




שניה מהִדורה



אפרים ֶֶּדגל  ְֲִֵֶַַמחנה ּבראׁשית  א ְִֵַָָּפרׁשת

ּבראׁשית  ְִֵֵֶספר

ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת

ישראל  חיות 

מעצמות  הוא 

וכן  הקב"ה

היא  התורה

האדם  עצמות 

úéLàøa.íé÷Gà àøaּפתיחת להבין ְֱִִֵָָÀÈÄÀÄÇ

ּבמּלת ה ּקדֹוׁשה  ÈÅÇÀÈÀÄÇּתֹורתנּו

ה ּׁשלֹום עליו ה ּמל ּדוד ּדה ּנה  ÀÅÄÀÄÅÈÄÇÆÆÈÈÇÈּברא ׁשית ,

ח)אמר יט, ּתמימה(תהלים ה ' 'ּתֹורת  ÈÇÇÀÄÈ

זה ׁשּיכ ּות  להבין וצרי נפׁש', ÀÄÇÈÆÀÈÄÀÈÄÇÈÆמׁשיבת 

ה ּוא והענין נפׁש. ּומׁשיבת  ּתמימה  ÆÄÀÄÈÀÄÇÈÆÀÈÄÀÈׁשהיא 

ה ּקד ֹוׁש ּבּזהר ּׁשּכת ּוב מה  ידּוע  ּכי ,ּכ` ÈÄÈÇÇÆÈÇÙÇÇÈ

ונׁשמתיה ֹון וא ֹוריתא  ה ּוא ּברי ÀÈÀÄÀÇÀÈÀÄÀÈÅ'קּוד ׁשא 

להבין ויׁש ּכאן. עד חד', ּכּלה ּו ÀÄÀÈÅËÀÇÇÈÀÅÀÈÄּדיׂשראל,

מעצמּות ּכביכ ֹול  ה ּוא  יׂשראל  חּיּות  ּכי ÆÄÇÄÀÈÅÄÀÈÅÇÀזה 

ׁשּכת ּוב ּכמֹו ה ּוא , ּבר ּו ב,ה ּקדֹוׁש (בראשית ÇÈÈÀÆÈ

ואיתאז) חּיים ', נ ׁשמת  ּבא ּפיו ,a'וּיּפח ÇÄÇÀÇÈÄÀÇÇÄÀÄÈ

וזאת מעצמּות ֹו. א ּלא  נֹופח אדם  ÀÈÈÅÇÆÈÅÇÀÀÙּכלּום 

רמ"ח ּבּה יׁש  לכ האדם , ה ּוא  ÇÈÈÈÈÀÈÅÈÀÇה ּתֹורה 

תעׂשה לא  מצוֹות  ּוׁשס"ה  עׂשה  ÄÀÂÅÀÈÄÀÙÇÂÆמצוֹות 

ׁשּכת ּוב  ּכמֹו אדם , ׁשל  וגידיו  אבריו ÀÆÆÅÈÈÀÄÈÆÈÈÀÆÈּכנגד 

יד)ּבפסּוק יט, אדם '(במדבר ה ּתֹורה  'זאת  ÀÈÙÇÈÈÈ

עצמּות ה ּוא  מּמׁש ׁשה ּתֹורה  מרּמז וזה  ÀÀÆÀÇÅÆÇÈÇÈÇÀוגֹו',

וא ֹוריתא ה ּוא  ּברי קּוד ׁשא הרי ÈÈÈÂÅÀÈÀÄÀÇÀÈהאדם .

חד : ּכּלה ּו ÀÄÀÈÅËÀÇויׂשראל 

הרפואות  כל 

הם  והסגולות 

בכח  רק

התורה 

àöîðהן מּיׂשראל , נפׁש לה ׁשיב ּכׁשּצרי ְִָÀÆÈÄÀÈÄÆÆÄÄÀÈÅÅ

אפ ׁשר  אי ּבגׁשמּיּות , הן  ÀÈÄÅÀÇÀÄÄÆÀÈּבר ּוחנּיּות 

ה ּוא ּברי ּבקד ׁשא  אם  ּכי ÀÈÄÄÄÀËÀÈÀÄלה ׁשיב

ּׁשאנּו ּומה  חּיים . אנּו מּׁשם א ׁשר ÀÇÀÈÂÆÄÈÈÇÄÇÆÈּובא ֹוריתא 

על חֹולה  נפ ׁש מׁשיבים  ׁשּלפעמים  ÄÆÄÀÈÄÀÄÄÆÆÆÇרֹואים 

על סגּלֹות , א ֹו וקמיע ׁשמֹות  א ֹו רפּוא ֹות  ÀÅÀÅÀÈÄÇÀËÇידי

נכלל ה ּכל ּכי ה ּתֹורה , מּמׁש ׁשהם  ּכרחÈÀÈÆÅÇÈÇÈÄÇÙÄÀÈ

ּוסג ּלֹות ּורפּוא ֹות  אלקּות  ּדהינּו ÇÈÀÇÀÁÙÀÀËּבּתֹורה,

ּכל ּום : חסר  ּבּה ולית ÀÅÀÅÈÈÅÀוׁשמֹות ,

הצורך 

הוא  לרפואות 

מחמת  רק

באמונה  חסרון

íàåּכל ּבלב ּתמיד ּתקּועה האמּונה  היה  ְִÈÈÈÁÈÀÈÈÄÀÅÈ

מבטחֹו, ה ' והיה  ּבה ' האדם  ÀÅÈÈÈÇÀÈÈÄÀÇּבני

ל ׁשּום א ֹו לרפּוא ֹות  צרי היה  לא  ÀÇÇÙÈÈÈÄÄÀÀּבוּדאי

לעֹורר  ּתפּלה  ידי על א ֹו אל , לחסד  רק ÈÈÇÀÆÆÅÇÀÅÀÄÈÀÅּדבר 

א ֹו נפׁשֹו, את  לה ׁשיב עליו ית ּבר אל ÆÆÅÄÀÈÇÈÈÀÈÄÆÇÀחסד 

ׁשּכת ּוב  ּכמֹו ה ּקדֹוׁשה , ּתֹורה  ל ּמּוד  ידי ÇÀÅÄÈÇÀÈÀÆÈעל 

כב) ד, מחמת(משלי  א מר ּפא ', ּבׂשר ֹו ÀÈÀÈÇÀÅÇÅÂÇ'ּולכל 

לפעמים צריכין וׁשל ֹום , חס אמּונה  ÆÀÁÈÇÀÈÀÄÄÄÀÈÄחסר ֹון

ּדוד ׁשאמר וזה  ּדברים . ל ׁשאר א ֹו ÄÀÄÀÈÀÈÄÀÆÆÈÇÈÄלרפּוא ֹות 

ה ּוא ּתמימה ', ה ' 'ּתֹורת  ה ּׁשל ֹום  עליו   ה ּמלÇÆÆÈÈÇÈÇÀÄÈ

רק  חסר  ּדבר  ׁשּום  ּבּה ׁשאין ּגמּור ÄÀÅÈÆÅÈÈÈÈÅÇּבׁשלמּות 

ּביּה ּכּלי ּביּה הדא  ה ּׁשלמּות , ÀÇÀÄÇÀÅÂÈÅËÅÅּבתכלית 

לפי אחד לכל  נפׁש' 'מׁשיבת  ּולכ ÇÇÀÈÀÄÇÈÆÀÈÆÈÀÄּכּנ"ל ,

ידי על  היא  ה ּכל  אבל  ּבֹו, ּׁשּמאמין ÇÆÇÂÄÂÈÇÙÄÇÀÅמה 

ּכּנ"ל : ÇÈÇÇה ּתֹורה 

ומקורות ) )ציונים
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אפרים ֶֶּדגל  ְֲִֵֶַַמחנה ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת ב 

רומזת  התורה

שכל  בתחילתה

הרפואות  סוגי 

בכוחה  הם 

äæåה ּתֹורה ּבפתיחת  ּכן ּגם  לפר ׁש יׁש ְֶÅÀÈÅÇÅÄÀÄÇÇÈ

ׁשה ּוא 'ּברא ׁשית ', ּבמּלת  לזה  ÀÇÆÆÈÆÀÄÇÀÅÄÆמר ּמזת 

תבֹות  אלק ּות,à''ׁשé'ּתֹורה aרא ׁשי ø'היא  ÈÅÅַÈֵÄÁÙ

רפּוא ֹות , והיא ù'היא  ׁשמֹות , L'היא  ÄÀÄÅÀÄ

ו וN'ּבימין, סגּלֹות , על  מֹורה  ú'ּבׂשמאל ÄÄÀÄÀÙÆÇÀËÀ

ּתמימה ׁשהיא  מּפני הינּו ּתמימה , על  ÆÇÀÄÈÇÀÄÀÅÆÄÀÄÈמֹורה 

ׁשלמּות נקרא  רק חסר , ּדבר  ׁשּום  ּבּה ÅÈÈÈÈÅÇÄÀÈÀÅלית 

והבן: ּובג ׁשמּיּות , ּברּוחנּיּות  המח ּיה  ּדבר ÈÈÈÇÀÇÆÀÈÄÀÇÀÄÀÈÅּכל

שהוא  הטבע

יסודות  הד'

במזג  נברא 

בחכמה  שוה

נפלאה 

ãBò.íé÷Gà àøa úéLàøa øîBì Léיׁש ְֱִִֵֵַָָÅ

ּגימטרּיא 'אלקים ' ּדהּנה  ÀÈÅÀÄÅÁÙÄÄÇÀÄÈלפר ׁש,

ּכמֹוb'ה ּטבע' חכמה , הינּו ורא ׁשית  , ÇÆÇÀÅÄÇÀÈÀÈÀ

'ּברא ׁשית ', על  ירּוׁשלמי ÆÄÀÅÀÇÀÄÇÀÅÄׁשּתרּגם 

ה ּפסּוק,c'ּבחכמתא ' ׁשּמרּמז ל ֹומר יׁש וזה  . ÀÈÀÀÈÀÆÅÇÆÀÇÅÇÈ

אלקים ', 'ּברא  ּבחכמה  הינ ּו ÀÅÄÇÀÀÈÀÈÈÈÁÙÄ'ּברא ׁשית '

וזה ּו ּבעֹולם . ה ּטבע ּברא  ית ּבר ÇÅÄÀÈÇÈÈÇÆÇÈÈÀÆה ּׁשם 

יסֹוד ֹות , הד ' הם  ּטבע ּכי נפלאה, ÈÀÈÄÀÈÈÄÆÇÅÇÀחכמה 

ה ּגּוף  ּבריאּות  עּקר  וכל  עפר , מים  רּוח ÅÇÇÄÈÈÀÈÄÇÀÄÇא ׁש

וכאׁשר  ה ּׁשוה , ּבמזג  הם  ּכׁשהיסֹוד ֹות  ÈÀÆÇÀÅÀÆÆÇÈÆÀÇÂÆּתל ּוי

וׁשל ֹום , חס חברֹו על  מת ּגּבר אחד  ÀÆÈÄÀÇÅÇÂÅÇÀÈיסֹוד 

וחל ׁשת מחּוׁש איזה  לאדם נמׁש ÄÆÄÀÈÈÈÈÅÆÅÀËÀÇמּזה 

ה ּטבעים , לחכמי ּכּיד ּוע וׁשלֹום , חס ÇÇÀÈÇÈÇÀÇÀÅÇÀÈÄה ּגּוף

ּולגּבר  לחּזק רק  הם  הרפּוא ֹות  ּכל  ÄÈÈÀÅÇÀÇÅÀÇÅּכי

מחבר ֹו, ּבאחד  רפיֹון ׁשּום  יהיּו ׁשּלא  ÇÆÇÆÙÄÀÄÀÀÆÈÅÂÅה ּטבע

ה ּׁשוה : ּבמׁשקל יהיּו ּכּלם  ÇËÈÄÀÀÄÀÈÇÈÆרק

החכמה  ע"י 

האדם  יכול

ולהפך  לשנות 

ולברוא  טבעו

טבע  לעצמו

חדש 

äøBzäåּבעֹולם ּׁשּיׁש ּומה  נצחּיּות , היא  ְַָÄÄÀÄÇÆÅÈÈ

ע'ֹולם עׁש"ן, ּדר על  ּבאדם , ÅÈÈÈÇÆÆÈÈÈיׁש

ּבר  ׁשה ּוא  אדם ּבוּדאי ּולכ נ 'פ ׁש, ÈÈÆÆÀÈÀÇÇÈÈÆÇׁש'נה 

לעצמֹו לברא  יכ ֹול חכמה , ל ֹו ויׁש ÅÆÀÅÈÀÈÈÄÀÙÀÇÀׂשכל 

מּכבר. לֹו ׁשהיה  טבעֹו ּולׁשּנֹות  חדׁשה  ÆÇÂÈÈÀÇÄÀÆÈÈÄÀÈטבע

א ֹו ּכעסן ׁשּיהא  ּבּטבע נֹולד  אם  מׁשל ,  ּדרÆÆÈÈÄÇÇÆÇÆÀÅÇÂÈ

ּול ׁשּנֹות לה ּפ יכ ֹול  ׂשכל  ּבר  ּכׁשה ּוא  ÇÀÈÀÆÇÅÆÈÀÇÅÀÇחמדן,

וכן ּבנחת , ּדבריו ויהיּו ּכעסֹו ולכ ּבׁש ÄÀÀÄÀÙÇÂÀÄÀÀÈÈÀÇÇÀÅטבעֹו

יסּתּפק  רק  מֹותר ֹות , אחר  ויר ּדף יחמד  ÙÇÀÙÀÄÀÙÇÇÈÇÄÀÇÅלא 

ּכמֹו ּבחכמה , ּתלּוי וה ּכל  ל ֹו, ּׁשּיׁש ÀÇÆÅÀÇÙÈÇÈÀÈÀּבמה 

יא)ׁשּכת ּוב יט, הארי(משלי אדם  'ׂשכל  ÆÈÅÆÈÈÆÁÄ

ינּוח' ּכסילים  ּבחיק  כעס 'ּכי וע ֹוד, ÇÀÄÇÇÀÅÀÄÄÈÇא ּפֹו',

ט) ז, ׁשּתּדמה(קהלת צרי ה ּצּורה  ּכי ,ÄÇÈÈÄÆÄÈÆ

ה ּטבע  ּברא  ה ּכל ׁשּיֹוצר ּכמֹו ÀÀÈÀÆÅÇÙÈÈÇÆÇליֹוצר ּה.

לברא יכ ֹול  האדם  ּכן חכמה , ידי על  ÈÈÇÀÅÈÀÈÅÈÈÈÈÄÀÙּבעֹולם 

חד ׁשה : טבע חכמה  ידי על  ÇÀÅÈÀÈÆÇÂÈÈל ֹו

וחיזוק  תיקון

ג"כ  הוא  הטבע

התורה  ע"י 

äfîe לה ׁשיב יכֹולין ּבג ׁשמּיּות  אי נבין ִֶÈÄÅÀÇÀÄÀÄÀÈÄ

ּבּטּול ּכי ה ּתֹורה , ידי על  ÆÆÇÀÅÇÈÄÄנפׁש

אחד רפיֹון מחמת  ּבא  ה ּנפׁש ÀËÀÇÇÆÆÈÅÂÇÄÀÆÈוחל ׁשת 

ּוכ ׁשּמת ּקנים ּכּנ"ל , טבע ה ּנקראים  ÄÇÄÀÈÄÆÇÇÇÀÆÀÇÀÄמיסֹוד ֹות 

ּבמ ׁשקל מתנהגים  ּכּלם  להיֹות  ÇÀÄÀËÈÄÀÇÂÄÀÄÀÈהיסֹוד ֹות 

עמדֹו על ה ּנפׁש נתיּׁשב ּבזה  ÇÈÆÈÆÄÀÇÅÇÆÆÇÈÀה ּׁשוה,

הי 'ּברא ׁשית ' אמרנּו ּוכבר נּוהרא ׁשֹון, ÈÄÀÈÈÇÀÀÅÄÇÀ

נברא ה ּטבע  הינּו אלקים ', 'ּברא ÀÈÀÈÈÈÁÙÄÇÀÇÆÇÄÀÈּבחכמה 

ׁשּכת ּוב  ּכמֹו ה ּתֹורה , הינּו ּובחכמה  ÀÈÀÈÀÈÀÈÇÀÇÈÀÆÈּבחכמה ,

כד) קד, ּולכ (תהלים עׂשית ', ּבחכמה  ËÈÀÈÀÈÈÄÈÀÈ'ּכּלם 

ידי על  ּכן ּגם  ה ּוא  ה ּטבע וחּזּוק ÄÀÄÇÆÇÇÅÇÀÅּתּקּון

ּכן ּגם  רפּוא ֹות  עניני ּבּתֹורה  ׁשּיׁש ÇÈÆÅÇÈÄÀÀÅÀÇÅה ּתֹורה ,

והבן: ÇÇÀÈÅּכּנ"ל ,

ע "י  הצדיקים 

דבקותם 

יכולים  בתורה

לטובה  לשנות 

הטבעים  את 

בגשמיות 

וברוחניות 

øçàå, חסדיו ּוברב ּברחמיו ּדעת  ה ' ׁשחנּני ְַַÆÈÇÄÇÇÀÇÂÈÀÙÂÈÈ

ּבחכמה האי ה ּׂשכל אל לקרב ÅÀÈÅÆÇÅÆÇÅÀÈÀÈיׁש

ׁשּדבר  יד ּוע ּכי  ה ּטבע, ּברא  ית ּבר ÇÅÄÀÈÇÈÈÇÆÇÄÈÇÆÈÈה ּׁשם 

ּכח, נקרא  לפעל  עדין יצא  ׁשּלא  ÇÆÀÈÆÙÈÈÂÇÄÀÙÇÄÀÈÙÇה ּנעלם 

נקרא ה ּמת ּגּלה  וה ּדבר ּבכח, עדין ÆÂÇÄÀÙÇÀÇÈÈÇÄÀÇÆÄÀÈׁשה ּוא

ה ּפעל אל  מּכח יֹוצא  ּכמֹו הינּוdּפעל , , ÙÇÀÅÄÙÇÆÇÙÇÇÀ

ויד ּוע  ה ּגל ּוי. אל  היאeמה ּנעלם  'חכמה ' ÅÇÆÀÈÆÇÈÀÈÇÈÀÈÄ

ה ּנעלם עם  מ"ה  וא ֹות ּיֹות  מה ', 'ּכח ÄÙÇÈÀÄÄÇÆÀÈא ֹות ּיֹות 
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cvn' :c"t awri jxi xry mipenix qcxt r"re

oke ,rahd jxca `ed lkd dxeabde oicd

.e"t `edy rahd oeayga midl` my dler

zcna dzid ux`e miny z`ixay itl mrhde

.a"t zeaizpd xry my r"re .'oicd.cr"re

:`l `"g w"def.d:n f"ewiz oiir.ew"def

:dlx b"g



אפרים ֶֶּדגל  ְֲִֵֶַַמחנה ּבראׁשית  ג ְִֵַָָּפרׁשת

ּבמ ּלּוא ֹו ה "א  מ"ם  הם  'מה ' ÅÄÈÅÅÅÀÄמא ֹות ּיֹות 

ּבחכמה . נברא  לכן 'אלקים ', ÄÇÀÄÈÁÙÄÈÅÄÀÈÀÈÀÈּגימטר ּיא 

מֹורה חכמה  ּתבת  ּכי ה ּטבע, הינּו ÁÙÄÇÀÇÆÇÄÅÇÈÀÈÆאלקים

ה ּצּדיקים יכ ֹולים  ולכן אלקים , ּתבת  ÇÅÇÁÙÄÀÈÅÀÄÇÇÄÄעל 

ּכל ל ׁשּנֹות  ּובחכמה  ּבּתֹורה  ÇÀÅÄÇÈÇÈÀÈÀÇÈה ּדבקים 

ּברּוחנּיּות והן ּבגׁשמּיּות  הן ÇÀÈÄÅÀÇÀÄÀÅÀÈÄה ּטבעים 

והבן: ולברכה , ÀÈÀÄÀÈÈÀÈÅלטֹובה 

בריאת  ע"י 

נמשך  החכמה

וע "י  היראה

נמשך  היראה

החכמה 

ãBò.íé÷Gà àøa úéLàøa øîBì Léְֱִִֵֵַָָ

ּבחכמה הינּו 'ּברא 'f'ּברא ׁשית ' , ÀÅÄÇÀÀÈÀÈÈÈ

ּכמאמר  יראה, הינּו 'אלקים ' , ית ּבר ÇÅÄÀÈÇÁÙÄÇÀÄÀÈÀÇÂÇה ּׁשם 

מי"ז)חז"ל  פ"ג אין(אבות חכמה  אין 'אם  ÂÇÄÅÈÀÈÅ

ל ׁשּנֹות למד ּו ׁשּמּזה  לֹומר ויׁש ÄÀÈÀÅÇÆÄÆÈÀÀÇיראה '.

ּברא 'אלקים  ולכּתב  ה ּמל ÀÇÀÇÇÆÆÀÄÀÙÁÙÄÈÈלתלמי

חכמה 'gּברא ׁשית ' אין יראה  אין 'אם  ּכי , ÀÅÄÄÄÅÄÀÈÅÈÀÈ

שם) ּבה ּפּו,(אבות ּכן ּגם  להיֹות  צרי לכן ,ÈÅÈÄÄÀÇÅÀÄ

,יתּבר ה ּׁשם  'ּברא ' ּביראה , הינּו ÁÙÄÇÀÀÄÀÈÈÈÇÅÄÀÈÇ'אלקים '

חכמה : הינּו ÀÅÄÇÀÈÀÈ'ּברא ׁשית '

חכמה  ע"י 

לזכך  יכולים 

שתהיה  היראה

הרוממות  יראת 

ãBò, יראה ואית  יראה  אית  ּדה ּנה  ל ֹומר, ÅÇÀÄÅÄÄÀÈÀÄÄÀÈיׁש

ה ּוא ּברּו סֹוף אין ׁשל  הר ֹוממּות  ÄÀÇÈÀÆÅÈיראת 

עלמין , ּדכל ו ׁשרׁשא  עּקרא  ּדה ּוא  ÀÄÀÄÈÈÀÈÀÈÀÈÈÀÄּבדיל

ה ּקד ֹוׁש ּבּזהר  ּכמבאר  הענׁש, ÀÄÀÇÈÙÆÇÀÙÈÇÙÇÇÈויראת 

ׁשם יעּין מּזה , ל ֹומר hּבאריכ ּות  יׁש וזה  . ÇÂÄÄÆÀËÇÈÀÆÅÇ

הינּו 'ּברא ׁשית ' האדם , על  מר ּמזת  ÆÇÈÀÇÆÆÇÈÈÈÀÅÄÇÀׁשה ּתֹורה 

חכמה ידי ל ׁשֹוןiעל  ּברא  אלקים ', 'ּברא  , ÇÀÅÈÀÈÈÈÁÙÄÈÈÀ

עינים ' מאירת  'ּברה  ּכמֹו זּכּות  וא ֹור  ÀÄÀÇÀÈÈÀÄÇÅÈÄּבהיר ּות

ט) יט, אחה "ע i`(תהלים א ֹות ּיֹות  ּכי ,ÄÄ

אדםaiמתחּלפ ֹות יכ ֹול  חכמה  ידי על  והינּו , ÄÀÇÀÀÇÀÇÀÅÈÀÈÈÈÈ

ׁשּיהיה ה ּיראה , הינּו 'אלקים ' ּולטהר לזּכÀÇÅÀÇÅÁÙÄÇÀÇÄÀÈÆÄÀÆ

ּפנ ּיהרק  ערּבּוב ׁשּום  ּבלי ּפנימית  יראה  ÇÄÀÈÀÄÄÀÄÄÀÀÄÈ

והבן: טה ֹורה , ה ' יראת  רק חיצֹונית , ÄÄÀÈÄÄÇÄÀÇÀÈÀÈÅמּיראה 

חכמה  ע"י 

לייחד  יכולים 

הדברים  גם 

הטבעיים 

ãBò.úéLàøa øîBì Lé, ּבחכמה הינּו ְִֵֵַÇÀÀÈÀÈ

נעׂשה הינּו 'אבר', א ֹות ּיֹות  ÈÈÄÅÆÇÀÇÂÆ'ּברא '

'אלקים ' המיחד , אבר אפּלּוbiּבחינֹות  הינּו ÀÄÅÆÇÀÇÅÁÙÄÇÀÂÄ

ּדר על  ּדברים , וסּפּורי טבעּים  ה ּדברים  ÈÇÀÈÄÄÀÄÄÀÄÅÀÈÄÇÆÆּכל

וכּו' חכמים ' ּתלמידי ׁשל חּלין ci'ׂשיחת  ÄÇËÄÆÇÀÄÅÂÈÄÀ

יט:) ה '(ע"ז ירצה  אם  לקּמן ׁשּיבאר ּכמֹו ,ÀÆÀÙÇÀÇÈÄÄÀÆ

והבן:ehמּזה , ÄÆÀÈÅ

אל  לבוא  א "א 

רק  אמת  מידת 

חכמה  ע"י 

לבוא  וא "א 

רק  לחכמה

אמת  ע "י 

ãBò.í'é÷Gà à'øa ú'éLàøa øîBì Léְֱִִֵֵַָָ

ּכּנזּכר 'אמת ', תב ֹות  ìòáaסֹופי ÅÅÁÆÇÄÀÇְַַ

íéøehäּברא ׁשית על יר ּוׁשלמי ותרּגּום  , ִַÀÇÀÀÇÀÄÇÀÅÄ

לבא אפׁשר ׁשאי רמז וה ּוא  ÀÈÀÀÈÀÆÆÆÄÆÀÈÈÙ'ּבחכמתא'.

ומקורות ) )ציונים

.f'ziy`x'e' :ziy`xa l"i cer d"c lirl oiir

ziy`xa lr inlyexi mbxizy enk ,dnkg epiid

.'`znkega.g.h dlibn oiir.h:`i `"g

zil ediipn oixz ,oixhq zlzl yxtz` d`xi'

,d`xic `xwir cge ,ze`i `wck `xwir eda

`le idepa oegiic oiba d"awn ligcc yp xa zi`

,dipennc e` ditebc `ypern ligc e` ,oezeni

edi`c d`xi gkzy` ,xicz dil ligc `c lre

yp xa zi` ,`xwirl iey `l d"awl ligc

`eddc `ypern ligcc oiba d"aw on ligcc

`xwir e`l oil` oixz ,mpdibc `ypere `nlr

idi`c d`xi ,dilic `yxye oepi` d`xic

ax edi`c oiba dix`nl yp xa lgcnl ,`xwir

dinw `leke ,oinlr lkc `yxye `xwir hilye

xnz`c dnk ,oiaiyg `lk(al ,c l`ipc)lke'

dizerx d`eyle ,'oiaiyg `lk `rx` ixiic

.'d`xi ixw`c xz` `edda.id"c lirl oiir

enk ,dnkg epiid 'ziy`x'e' :ziy`xa l"i cer

.'`znkga ziy`xa lr inlyexi mbxizy

.`i.'zxdvn ,dxa' :i"yxa my oiir.aioiir

d"c :ck dlibn i"yx r"re b"n a"t dxivi xtq

.oixewy d"c my `"g `"yxdne iptn.bioiir

my lr ,ceqid `xwp xa`' :xa` jxr xe` ixe`n

d"ied ,oeilr beeifa midl` d"ied cgiind `edy

.'eke ,'xa` `ixhnib lkd ,oezgz beeifa i"pc`

.my aizp xi`i oiire.cizgiy elit`y oipn'

xn`py cenlz dkixv minkg icinlz ly oileg

(b ,` mildz).'leai `l edlre'.eholdl oiir

'it` epiide' :xtq xnel yi oke d"c dyxta

ycewd zxdh lr eyrpy oileg zgiy xacnyk





ֱִֶֶאלימלְךַֹנעם  ּבראׁשית  א ְִֵַָָּפרׁשת

ּבראׁשית  ְִֵֵֶספר

ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת

úéLàøa.'eë íé÷Gà àøaּפרּוׁש עּין ְֱִִֵָָÇÅÅ

ּבׁשביל ''רא ׁשית ' ÇÄÅÄÄÀÄר ׁש"י

ה ּתֹורה ּובׁשביל רא ׁשית  ה ּנקראין ÄÀÈÅÇÄÀÈÄÅÄÄÀÄÇÈיׂשראל 

ּובּמדרׁש ראׁשית '. ד)ה ּנקראת  א, נּמי(בר"ר ÇÄÀÅÅÄÇÄÀÈÇÄ

ׁשּנקראין ּבּכּורים  מצות  ּבׁשביל  ÄÈÄÀÄÄÀÇÄÄÆÄÀÈÄאיתא 

נתּכּונּו, אחד לדבר  ּדכ ּלם  לֹומר  ויׁש ÅÄÀÅÇÀËÈÀÈÈÆÈÄÀÇÀרא ׁשית .

ּפליגי. ולא  חדא  אמר ּומר חדא  אמר ÀÇÈÇÂÈÇÈÇÂÈÀÙÀÄÄּדמר 

ּבּמׁשנה  מ"ב)ּדאיתא  פ"א ׁשל ׁשה(אבות 'על ÀÄÈÇÄÀÈÇÀÙÈ

ועל ה ּתֹורה  על  עֹומד  העֹולם  ÀÈÄÈÈÅÇÇÈÀÇּדברים 

ואיתא חסדים', ּגמיל ּות  ועל ÈÂÈÀÇÀÄÂÈÄÀÄÈהעבֹודה 

מי"ח)ּבּמׁשנה  העֹולם(שם ּדברים  ׁשלׁשה  'על  ÇÄÀÈÇÀÙÈÀÈÄÈÈ

ויׁש ה ּׁשל ֹום ', ועל  האמת ועל  ה ּדין על ÇÈÇÇÄÀÇÈÁÆÀÇÇÈÀÅקּים 

* נת ּכּונּו: אחד  ּדלדבר נּמי ÇÇÄÄÀÈÈÆÈÄÀÇÀל ֹומר

במהרה  לא 

ללמוד  יגיע 

אם  כי  לשמה

התאמצות  ע"י 

ה' בעבודת 

äpäcה ּבֹורא העבֹוד ֹות  מדרג ֹות  ג ' לפנינּו ְִֵÀÈÅÇÀÅÈÂÇÅ

ללמד 'ה ּתֹורה ', האחד  ÄÀÇÆÈÆÈÇÈÄÀÙיתעּלה ,

ׁשּלא אפּלּו חז"ל לנּו ה ּתירּו ּובאמת  ÄÀÈÆÁÆÄÄÈÂÇÂÄÆÙל ׁשמּה,

ּכמאמרם  נ:)ל ׁשמּה יעסק (פסחים 'לעֹולם  ÄÀÈÀÇÂÈÈÀÈÇÂÙ

כּו' ל ּמּוד`אדם ' למדרגֹות  ה ּגיע  לא  אם  * , ÈÈÄÙÄÄÇÀÇÀÅÄ

ּכי ,יד ּתּנח אל  מּזה  ּפנים  ּכל  על ÄÀÈÇÈÈÄÄÆÇÇÇÈÆÄל ׁשמּה

אם ּכי ל ׁשמּה ללמד אדם  יּגיע ּבמהרה  ÙÄÀÅÈÇÄÇÈÈÄÀÙÄÀÈÄÄלא 

ית ּבר ּבעבֹודת ֹו ּגד ֹול  התא ּמצ ּות  ידי  ÇÀÅÄÀÇÀÈÇÂÈÄÀÈÇעל 

טֹוב ֹות ה ּמּדֹות  ּבכל  :aׁשמֹו ÀÀÈÇÄ

עבודת 

צריכה  התפילה

ועזר  התאמצות 

עצמו  לדבק ה'

בהשי "ת 

גדול  בדביקות 

äâøãîeה ּתפּלה היא  'עבֹודה ', ׁשנית  ְֵַָÅÄÂÈÄÇÀÄÈ

ּכמֹו ׁשּבּלב, עב ֹודה  ע ּקר ÆÄÄÇÂÈÆÇÅÀׁשהיא 

ב.)ׁשאמרּו לבבכם '(תענית ּבכל  ''ּולעבדֹו ÆÈÀÀÈÀÀÈÀÇÀÆ

יג) יא, ּובּה(דברים מבין ה ּלב ּכי  ּתפ ּלה ', ÀÄÈÄÇÅÅÄÈזֹו

עצמֹו ּולקּׁשר ה ּבֹורא  לדבק ּות לעל ֹות  ÇÇÂÄÀÅÇÅÀÇÅÇÀיּוכל 

קׁשר, ל ׁשֹון ה ּוא  ּד'תפּלה ' ,ית ּבר ÄÀÈÇÄÀÄÈÀÆÆּבֹו

ּבדבק ּות ה ּוא  ּברּו ּבּבֹורא  עצמֹו ÆÀÇÅÇÀÇÅÈÄÀÅׁשּמד ּבק

ׁשלbּגד ֹול ּתפּלין ׁשל קׁשר לנּו מר ּמז  וזה  . ÈÀÆÀÇÅÈÆÆÆÀÄÄÆ

יתעּלה ּבֹו ׁשּבּלב ה ּמחׁשבה  לקּׁשר *cיד, . ÇÀÇÅÇÇÂÈÈÆÇÅÄÀÇÆ

ּתמיד להת ּפּלל  יֹותר התא ּמצּות  צרי ÀÈÆÈÄÄÀÇÀÅÀÄÀÇÅÈÄולזה 

ומקורות ) )ציונים

.`it lr s` zeevne dxeza mc` weqri mlerl'

.'dnyl `a dnyl `ly jezny dnyl `ly

.aexizd' :oilgep yie d"c dpyey ihewil r"r

'ek mc` cenli mlerl' exn`e zvw minkg epl

xwirde ceqid yxeyy ,'dnyl `ai jk jezny

,eny jxazi ezewl` biydl ick ,dnyl `ed

`ed ,dnyl `ly cenll xzeny exn`y dne

dlilg ixnbl lha mc`d jli `ly ick

edfe d"c mihtyn 'xt oldl r"re .'mnreyie

t"r xnel d`xpe d"c rxevn 'xt ,opixn`c

.`zi`c.bwicvd' :glyie d"c glyie 'xt oiir

dlrzie jxazi ea weac ezeidl `ed ezcear lk

,eyxey mewn ceakd `qk zgz eznyp wacle

lkn envr xdhne eteb z` jkfnd wicvde

ea weac xedhd eteb mb f` mipevigd zeie`zd

,zewiac epiidc 'dlitz' oeyl `ed edfe ,jxazi

'ek 'miwl` ileztp' enk(g ,l ziy`xa)ici lry ,

zexedh zeaygna zelelvde zekfd zelitzd

e` d"c `vie 'xt oldl r"re .'jxazi ea waczp

.exiy d"c dpyey ihewil ,dide xn`i.cd`x

:dvexd d"c a"t zekxa s"ixd lr dpei epiax

jxazi `xeal caryn mc` y`xay oilitzay'



ֱִֶֶאלימלְךַֹנעם  ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת ב 

לבל ּבעֹוזרֹו ׁשּיהיה  ה ּוא  ּברּו  ית ּבר ÇÄÀÈÇÈÆÄÀÆÀÀÀÇלה '

טבע  ּכי ה ּבֹורא, מּדבקּות  הרע ה ּיצר ÇÀÄÇÅÆÈÈÄÀÅÇÅÄÆÇיפריד ֹו

ּבעניני ּבמחׁשב ֹותיו  ה ּוא  ׁשעלּול ÈÈÈÆÈÀÇÀÀÈÀÄÀÀÅהאדם 

ה ּזה הע ֹולם  :dּבעסקי ÀÄÀÅÈÈÇÆ

הרוצה  גם 

את  לעבוד 

ואינו  השי "ת 

רע  עושה

אעפי "כ 

מחשבתו 

לרע  מושכתו

יש  ובזה

לפני  התנצלות 

השי "ת 

eäæåה ּפסּוק ה)ּפרּוׁש ו, ה '(בראשית 'וּירא  ְֶÅÇÈÇÇÀ

ּבארץ' האדם  רעת  רּבה  רצהeּכי , ÄÇÈÈÇÈÈÈÈÈÆÈÈ

רעת ו 'רּבה  'ּבארץ' ׁשה ּוא  זמן ּכל ÇÈÀÇÆÈÈÆÀÇÈÈÇל ֹומר

ה ּׁשם לעבד הרֹוצה  ּגם  זה  ידי ועל  ÈÈÈÀÇÀÅÆÇÈÆÇÂÙÇÅהאדם '

כן ּפי על  אף רע עֹוׂשה ואינֹו  ית ּברÄÀÈÇÀÅÆÇÇÇÄÅ

ה ּיֹום ', ּכל  רע 'רק מֹוׁשכּתֹו ÇÂÇÀÇÀÇÇÈÇמחׁשב ּתֹו

ית ּבר לֹו היה  נחמה  ּפרּוׁש ה '', ÇÄÈÆÅÆÈÈÈÈÄÀÈÇ'וּיּנחם 

לפניו התנּצל ּות  לאדם  ל ֹו ׁשּיׁש ÈÆÆÅÈÈÈÄÀÇÀÀÈÈּבזה 

ל ֹומר  רצה  האדם ', את  עׂשה  'ּכי , ית ּברÄÀÈÇÄÈÈÆÈÈÈÈÈÇ

חז"ל לב.)ּכמאמר ׁשל ׁשהf(ברכות 'אלמלא  ÀÇÂÇÂÇÄÀÈÅÀÙÈ

'ואׁשר  מהם  והאחד  כ ּו', ÄÀÈÀÈÆÈÅÆÇÂÆמקרא ֹות '

ו)הרעֹותי' ד, להם(מיכה ׁשּנתּתי ל ּבם  את  ÂÅÄÆÄÈÆÈÇÄÈÆ

ׁשה ּׁשם ּפרּוׁש ל ּבֹו' אל  'וּיתעּצב הרע , ÅÆÈÈÇÄÀÇÅÆÄÅÆÇÅיצר 

אדם ׁשל 'ל ּבֹו' ּבׁשביל התע ּצב  ית ּברÄÀÈÇÄÀÇÅÄÀÄÄÆÈÈ

ּכזה אבן לב ל ֹו חן 'gׁשּנתן מצא  'ונח , ÆÈÇÅÆÆÈÆÀÙÇÈÈÅ

עצמֹו את  והפ צּדיק היה  ׁשּנח ÅÆÙÇÈÈÇÄÀÈÇÆÇÀּפר ּוׁש

ה ּבֹורא מּדבקּות  להפריד ֹו העל ּול  ÄÆÇÆÈÀÇÀÄÄÀÅÇÅמּטבע

ּו'מצא ּבּבֹורא  להת ּדּבק  והתח ּזק  ÄÀÇÆÀÄÀÇÅÀÄÀÇÅÇÅÈÈיתעּלה

'חן ' אתוין ּבה ּפּו 'נח' לֹוhחן', להי ֹות  , ÅÙÇÀÄÇÀÄÅÄÀ

ה ּׁשם  ּבעיני ית ּבר :חן ÅÀÅÅÇÅÄÀÈÇ

שמעלה  הצדיק

הק' ניצוצות 

בדברים 

א "צ  גשמיים 

ומקבל  לחסד 

בשורת  הכל

הדין 

äâøãîּדה ּנה חסדים ', 'ּגמילּות  ׁשליׁשית  ְֵַָÀÄÄÀÄÂÈÄÀÄÅ

רחמים , ׁשם  העליֹונים  ÈÈÈÆÀÄÈÇÂÄּבעֹולמֹות 

א ֹוהב   ית ּבר ׁשה ּׁשם  ּורחימא אהבה  ÆÇÂÈÀÄÈÆÇÅÄÀÈÇÅׁשה ּוא 

אׁשר  ה ּקדֹוׁשים  מעׂשיו לפי ה ּצּדיק ÆÇÇÄÀÄÇÂÈÇÀÄÂÆאת 

חסד , נקראים  ה ּזה  ּבעֹולם   א עׂשה , ÈÈÆÈÈÇÈÈÇÆÄÀÈÄÆÆּבארץ

ית ּבר ה ּׁשם הגּון, ׁשאינֹו למי אף  ÀÇÀÄÆÅÈÇÅÄÀÈÇּדה ּוא 

ומקורות ) )ציונים

mc` rexfay oilitzae ,gena `idy dnypd

cbpk mze` miydl eev jk iptne ,eteb caryn

,zeaygnde zee`zd xwir `id aldy ,ald

d"ke .'eize`pd hirnie `xead z` xekfi dfae

.d"q dk 'iq g"e` r"eya.ddltza d`x

`qk iptl recie ielb' :epaxl dltzd mcew

dlilge dlilg lrnae cxna `l ik ,jceak

m` ik ,jizeevne jzxez ixace jit z` epixn

`l cinz epaxwa xread rxd xvid y` aexn

zee`z l` ep`ian xy` cr hewyi `le gepi

z` lalane ,eilad l`e dfd ltyd mlerd

epgp`y drya elit` ,cinz epizeaygn

epytp lr jnn ywale jil` lltzdl micner

epizeaygne epizltz z` lalan `ed

ik ,ecbpk cenrl gk epa oi`e ,eizeleagza

laqd gk lyke ,epale epgene eplky ylgp

zekxhvd zcxh aexne ze`lzde zexvd aexn

.'onfd iig ilad.edax ik 'd `xie' :g-d ,my

rx wx eal zeaygn xvi lke ux`a mc`d zrx

ux`a mc`d z` dyr ik 'd mgpie ,meid lk

mc`d z` dgn` 'd xn`ie ,eal l` avrzie

dnda cr mc`n dnc`d ipt lrn iz`xa xy`

,miziyr ik izngp ik minyd ser cre ynx cr

.''d ipira og `vn gpe.fiaxa `ng iax xn`'

ehhenzp elld ze`xwn yely `lnl` ,`pipg

xy`e' aizkc cg ,l`xyi i`pey ly mdilbx

aizkc cge ,'izerxd(e ,gi dinxi)xnegk dpd'

cge ,'l`xyi zia icia mz` ok xveid cia

aizkc(ek ,el l`wfgi)oa`d al z` izexqde'

:my i"yxae .'xya al mkl izzpe mkxyan

dtqe`' `xwc `yix .'izerxd xy`e' aizkc'

ip` 'izerxd xy`e dvaw` dgcpde drlevd

yely `lnl`' .'rxd xvi iz`xay mdl iznxb

jexa yecwd cia yiy oicirny ,elld ze`xwn

.'epnn rxd xvi xiqdle epxvi owzl `ed

epl yi eiykr la` ,htyna epilbx ehhenzp'

.'rxd xvi `xay epl mxb `edy dt oegzt

.g`l ,eda` 'x xn`' :c gp oyi `negpz d`x

dyry mc`k ,mc` ly eal lr `l` la`zp

xn` `ede dti xac dyr `ly rcie rx xac

jexa yecwd ly eny jxazi jk ,iziyr dn

xvi ik' ,dqira rx xe`y izzpy `ed ip` ,`ed

'eixerpn rx mc`d al(`k ,g ziy`xa)xne` ied ,

.'mc` ly 'eal l` avrzie'.h`"g w"def d`x

gpe' xn` z`c dnk ,'og' oeez` jetda 'gp'' :gp

.''gp' epiid 'og' iqei x"` ,'og `vn



ֱִֶֶאלימלְךַֹנעם  ּבראׁשית  ג ְִֵַָָּפרׁשת

מחסֹור ֹו ּדי ל ֹו לתת  חּנם  חסד ל ֹו .iעֹוׂשה  ÆÆÆÄÈÈÅÅÇÀ

ׁשּיּוכל למדרגה  ׁשה ּגיע  ה ּצּדיק   אÇÇÇÄÆÄÄÇÀÇÀÅÈÆÇ

למעלה , ה ּגׁשמּיים  ה ּדברים  ּכל  ÀÇÂÈÇÀÈÄÇÇÀÄÄÀÇÀÈלהעל ֹות 

ה ּניצ ֹוצ ֹות מחֹומרּיּות  להעל ֹות  ÀÇÀÀÇÂÅÀÄÇÄּדהינּו

ּבמאכלֹו ּדהינּו ּבהם, ׁשּיׁש ÇÀÆÅÈÆÀÇÀÀÇÂÈה ּקדֹוׁשֹות 

ּבעת מחׁשבֹותיו וכל  וכ ּדֹומה  ÀÄÈÀÇÆÀÈÇÀÀÈÀÅּוׁשת ּיתֹו

רק  אינֹו ה ּגׁשמּיים  ה ּדברים  ÆÆÇÀÈÄÇÇÀÄÄÅÇׁשעֹוׂשה 

וצּדיק  ׁשּבהם , קד ֹוׁשֹות  ה ּניצֹוצֹות  ÀÇÂÇÄÀÆÈÆÀÇÄלהעל ֹות 

חּנם חסד  ּפרּוׁש לחסדים  צרי אין ÈÆÅÈÄÇÂÈÄÅÆÆÄÈּכזה 

ה ּזה ּבעֹולם  ה ּנצרכים  ּדברים  ל ֹו לתת  ÇÇÈÅÀÈÄÇÄÀÈÄÈÈÇÆּכּנ"ל 

לֹו מׁשּפיע ית ּבר ה ּׁשם  ּכי * החסד , ÄÇÇÆÆÄÇÅÄÀÈÇÇÀÄÇמּצד 

לֹו הרא ּויה  ה ּדין ׁשּורת ּפי על צר ּכֹו ÈÈÀÇÄÇÇÄÈÀÈּכל

ה ּטֹובים : מעׂשיו ידי ÇÀÅÇÂÈÇÄעל

בעוה"ז  אפי '

הצדיק  מגיע 

עליון  לתענוג 

מחיים 

הנצחיים 

äæåוּיגמל מּלׁשֹון חסדים ', 'ּוגמילּות  ּפר ּוׁש ְֶÅÀÄÂÈÄÄÀÇÄÀÙ

ּבנֹו יצחק למדרגֹותi`את צרי ׁשאין  , ÆÄÀÈÀÆÅÈÄÀÇÀÅ

האל אהבת  ידי על  לֹו מּגיע אם  ּכי ÂÈÄÄÄÇÄÇÇÀÅÇÂÇÈÅחסדים ,

את מקּׁשר ה ּצּדיק זה  ידי ועל א ֹות ֹו,  ית ּברÄÀÈÇÀÇÀÅÆÇÇÄÀÇÅÆ

ה ּנצחּיים , ּבחּיים  למעלה  למעלה  ÇÀÀÇÀÈÀÇÀÈÇÇÄÇÄÀÄÄעצמֹו

לתענּוג ה ּגיע ה ּזה  ּבעֹולם  ּכׁשה ּוא  ÂÄÀÆÈÈÇÆÄÄÇÀÇÂאפּלּו

ּפרּוׁש וזה  ה ּנצחּיים . מחּיים  העליֹון  ÈÈÆÀÅÇÄÇÄÀÄÄÀÆÅעֹולם 

יז.)ה ּגמרא  ּבחּיי'(ברכות ּתראה  ע ֹולמ'ai, ÇÀÈÈÈÀÄÀÆÀÇÆ

ּותנּועֹותיו מעׂשיו  ׁשּכל  זה  ידי ׁשעל ÅÆÇÀÅÆÆÈÇÂÈÀÈּפר ּוׁש

ּודבק ּות ּובטהרה  ּבקד ּׁשה  ה ּכל  ÆÆÇÙÄÀËÈÀÈÃÈÀÅׁשעֹוׂשה 

לֹו יּגיע  מּזה  ּוביראה , ּובאהבה  ÀÄÀÈÀÇÂÈÀÄÀÈÄÆÇÄÇוׂשמחה 

ה ּבזה  העליֹון עֹולם  ויׁשbiעֹולםּתענּוג . ÇÂÈÈÆÀÀÆÈÈÀÅ

ה ּפס ּוק  ּכּונת  נּמי ד)לֹומר ד, 'וא ּתם(דברים ÇÇÄÇÈÇÇÈÀÇÆ

ה ּיֹום ', ּכּלכם  חּיים  אלקיכם  ּבה ' ÇÀÅÄÇÁÙÅÆÇÄËÀÆÇה ּדבקים 

עצמכם ׁשּתדּבקּו ה ּדבקּות  ידי  על  ÅÇÀÅÇÀÅÆÀÇÀÇÀÀÆּפר ּוׁש

'חּיים ' לכם  יהיה  ה ּוא  ּברּו ÀÇÅÈÄÀÆÈÆÇÄּבה ּבֹורא 

ּכּנ"ל : ה ּזה  ּבעֹולם  'ה ּיֹום ' ּגם  ÄÀÄÄÇÇÈÈÇÆÇÇנצחּיים 

מדריגות  ג '

הלומד  הם :

שלא  אפי '

העלאת  לשמה ,

ניצוה"ק,

דביקות 

בהקב "ה 

äæå ה ּפס ּוק ּפר ּוׁש ד)נּמי לג, צ ּוה(שם 'ּתֹורה  ְֶÇÄÅÇÈÈÄÈ

רמז יעקב', קה ּלת  מֹור ׁשה  מׁשה  ÈÙÆÈÈÀÄÇÇÂÙÆÆלנּו

לנּו' צּוה  'ּתֹורה  ה ּנ"ל , מדרג ֹות  לג' ÇÄÀÇÀÅÇÇÈÄÈÈנּמי

ׁשּלא אפּלּו ּתֹורת ֹו ללמד  צּוה  לכ ּלנּו ÅÀËÈÄÈÄÀÙÈÂÄÆÙּפר ּוׁש

מדרגתֹו, לפי אחד  ּכל  'לנּו', וזה  ÄÀÈÀÆÈÈÆÈÀÄÇÀÅÈל ׁשמּה,

ה ּנ"ל ׁשנית  מדרג ֹות  זה  'מֹורׁשה ', ÅÄÈÈÆÇÀÅÅÄÇÇׁשנית 

נקראים ׁשהם  קד ֹוׁשֹות  ה ּניצֹוצֹות  ÀÇÂÇÄÀÆÅÄÀÈÄלהעל ֹות 

ּכּיד ּוע  אב ֹות  ית ּברciנחלת  ה ' לנּו ונתן  , ÇÂÇÈÇÈÇÀÈÇÈÄÀÈÇ

ומקורות ) )ציונים

.iycewd lwy d`xxak ,dl`y' :dncwda

ceqe cqgd ceq lr zenewn dnka izxxerzd

oipre cqgd oipr edne dfl df oia dn mingxd

,cqgd ceq ik ,jl rcz ,'eke daeyz .mingxd

epi`e zeixad mr cqg dyer `edy mc` yi

,xyi m`e jf m` e` ryx e` wicv m` gibyn

miiprd mr `ed cqg ,cqg zeyrl ezpeek `l`

jixv oi`e ,miigd mre miznd mr mixiyrd mre

cqgd ik ,mlera xg` xac meya gibydl

dcna ik ,mler i`a lk lr jynpe hytzn

eze` miiwl enler bdpn eny jxazi `ed z`fd

xy` mirytle mi`hgle zeperl gibydl `le

,rbx lkae zr lkae mei lka mi`heg mlerd ipa

`ed mingx .lkd lr mpg cqg dyer `ede

d`exe ,il `hg xy` in xne`e gibyn ezeida

oicd cva mdilr gibyne edyrne yi` lret

xfeg ok xg`le ,oic mdnr zeyrl dvexe d`exe

,ynn oiprd `ed `ed htyn .'eke mdilr mgxne

.'ynn mingx ceq `ed ik.`iziy`xa d`x

.g ,`k.ai,in` iax ian opax ixhtn eed ik'

jnler ,ikd dil ixn` ,`pipg iax ian dl ixn`e

jzewze `ad mlerd iigl jzixg`e jiiga d`xz

.'eke 'mixec xecl.bid"c `xie 'xt oldl oiire

`zi`c edfe d"c dnexz 'xt r"re ,epryde

xnel dvx ,'jiiga d`xz jnler'' :zekxaa

zewiaca didzy wicv jk lk didzy dkfzy

.jiiga `ad mler ibeprz jl didz f`e ,cinz

dpynd yexit edfe(b"n `"t zea`)eidz l`'

'qxt lawl zpn lr axd z` oiynynd micark

`l`' ,xky melyzl mitvny epiid ,`ad mlera

jk lk eidzy xnel dvx ,'ek 'micark eid

ziiyr zrya cin xkyd mkl didzy miwicv

zevnd ici lr zewaczd epiidc l"pk devnd

dpgn lbc r"re .'mkl beprzd z` ekiynz

.qgpt d"c qgpt 'xt mixt`.ciinrh oiir

.dlgpe dyexi zevn qgpit 'xt zeevnd





ִֵַעינים ְמאֹור  ּבראׁשית  א ְִֵַָָּפרׁשת

ּבראׁשית  ְִֵֵֶספר

ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת

ובכל  באדם 

כח  יש דבר

שבו  התורה

והוא  נברא 

הקב "ה  חיות 

עם  אחד שהוא 

התורה 

.úéLàøa ראׁשית' ׁשּנקרא ּבאֹוריתא ְִֵÀÇÀÈÆÄÀÈÅÄ

כב)ּדרּכֹו' ח, ּברא (משלי ÇÀÈÈ

עלמא  הּוא ּברי ּדבר `ק ּודׁשא ּכל נמצא , ÀÈÀÄÈÀÈÄÀÈÈÈÈ

הּפֹועל  וכח הּתֹורה, ידי על ÄÀÈÇÀÅÇÈÀÙÇÇÅנברא 

הע ֹולמֹות aּבּנפעל  ּובכל  ּדבר ּבכל  ּכן  אם  , ÇÄÀÈÄÅÀÈÈÈÀÈÈÈ

הּתֹורה  ּדכתיב bּכח האדם וכן יט,, (במדבר ÙÇÇÈÀÅÈÈÈÄÀÄ

אדם'יד ) הּתֹורה יתּבאר c'זאת ,dּכאׁשר  ÙÇÈÈÈÇÂÆÄÀÈÅ

חד  הּוא ּברי וק ּוד ׁשא נמצא eוהּתֹורה , ÀÇÈÀÀÈÀÄÇÄÀÈ

הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש חּיּות הּוא ּדבר  ÀÈÈÈÇÇÈÈּבכל 

ּכּלם' את מחּיה ו)'ואּתה ט, :f(נחמיה ÀÇÈÀÇÆÆËÈ
החיות 

האלוקית 

עד  נתצמצמה

המדרגות 

כדי  התחתונות 

תוספת  שיהיה

תענוג 

בהעלאתם 

íöîöå,הּתחּתֹונ ֹות מדרגֹות עד ּכביכֹול ְְִֵÄÀÈÇÇÀÅÇÇÀ

ּתֹו מּמעל אלֹוּה חלק  ÀÇÅÆÁÇÄÇÇוהּוׂשם

היא  ּכּונה ע ּקר  ּכל ּכי החמר , ÆÀÇÇÙÆÄÈÄÇÇÈÈÄחׁשכת

למעלה  הּתחּתֹונֹות מדרג ֹות ÆÄÀÇÇÀÅÇÇÀÀÇÀÈׁשּיתע ּלּו

ענין והּוא .החׁש מן הא ֹור  יתר ֹון ÀÄÀÄÀÈÄÇÙÆÀÄÀÇולהיֹות

הּתחּתֹונֹות  מדרגֹות  ל'מצרים' יֹוסף  ÀÄÇÅÀÄÀÇÄÇÀÅÇÇÀירידת

ומקורות ) )ציונים

.``nlr `xa `ed jixa `ycew' :ck `"g w"def

'ziy`xa' denwe`c dnk ,`ziixe`a diixae

.''ekxc ziy`x ippw 'd' da xnz`c.aoa oiir

daeyz zay sqei zxet(`)c"a`xd y"n recie' :

dxivi xtqa(dncwd)'eke lrtpa lretd gk ik

.'oipaa i`pad gke.bzea` al gnyi oldl r"r

yi mleray mixac lka' :epi`yk df lke d"c

ceq `edy yexit ,'d xaca e`xap lkd ik ,dxez

l"fx xn`nk ,d"a d"ied my ly dpexg` 'd

(:hk zegpn)'d `edy ,''da `xap dfd mlerd'

,dxezd zeize` a"k llk ody ,dtd ze`ven

xac lkay `vnpe ,lrtpa lretd gk yi i`ceae

exe` zrty ik ,cg d"aewe `ziixe`e ,dxez yi

`vnpe ,dxezd zeize` a"ka rtey ynn jxazi

xz` zile eceak ux`d lk `elny ji` oaen

.'zeivx`a elit` ,lecbe ohw xac lka dipin iept

.c`ed `cd ,mc` `c dxeze' :hk b"g w"def oiir

.d f"ewiz r"re .''mc` dxezd z`f' aizkc

.dik' :aizk dpde d"c glya 'xt oldl oiir

wlg `ed mc`d ik ,'mc` dxezd z`f' aizk

il`xyid mc` lke ,lkd yi wlgae dxezdn

d"c zeclez 'xt oldl r"re .'dnily dxez `ed

.z`f edfe d"c zweg 'xt ,xy` awr.eoiir

.'`ed jixa `ycew `c `ziixe`' .ck `"g w"def

.'`ed jixa `ycew `l` dxez oi`e' .q a"g mye

:v my r"re.fxcq xry mipenix qcxt d`x

eyxite 'mlek z` dign dz`e" :g"t ozcinr

dign dz`e 'it oke ,'mlekl dedn dz`e' l"fx

deid `edy xg`n ik ,cg` oipr lkde ,mlek z`

epnn ertyeiy gxkei ,oi`d on m`ivnde mze`

dign `edy xg`e ,ezeig epnn mlek mia`eye

zr lka meedne m`ivnn `edy e`vnp mze`

lkd digne dedn dpde ,dry lkae rbx lkae

ycgn eaehae' oaei dfd oiprae ,mdl cg` oipr

rty `edy 'ziy`xa dyrn cinz mei lka

,mpeiava maivdle mcinrdle mzeigdl rteyd

,mdn erty zewlzqd zrcd lr dlri e"g m`e

yecig ceqa miycegn `l` mpi`e ,etqi rbxk

ycgzn `l` wqet epi`y xdp rty `ede ,exe`

.'miycegn md rbx lkay xdpd inink



ִֵַעינים ְמאֹור  ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת ב 

ים' ּתענּוג ,g'מצר יתוּסף זה ידי ׁשעל , ÅÇÈÆÇÀÅÆÄÀÇÅÇÂ

יג)ּכדכתיב  ב , ׁשּיׁשh(קהלת האֹור ' 'ויתרֹון ÀÄÀÄÀÄÀÈÆÅ

'החׁש 'מן ּכׁשהּועלה ּתענּוג  ּולכiיתרֹון , ÄÀÇÂÀÆÂÈÄÇÙÆÀÈ

ּתֹוספֹות  מּלׁשֹון 'יֹוסף' :i`נקרא ÄÀÈÅÄÀÈ
ראה  יעקב

במצרים  שיש

נובלות 

מהתורה 

שצריכים 

להתברר 

eäæå' ׁשבר יׁש ּכי יעקב  מב ,'וּירא (בראשית ְֶÇÇÀÇÂÙÄÆÆÆ

'נֹובל ֹות aiא) ׁשהם ׁשבירה, ל ׁשֹון ,ÀÀÄÈÆÅÀ

ּתֹורה' מעלה ׁשל ּׁשּנפל biחכמה מה , ÈÀÈÆÇÀÈÈÇÆÈÇ

נקרא  מּדר ּגיּה ּדנחית מה ּכל ÀÄÀÇÈÇÀÈÄÄÇÀÅÄÀÈונׁשּבר ,

ׁשראה ciׁשבירה  ים', 'ּבמצר 'ּבמצרים' , ÀÄÈÀÄÀÇÄÀÅÇÈÆÈÈ

ׁשּצריכה  ׁשם ׁשּנפלה הּתֹורה נֹובל ֹות ÈÀÇÈÆÈÀÈÈÆÀÄÈׁשם

ׁשּמה' 'רדּו ואמר ולעלֹות, ÀÄÀÈÅÀÇÂÀÈÇÀÈÈלהתּברר

'ונחיה' חּיּות ehלהעל ֹות, אל להביא ÀÇÂÀÄÀÆÀÈÄÆÇ

יֹוסף ' 'ו ּימת ענין וזהּו ועצמי. (שם הּׁשר ׁש ÇÙÆÀÇÀÄÀÆÄÀÇÇÈÈÅ

כו) ס ֹוףfhנ, עד הּתֹורה ּׁשּירדה מה ּכי ,ÄÇÆÈÀÈÇÈÇ

קרי מּדרגיּה ּדנחית מיתה, נקרא ÇÇÀÅÈÄÀÈÄÈÀÈÄÄÇÀÅÈÅהּמדרגה

נקרא  ׁשהּתֹורה אתֹו' 'וּיחנטּו 'וּימת ', ÅÇÈÈÇÇÇÀÙÆÇÈÄÀÈּביּה

הח ּיים  חנטה fiעץ ּבתר  אזלינן ,giּובאילן ÅÇÇÄÀÄÈÈÀÄÈÈÇÂÈÈ

נחנט, הּמדרגה לסֹוף ׁשּירד  אף  לֹומר  ÈÈÇÇÆÈÇÀÇÇÀÅÈÆÀÇרצה

ז "ל ּכמאמרם ּבארֹון' יד:)'וּייׂשם (ב "ב ÇÄÆÈÈÀÇÂÈÈÇ

אפ ּלּו ּבארֹון', מּנחים לחֹות וׁשברי ËÀÄÀÅËËÈÄÈÈÂÄ'לחֹות

ומקורות ) )ציונים

.gzlin' :bn ,`n ziy`xa ihp`wix oiir

z`xwpd dpikyd 'xvn' oeyl `ed 'mixvn'

:dpkde d"c zay al gnyi oldl d`xe .''mi'

,mixvnn e`vi eay oqipa `id dipy dpkde'

,lkyd zephwa l`xyi eidy `ed ,m"i xvn

ly seqe dnkgd mi ly xvn `xwp dfy

.'dnkgd.hdnkgl oexzi yiy ip` izi`xe'

.'jyegd on xe`d oexzik zelkqd on.ir"r

xwir lk dfe' :lk dfe d"c jl jl 'xt oldl

rxd on epaxway zecind xdhl epizcear

ezcear odnr caer `edy ici lr ,ozelrdle

,myxeyl miletp mixac dlrn f`e ,'eke jxazi

z"iydl yiy ,dfn lecb dlrnl beprz oi`y

d"c mihewil oldl r"re .'lecb beprz dfn

oexzik zelkqd on dnkgd oexzi' ik' :`xwie

did `l jyegd ilel`y ,'jyegd on xe`d

mipian jyegd ici lre ,llk xe`d beprz xkip

.'eaihe xe`d beprz.`iayie 'xt oldl r"r

cinz ik ,wicvd `ed sqeie' :l`xyie edfe d"c

zepezgz zebxcn zelrdl miny z`xia siqen

.'jxazi eil`.aixay yi ik awri `xie'

xn`ie .e`xzz dnl eipal awri xn`ie mixvna

dny ecx mixvna xay yi ik izrny dpd

.'zenp `le digpe myn epl exaye.bix"xa

el` l`e' :hl sc zencwdd xry oiire .d ,fi

dnkg zelaep' exn`y dna l"fx efnx 'igad

on lape ltpy xe`d ik ,'dxez dlrn ly

.'dxez `xwpd ,`"f 'iga dyrp epnn ,dnkg

.`"t z"q z`ixw xry miig ur ixt r"re

.ci`bxcn zigpc o`n lk' :dlw b"g w"def oiir

z`c dnk ,dzin dia ix`w dia dedc d`ncw

xn`(bk ,a zeny)zgpc 'mixvn jln znie'

.'dia mw dedc d`ncw `bxcn.ehx"etca

mixn` ihewil d`xe .'zigpe'(wqarhie)d"c

'dny ecx 'eb xn`ie'' :`ziixe`a ziy`xa

zeigd l` `iadle zelrdle owzl my ecxiy

sqei zcixi oipr `ede ,'eb 'digpe' dfe invrd

dhnyd mihewil oldl r"re .'eke 'mixvnl

yi ik awri `xie'' :znc` wx d"c ybie 'xtl

'mi xvn'a dxiay oeyln 'mixvna xay

zelkqd on dnkgd oexzi' edfe ,'eke dnkgd

mb jyegd dpd ik ,'jyegd on xe`d oexzik

xe`a lilkz` jyegd xe`d `ayke ,`xap `ed

,`xedpa `llkz`l jyegd zewygc ,eppi`e

`l jyegd l` xe`d jixv did `l `lnl`e

sqezip llkzpy i"ry `l` ,eil` eqipkn did

`iad okl ,ahid xg` mewna x`eane ,ea

,'mi xvn' zelba mixvnl eipae awri `xead

e`eaie dnkgd zelrnl zelrl evtgiy ick

dny ecx' xn`y edfe ,'eke dxezd zlawl

.'zeigd xwirl `eapy 'digpe.fhsqei znie'

oex`a myiie eze` ehpgie mipy xyre d`n oa

.'mixvna.fimiig ur'' :bp b"g w"def d`x

'xye`n dikneze da miwifgnl `id,b ilyn)

(gi`pli` idi`c ,`ziixe` `c 'miig ur' ,

.'siwze `ax d`lir.gi:bi d"x



ִֵַעינים ְמאֹור  ּבראׁשית  ג ְִֵַָָּפרׁשת

ּכמֹו ּבארֹון להיֹות עלּיה להם  יׁש ÇÀÅÈÆÂÄÈÄÀÈÈÀהּנֹובלֹות

העצמית  הּתֹורה  ׁשהיא  :hiהּלחֹות ÇËÆÄÇÈÈÇÀÄ
אל  להביט אין

הדבר  גשמיות

בפנימיותו  אלא 

התורה  שהוא 

אותו  המחיה

øæçðå ה ּוא ּדבר  ׁשּבכל ּכיון  לענין, ְֲַֹÈÄÀÈÅÈÆÀÈÈÈ

אין ההּוא, הּדבר המחּיה ÇÈÇÀÇÈÇÈÈÇÅהּתֹורה

אם  ּכי ּגׁשמּיּותּה, אל  ּדבר  ּבכל ÀÇÄÀÈÈÈÆÇÀÄÈÄÄלהּביט

עיניו 'החכם ּבס ֹוד הּדבר, ּפנימּיּות ÆÀÄÄÇÈÈÀÆÈÈÅÈאל

יד )ּבראׁשֹו' ב , ּבּזהר k(קהלת ואמר ּו (ח "ג, ÀÙÀÈÀÇÙÇ

אּלא k`קפז.) נׁש, ּדבר עיני ּבאן ÀÄÀÈÅÅÀÇÇÆÈ'וכי

ריׁשא', על ּדקימא מאן  מסּתּכל ÇÄÈÄÀÇÅÇÀÇÀÈÇÅÈחּכימא

ראׁשית  אל  מּביט ּדבר  ּבכל ל ֹומר  ÈÈÇÀÈÈÈÇÄÆÅÄרצה

ׁשר ׁשּה ּומי נׁשּתל ּׁשלה מאין  ההּוא ÇÈÈÇÅÇÄÄÀÇÀÀÈÄÈÀÈהּדבר

ההּוא: הּדבר ÆÇÈÈÇׁשל 
להשתומם  יש 

השקוע  על 

ואינו  בארציות 

בחיות  מתבונן

ה'

eäæå נברא ּבּתֹורה וכּו', ּברא' 'ּבראׁשית ְֶÀÅÄÈÈÀÇÈÄÀÈ

הּכל  ּכללּות ׁשהם והארץ ÇÈÇÄÀÈÈÆÆÅÀÈÇÙהּׁשמים

ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ׁשּבהם, ּדבר  ÀÈÈÈÆÈÆÀÇÂÇÇÅוכל

'והארץ 'akז"ל  ּתֹולד ֹותיהם. לרּבֹות 'את' ÇÅÀÇÀÅÆÀÈÈÆ

'היתה  ּבארצּות, ׁשּמׁשּקע  מי ל ֹומר  ÈÈÇÄÆÀËÈÀÇÀÈÀÈרצה

אל  מּביט ׁשאינ ֹו מּפני ובהּו', ÙÈÙÄÀÅÆÅÇÄÆתהּו

ובה ּו, ּתהּו הם מעצמם ּובאמת ÇÇÆÁÆÅÇÀÈÅÙÈÙהחּיּות

רּׁש"י ובוהו)ּופר ׁש תוהו 'ׁשאדם bk(ד"ה ÅÅÇÄÆÈÈ

רצה  ׁשּבּה', ּבהּו על ּומׁשּתֹומם ÆÄÀÅÇÙÆÈÈÈּתֹוהא

'ּתֹוהא  'אדם' ׁשהּוא מי ÇÄÆÈÈÆלֹומר

ּבארצּות  המׁשּקע  הּכסיל  על ÄÀÅÇÇÀÄÇÀËÈÈÇÀּומׁשּתֹומם'

ה ּוא  ּבֹו הרי לֹומר רצה הּוא', 'ּבֹו ÂÅÈÈÇÂÅהרי

וה ּוא  הּוא, ּברּו הּקד ֹוׁש ׁשל ÇÆÇÈÈÀחּיּות

ּוכׁשהאדם  מּמּנּו. ּומתרחק  מבין ÅÅÄÄÀÇÅÄÆÀÆÈÈÈאינֹו

מק ּים  החּיּות אל ּדבר  ּבכל ÄÀÇÅÀÈÈÈÆÇÇÀÇÅמס ּתּכל 

תמיד' לנגּדי ה' ח)'ׁשּויתי טז , ,ck(תהלים ÄÄÄÀÆÀÄÈÄ

ומקורות ) )ציונים

.hircep' :lr epxn`nk d"c zeny 'xt oldl r"r

`xwp mc` ipa aex lv` oi`ex ep`y dxezd ik

dnkgn dltpy ,yxcna y"nk 'dnkgd zelaep'

ik `ed oaende ,'miig ur' `xwpd dpeilr

xyt` i` l"pd dpeilrd zizin`d dnkgd

`idy xrydl dligz `eaiy m` ik biydl

`xwpd dnkgd zpiga biydl dkefy ine ,d`xid

ea xn`p ,'miigd ur'(ak ,b ziy`xa)ige lk`e'

dnd dfl mikefd diilr ipay j` .'mlerl

`ly ,dxiayd zpigaa ody miyp` yie ,mihren

`idy miny zekln jlnd xrya qpkil ekf

dnkgd zelrn ebiyd `l ok ici lre ,d`xid

mb eze` ebiyiy utg eny jxazi `ede ,dnxd

`ed xy`a mzbxcne mlky zpiga itk my ok

mzbxcnl litde jxazi `ed mvnv ok lr ,my

,xkfpd miigd ur `edy ,dpeilr dnkgd zelaep

mlky itk erciy dn 'd zrc erci ornl

,llk zrc mdl did `l z`f `lel ik ,herind

elkei df ici lr zelaepd zpiga ici lry xyt`e

on mrh enrhiy ici lr 'miig ur' zpigal `eal

rcepk 'zn' `xwp zelaepd zpiga dpde ,zelaepd

lry ine ,''znie' dia ixw dibxcn zigpc o`n'

xg`e xryd `edy d`xid zbxcnl dler df ici

ur' `xwpd dnkgd zpigal miptl dler jk

didy zelaepd ok mb digne dlrn ,'miig

`edy ici lr m` ik ecxi `ly xg`n ,dxiaya

enr ok mb miler dlry xg`ne ,dxiaya did

.'miige meiw zpigal o`iane.keipir mkgd'

.'jled jyega liqkde ey`xa.`k,xn`e gzt'

xac iepir xz` o`a ike ,'ebe 'ey`xa eipir mkgd'

,direxca e` eteba `nlic ,ey`xa `l` yp

.'`nlr ipa lkn xizi mkgl wit`c.akx"xa

,zelfne dpale dng zeaxl 'minyd z`'' :ci ,`

.'ocr obe oi`yce zepli` zeaxl 'ux`d z`e'

.bkddez mc`y oennye dnz oeyl 'edez''

.'day 'edea' lr mnezyne.ck'xt oldl r"r

d`xid l` ribdl j`' :ribdl j` d"c miyecw

x`eank epipencw epecnl xy` xacd `ed

llk edf 'cinz icbpl 'd iziey'' ,'` sirq g"e`a

'd iptl mikledd miwicvd zlrnae dxeza lecb

miklnd ikln jlny eal lr dlriyk y"k ,'eke

,eiyrna d`exe eilr cner `ed jexa yecwd

z"iyd cgta drpkdde d`xid eil` ribi cin

`"nx zdbda azk df lk ,'cinz epnn ezyeae

xtqa l"f m"anxd `ed dyn zxezn wizrdy

mikeap dxen(a"pt b"g)micr epl ecird `vnp ,

lk `elny rcie eal lr mc` zelrday mipn`p

,i`cea cgtde d`xid eil` ribi eceak ux`d





ִָזּכרֹון ֹזאת  ּבראׁשית  קיג ְִֵַָָּפרׁשת

ה' טוב

לישראל 

'כל' הנקראים 

הגויים  על וגם 

אך  מרחם 

להרע  הרוצים 

עושה  לישראל 

דין  עמהם 

ãBò'ìkì' 'ä áBè eðLøt(ט קמה, .gl(תהלים ְֵַַֹ

העֹולמ ֹות , ּכלל  ׁשאנּו יׂשראל , ÄÀÈÅÆÈÀÇÈÈה ּוא 

יׂשראל ּבׁשביל  ּבניhlוה ּבריאה  אנּו וכן , ÀÇÀÄÈÄÀÄÄÀÈÅÀÅÈÀÅ

יעקב  מּצד  'ּכל ' מּדת  להם  ׁשהיה  ÈÆÈÈÈÆÄÇÙÄÇÇÂÙאבֹות 

אחרת א ֹות  ׁשּום  ּבלא  'ּכל ' רק  ל ֹו ,nׁשהיה  ÆÈÈÇÙÀÙÇÆÆ

ׁשפע. מיני ּכל  מׁשּפיע  ּפרּוׁש ה '', 'טֹוב ÅÇÀÄÇÈÄÅÆÇה ּוא 

ׁשאיתא  ּכמֹו מרחם , ה ּגֹוים על  (ירושלמי וגם  ÀÇÇÇÄÀÇÅÀÆÄÈ

ה"ג) פ"א ּכיn`ר"ה ּבּלילה ', הא ּמֹות  את  ÈÆÈËÇÇÀÈÄ'ּדן

להרע  הר ֹוצים  ל ׁשּבר , ׁשּצרי מי את  ÄÆÄÆÈÄÄÀÙÈÄÀÈÇאם 

ּדין עֹוׂשה  ה ּוא  ּברחמנּותanליׂשראל ,  א ,bn: ÀÄÀÈÅÆÄÇÀÇÂÈ

b

ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת

גם  בשבת 

מוצא  הרשע

כי  ה' בעיני  חן

נמחלים 

עוונותיו 

úLøôa'eë ïç àöî çðå .úéLàøa ְְְִֵֵַַָָָָֹ

ח) ו, ּׁשּכת ּוב .`(בראשית ÇÆÈמה

ּדאיתא  נראה  ּבוי"ו, קיח:)'ונח' (שבת ÀÙÇÀÈÄÀÆÀÄÈ

עבֹודה עֹובד אפּלּו ּכהלכת ֹו ׁשּבת  ÇÀÇÅÇÈÀÄÀÈÂÄÅÂÈ'המׁשּמר

לפרׁש יׁש ּכן ל ֹו'. מֹוחלין אנֹוׁש ּכד ֹור ÈÈÀÁÂÄÅÅÀÈÅזרה 

ּבר ׁשע  מיירי רא ׁשֹון ענין על  קאי a'ונח' ÀÙÇÈÅÇÄÀÈÄÇÀÅÀÈÈ

ּבׁשּבת ה '':b'ונח' ּבעיני חן 'מצא  ÀÙÇÀÇÈÈÈÅÀÅÅ

שהוא  הצדיק

כרשע  בעיניו

החול  בימות 

יראה  שהוא 

בשבת  זוכה

לאהבה 

áøäåäéçiL ל ֹומר יׁש זה  ּפר ּוׁש לפי אמר , ְְִֶֶַָÈÇÀÄÅÆÅÇ

ּדאיתא  ל:)ּכן, א ֹות ֹוc(נדה 'מׁשּביעין ÅÀÄÈÇÀÄÄ

צּדיק   ל א ֹומרים  ּכּלֹו הע ֹולם  ּכל ÂÄÈÈÈËÀÄÀÇÄאפּלּו

ומקורות ) )ציונים

.gl.'eiyrn lk lr eingxe lkl 'd aeh'

.hlx"`' :c ,el x"wie oiire ,c ,` x"xa oiir

zekfa `l` e`xap `l ux`e miny ,dikxa

aizkc ,l`xyi(` ,` ziy`xa)`xa ziy`xa'

xn`py ,l`xyi `l` 'ziy`x' oi`e ,'midl`

(b ,a dinxi).''dz`eaz ziy`x 'dl l`xyi ycew'

.nxvi oda hly `l dyely' .fi `xza `aa oiir

eda aizkc ,awrie wgvi ,mdxa` od el` ,rxd

'lka'(` ,ck ziy`xa)'lkn'(bl ,fk my)''lk'my)

(`i ,bldnly zxac oiire .d dheq oiire .(wvel)

ekxazpy reci dpd ik' :l"i cer d"c mixac 'xt

.'lk' awri 'lkn' wgvi 'lka' mdxa` zea`d

yi f"kr la` ,cqgd zcin `ed 'lka' zcin dpde

'a `ed 'lka' ly 'a ik ,leabe dcin zvw ea

zcne ,xac lk `le dfd xaca enk ,yeniyd

`edy ,mevnve leabe dcin xzei ea yi 'lkn'

dlgp `ed awri zcin k"`yn ,'lkn' ,zvw oeyl

.'mixvn ila.`nhetyi `ede' ,iel iax xn`'

'mixyina mine`l oici wcva laz(h ,h mildz),

drya meia l`xyi z` oc `ed jexa yecwd

drya dlila zene`d z`e ,zeevna oiweqr ody

.'zexiard on oiliha ody.an'xt oldl r"r

lr mb mgxn d"awd' :dpdc `vie 'ta d"c `vie

cr mdnr et` jix`dy dyery enk ,zene`d

zra dlila mze` oc oke ,mz`q `lnziy

zenwp dyri lkd seqa m` ik ,dxiarn mipyiy

zad`l `ed df ik ,'eke l`xyil erxdy mze`a

k"tr` ce`n rexb oa el yiy in lyn ,l`xyi

aed`d epal xvn `edyk m` ik ,eilr mgxn

.'yian oaa dnwp dyer.bnzyxt lr cer

.ey cenr oldl oiir ,miavp

.`.''d ipira og `vn gpe'.a:f-d ,e ziy`xa

xn`ie ,'ebe ux`a mc`d zrx dax ik 'd `xie'

ipt lrn iz`xa xy` mc`d z` dgn` 'd

.'miziyr ik izngp ik 'ebe dnc`d.boiir

f"ewiz r"re .'zayd mei lawl gp' .epx b"g w"def

:glw :cp.ccleed dnl ,i`lny iax yxc'

cr myn `vei epi`e ,'eke en` irna dnec

dreayd `id dne ,'eke eze` oiriayny

,ryx idz l`e wicv idz ,eze` oiriayny

dz` wicv jl mixne` elek mlerd lk elit`e

.'ryxk jipira did



ִָזּכרֹון ֹזאת  ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת קיד 

ה ּוא זה  וה ּנה  ּכרׁשע', ּבעיני היה  ÇÈÁÅÀÅÆÀÈÈÀÄÅÆא ּתה 

לאדם להיֹות  צרי וזה  ה ּיראה , ÀÇÀÅÇÇÄÀÈÀÆÈÄÄÀÈÈÈּבמדרגת 

ּבלּבנּו אהבת ֹו נֹותן ית ּבר ה ּׁשם   א ÈÄÇÇÅÄÀÈÇÅÇÂÈÀÄÅּתמיד ,

זהוׁשֹוכ הניחdחים  'ּביֹום  לפרׁש יׁש וזה  . ÀÀÄÆÀÆÅÀÈÅÀÈÄÇ

כּו' 'מעצּב ל ג)ה ' יד, ה ּוא(ישעיה וזה  , ÀÅÈÀÀÀÆ

ּכּיד ּוע  עלeּבׁשּבת  קאי 'ונח' לפר ׁש יׁש וזה  . ÀÇÈÇÈÇÀÆÅÀÈÅÀÙÇÈÅÇ

לנּוח יכ ֹול  אינֹו ר ׁשע  וּדאי ּכי רא ׁשֹון, ÄÀÈÄÄÇÇÈÈÅÈÈÇענין

אם ּכי צּדיק, על קאי אם  ּכי ּכרא ּוי, ÀÇÈÈÈÄÄÈÅÇÇÄÄÄּבׁשּבת 

ענין על קאי ּובזה  ּכרׁשע, ּבעיניו ÆÀÅÈÀÈÈÈÆÈÅÇÄÀÈׁשה ּוא

ּבעיני חן 'מצא  ּבׁשּבת  'ונח' וזה  ÄÀÆÀÙÇÀÇÈÈÈÅÀÅÅרא ׁשֹון,

ּבׁשּבת ּבחל , ּכרׁשע ּבעיניו ׁשה ּוא  ּכיון ÅÈÆÀÅÈÀÈÈÀÙÀÇÈה '',

אהבה ית ּבר ה ּׁשם  לֹו נֹותן 'חןfקדׁש וזה  , ÙÆÅÇÅÄÀÈÇÇÂÈÀÆÅ

ה '': ÀÅÅּבעיני

נקרא  הצדיק

שככל  'יוסף '

שפע  שממשיך 

השמים  מן

עוד  מוסיף

במקור  שפע

העליון 

÷eñôaïéò éìò úøt ïa óñBé úøt ïa ְֲִֵֵֵֵָָָָֹֹ

כב) מט, ה ּוא.(בראשית ÀÙÈּד'פרת '

ּורבּיה ּפר ּיה  ּפרֹות .gלׁשֹון עֹוׂשה  לׁשֹון , ÀÀÄÈÀÄÈÀÆÅ

יֹוסף  ה ּנקרא  ה ּצּדיק ׁשּיתרּבּוhּפרּוׁש, ּגֹורם  ÅÇÇÄÇÄÀÈÅÅÆÄÀÇ

מּׁשּום יֹוסף ׁשּנקרא  וה ּצּדיק  ÄÀÈÅÀÇÇÄÆÄÀÈÅÄיׂשראל ,

ויד ּוע  להעֹולם . ׁשפע ממ ׁשי ,iׁשה ּצּדיק ÆÇÇÄÇÀÄÆÇÀÈÈÀÈÇ

יֹותר  ּבא  מּמּנּו ׁשּנמׁש זמן ּכל  מעין ÀÇÀÈÈÀÇÆÄÀÈÄÆÈÅּכמֹו

ּגם לזּוב  יכ ֹול  ואין  נסּתם  ואם  ÀÇÈÀÄÄÀÈÀÅÈÈÇלה ּמקֹור ,

ה ּיֹונק  ּתינֹוק וכן ּכרא ּוי, ּבא  אינֹו ÅÇÈÅÈÈÈÀÅÄÇÅמה ּמקֹור

חלב, [יֹותר] לה ּדּדים  ּבא  ּתמיד  א ּמֹו ÄÀÅÄÈÄÈÀÇÇÄÅÈÈמּׁשדי

יׁש ּכן על החלב, יבׁש אזי יֹונק אינֹו ÀÄÅÅÂÇÈÅÆÈÈÇÅÅואם 

ּׁשּממׁשי מה  ׁשּכל  יֹוסף ה ּצּדיק נקרא  ÇÄÀÈÇÇÄÅÆÈÇÆÇÀÄל ֹומר 

מֹוסיף  ה ּטֹובים  ּובמעׂשיו ּבתפּלֹותיו ÆÇÄÀÄÈÀÇÂÈÇÄÄׁשפע

ומקורות ) )ציונים

.d:d`xi zyxt lre d"c d`x 'xt lirl r"r

ik d"dlf `pee`xn cibnd axdn izrny dpdc'

onf lka zegt `l d`xi mc`dl zeidl jixv

dlitzd zrya `caerd zryae ,`hgi `ly

,dad`d sqep zeidl jixv dfa `veike migaye

envra mc`d jixv d`xi ,cer xn` dpde

ik ,jxazi 'dn `eal jixv dad`de ,biydl

zegtay zegt mc`d dn ik ,ok d`xp heyt

,jlnd z` wyple jze` ade` ip` jlnl xnel

oky lkn ,lkd lr lhen eiptn `xil m` ik

eingxa i"yd ik ,d"awd miklnd ikln jlnl

zra dad` el ozepe d`xid mc`dn gwel

dfe d"c dxy iig 'xt oldl r"re .'dfl ie`xy

d`xi el zeidl t"kr jixv mc`d' :ligpdl

dvexy zra m` ik ,rbx epnn yenz `ly

d`xid rbxa gwele dad` ozep d"a `xead

z` cearl leki mc`d didiy ick mc`dn

envr ipira lty `edy wicvd ,'eke d"a `xead

zennex biyny liaya iwcxcl envr wifgne

ke l`z` cearl dyw 'id d`xi zngn dpde ,'e

dlecb dgnyae wyga aehd epevxk ie`xk i"yd

dlecb dad`d i"yd ozep ,zeadlzdae ie`xk

wyga caer dxeyd z` zlwlwn dad`e mc`l

.'ax.ei`da ,`p`z' .ht a"g :gn `"g w"def

iweptza oipcrzn `iiwicvc oediznyp lk `nei

`hytzn 'eke `cg `gexe ,'eke `yicw `wizr

,`ziixe` ixehp edlekl oiyicw ipa edlekl

oifbex lk edlekn iypzn ,mily `giipa oigiipe

aizkc `ed `cd ,oiyw oipglet lke oipic lk

dceard one jfbxne javrn jl 'd gipd meia'

.''dywd.fd"c `eaz ik 'xt jlnil` mrep oiir

zeni lk d`xin 'c caer wicv yi' :`az ik dide

dyecw eilr sqezip ycew zay ribdae legd

`id zay zpiga ik ,dad`n caery dxizi

.'dad` zbxcna wicvd `eai `eae dad`

.gixa' 'eke qelwpe` ly mebxze' :my i"yx oiir

.'diaxe dixt oeyl 'zxet' ,'sqei ibqic.hoiir

`xekcc eniyx edi` sqeic oiba' :enx `"g w"def

.'i`ce wicv edi` `dc wicvd sqei ixw`

.ize` lecbd xryd mc` zeclez w"dly oiir

lfndn drtydd jiyndl wicv oi` m`' :fly

dxqge ,dnebt `id dxhrd mby `vnp ,oeilrd

'eal l` avrzie' yexit edfe .rtyd eze`n

(e ,e ziy`xa)jliyn`e .o"anxd yxity dn itk ,

,mdn wepizd wpeiy cer lk ik ,m`d icyn lyn

m`e ,zexewndn miicyd l` algd jyene uven

`vnz df oiprd mbe .algd xqgi mb wpeid xqgi

,mind eaxzi einin elciy cer lk ,x`ad ina

,exqgi la` mind eaxzi `ly ic `l ,oi` m`e

.'zeliv`a oke



ִָזּכרֹון ֹזאת  ּבראׁשית  קטו ְִֵַָָּפרׁשת

ׁשּפרׁש ּוכמֹו ּבה ּמק ֹור. äLîיֹותר  áøä ÅÀÇÈÀÆÅÅֶַָֹ

ì"æ CéLìàּפסּוק א)על  י, חכם(משלי 'ּבן ְֵַַÇÈÅÈÈ

א ּמֹו' ּתּוגת  ּכסיל ּובן אב  'ּבןi`יׂשּמח וזה  . ÀÇÇÈÅÀÄÇÄÀÆÅ

יֹוסף': ÙÈÅּפרת 

ההשפעה  ריבוי 

ע "י  יהיה 

לבחי ' שיבוא 

שהוא  המזל 

ומשם  כמעין

השפעות  בא 

ומזוני  חיי  בני 

קטרוג  בלי 

Løôîeה ּוא  ּדר איזה  ידי  ועל האי ְֵָÈÅÀÇÀÅÅÆÆÆ

ּפרּוׁש ּפרת ' 'ּבן וקאמר  ÇÀÆÀÈÈÇÅÙÈÅמרּבה ,

חן אלaiל ׁשֹון  ה ּיֹום  'ואבא  ּכמֹו עין', 'עלי , ÀÅÂÅÈÄÀÈÈÙÇÆ

מב)העין' כד, מעין(בראשית ל ׁשֹון ,biּכמֹו , ÈÈÄÀÇÀÈÀ

יח)ׁשּכתיב לג, אל(תהלים ה ' עין 'ה ּנה  ÆÀÄÄÅÅÆ

ּוכמֹוciיראיו ' מעין. לׁשֹון לפרׁש יׁש . ÀÅÈÅÀÈÅÀÇÀÈÀ

טו)ׁשּכת ּוב  ד, מים(שה"ש ּבאר  ּגּנים  'מעין ÆÈÇÀÇÇÄÀÅÇÄ

כּו' ה ּׁשפע ehחּיים ' ה ּוא  מעין לפר ׁש נראה  , ÇÄÄÀÆÀÈÅÇÀÈÇÆÇ

ה מּזלאה ּתדירה  מּׁשםfhּנקרא  ׁשּנֹוזל  ּבׁשביל  ÇÀÄÈÇÄÀÈÇÈÈÄÀÄÆÅÄÈ

מּׁשם , להמׁשי ׁשּזֹוכה  ּומי הפסק , ÀÄÆÀÅÄÆÆÀÇÀÄÄÈּבלי

מעּכב  ואין ׁשרֹוצה  מי לכל  להמ ׁשי ÈÀÇÀÄÀÈÄÆÆÀÅÀÇÅיכ ֹול 

ּתכף  נמּתקים  ה ּדינים  ׁשּכל ׁשם , קטרּוג ÄÀÈÆÈÇÄÄÄÀÈÄÅÆׁשּום

ה ּתֹורה ידי על  נמׁש וה ּׁשפע ÀÈÀÈÀÇÆÇÄÀÈÇÀÅÇÈּבׁשרׁשם ,

ּג"ן ּבּה ׁשּיׁש ׁשּבכתב  ּתֹורה  ה ּוא  ÆÈÀÈÈÆÄÀÈÆÅÈÇׁשּׁשר ׁשּה

נקראfiסדרים ּכן על  ׁשר ׁשֹו, לפי אחד  וכל  , ÀÈÄÀÈÆÈÀÄÈÀÇÅÄÀÈ

חּיים ', מים  'ּבאר וקאמר ּגּנים ', ÇÀÇÇÄÀÈÈÇÀÅÇÄÇÄ'מעין

חסד ה ּוא  מים ', 'ּבאר ה ּוא  ׁשלgiׁשּמּׁשם  ÆÄÈÀÅÇÄÆÆÆ

חּיי ּבני ׁשל  ה ּׁשפע ּתל ּוים  ׁשּׁשם  ÇÄÆÈÀÄÇÆÇÆÈÅÇÅ'חּיים ',

ומקורות ) )ציונים

.`ilke ,`ed cqg utg minyay epia` dpd'

m`l dnci ik ,ic ila cr dkxa wixdl evtg

dvex en` wpil dvex clidy dnn xzei ik clid

cer wpil clid biltiy dn lk xy`ke ,wipdl

clid gk xevrae ,ze`lndl dicc el etiqei

,alg odil` `eai `l miicyd mb wpii `le uenl

ok ,mze`elna eid xy` zgz zewix eidie

,ditpk zgzn zeaevg epizenypy dnl dpikyd

,myn rty epizenyp ewpii ik miicyl dncz

,dceak fifn uenp mewn ly epevx epzeyrae

dkxa epl wixdl ,epzwipi cc l` 'd ceak `lnie

xev l` gk mitiqenl qgiizp f`e ,ic ila cr

`iapd xn`nk ,epcli(g ,b dkin)iz`ln ikep`e'

md epizepeer ,epzerda j` ,''d gex z` gk

ewpii ik miicy dne ,epcli xevl epipia milican

rty rpni miicydn mb ok ici lre ,epizeytp

`hegd lr wixdl jxhvd izla lr ,`xep oeilr

,ea dwiacd eytp yxey zelylzyd i"r

lre ,cqg zeyrl epevx jtd el xvdl jxhvde

xn`p df(gi ,al mixac)`l j` ,'iyz jcli xev'

,dlilg dlrnl mebti yi` `hgi xy`y dlilg

edfe(e ,dl aei`)mpn` ,'ea lrtz dn z`hg m`'

yxey rfba wx df oi` mbet `edy l"f mxn`n

mebti my ,'zi ea dwacd z`hegd ytp xewn

`ed ik ceakd `qka eytp zpiga yxeya e`hga

.'eke ektd m` ik rty lawl lkei `ly ,ewlg

eia` oevx dyerd 'mkg oa' ,aezkd oipre

wx ,`hgl zehy gex ea qpkp `ly ,minyay

dn wcv m` `edy ,'zi epevx dyer mkg `ed

ezaiqay 'a` gnyi' ik ,epl `l` jxazi el ozi

lr wixdl minyay eia` daeh rityie dlbi

dn `hge zehy gex ea qpkpy 'liqk oae' ,ux`d

'en` zbez' wx epi` `ld ,'zi `ed ea lrti

`l ik ,dcal eytp xewn `ed eil` zcgeind

.'da wx mebti.ai:zxet oa d"c my i"yx oiir

iaxl diihnp oeixt`' inx` oeyl `ede ,og oa'

'`rivn `aa seqa 'oerny(.hiw)..bioexkf oiir

,wicvd `xwp ok lr' :xeaib d"c igie 'xt z`f

,l"pk siqeny dtqed oeyl ,'wicvd sqei' .'sqei'

l`xyi zeidl oad daxny ,'sqei zxet oa' dfe

daxn zxet oade jxazi eze` cearl oa mi`xwp

,lfnd `ed 'oir ilr' yxtn ,dn ici lr ,ekxev

'`xewd oir' oeyl(hi ,eh mihtey)lfep oeilr oirn ,

iig ipa ik ,rpen `hg oi`y wqtd ila raepe

ici lr ,`lfna m` ik `ilz `zekfa `l ipefne

ici lr miaxwzp milawnd 'it ,'dcrv zepa' df

.'wicvl aehy mi`exy dn liaya ,'xey ilr' ,df

.ci.ecqgl milginl ei`xi l` 'd oir dpd'

.'arxa mzeigle mytp zenn livdl.ehoirn'

.'oepal on milfepe miig min x`a mipb.fhoiir

mi`xwpe' :g"pt rax` zixw xry jlnd wnr

lfz' oeyln ,oigend rty lfep mdny zelfn

'izxn` lhk(a ,al mixac)r"re .'xevrn `ll ,

mihewild xtql"fix`dlweqtd lr zeclez 'xt

.wgvi xzrie.fi:ar f"ewiz.gib"g w"def oiir

.'min edi` cqg' .dpx





ֹזאת ִָזּכרֹון  ּבראׁשית  א ְִֵַָָּפרׁשת

ּבראׁשית  ְִֵֵֶספר

ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת

áéúk(טו-טז קטו, äNò(תהלים 'ä ïéîé ְְִִָֹ

'ä ïéîé äîîBø 'ä ïéîé .ìéçְְִִִֵָָ

.ìéç äNò איתא ּפׁשּוטה `ּדה ּנה 'ימינֹו ִָָֹÀÄÅÄÈÀÄÀÈ

ּכתיב  וכן ׁשבים', ז)לק ּבל  ס , (תהלים ÀÇÅÈÄÀÅÀÄ

ימינ הֹוׁשיעה ידידי יחלצ ּון ÀÇÇÅÈÀÀÄÆÄÈÀÄÀ'למען

ּכתיב  ּדהּנה טז)וענני', ג, 'אר(משלי ÇÂÅÄÀÄÅÀÄÙÆ

וכב ֹוד' ע ׁשר ּוב ׂשמאלּה ּבימינּה ÈÄÄÄÈÄÀÙÈÙÆÀÈימים

ז"ל ר ּבֹותנּו סג.)ּופר ׁשּו 'ל ּמימינים (שבת ÅÀÇÅÇÇÇÀÄÄ

:aכ ּו'ּבּה' È
התורה  ע"י 

להמשיך  יכול

רוחניות  שפע

וגשמיות 

äpäc ּבהּתֹורה נבראּו הע ֹולמֹות וכל bּכל , ְִֵÈÈÈÄÀÀÀÇÈÀÈ

ׁשמֹותיו היא  האֹור cהּתֹורה וכל , ÇÈÄÀÈÀÈÈ

אֹור' ּב'הּתֹורה ׁשרֹוצה dנתל ּבׁש מי וה ּנה . ÄÀÇÅÀÇÈÀÄÅÄÆÆ

יכֹול  וגׁשמּיּות רּוחנּיּות ׁשפע  להמׁשיÀÇÀÄÆÇÈÄÀÇÀÄÈ
נכלל  הכל

חכמה  בשפע

העיקר  שהיא 

טפל  והגשמיות 

וה ּנה  הּתֹורה. ידי על  הּכל  להמׁשיÀÇÀÄÇÙÇÀÅÇÈÀÄÅ

הע ּקר, היא וּדאי רּוחנּיּות הּקדּׁשה ÇÆÇÇÀËÈÈÄÇÇÄÈÄÈהּׁשפע 

יתּבר ויראתֹו ואהבת ֹו קדּׁשתֹו ׁשפע  ÀÆÇÀËÈÀÇÂÈÀÄÀÈÄÀÈÇוהּוא

והּכל  ,יתּבר לרצ ֹונֹו ּגדֹול  וׂשכל ÀÈÀÈÀÅÆÈÄÀÄÀÈÇÀÇÙוחכמה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו חּיּות, ׁשהיא ּבחכמה ÄÀÈÇÈÀÈÆÄÇÀÆÈנכלל 

יב) ז, והיא (קהלת בעליה', ּתחּיה ÇÈÀÈÀÇÆÀÈÆÈÀÄ'החכמה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּנבראים ּכל קד,ׁשר ׁש (תהלים ÙÆÈÇÄÀÈÄÀÆÈ

ע ׂשית'כד ) ּבחכמה הע ּקר,e'ּכּלם הּוא זה , ËÈÀÈÀÈÈÄÈÆÈÄÈ

ׂשמאל  ויד לאדם, הע ּקר ׁשהּוא הּימין ÀÇÈÄÆÈÄÈÈÈÈÀÇÀÙּכמֹו

ומקורות ) )ציונים

.`ipyl oepgz ,mixetikd meil dlirp zlitz

:ak f"ewiz ,eh glya `negpz r"re .iyinge

.adl`nya dpinia mini jxe`' aizkc i`n'

`ki` mini jxe` da oipiniinl ,'eke 'ceake xyer

xyer da mili`nynl ,ceake xyer oky lke

.'`kil mini jxe` `ki` ceake.bw"def oiir

wilqe d"aew `ra ck ,ifg `z' .clw `"g

lkzqn ded ,`nlr ixanl dinw `zerxa

`caere `caer lkae ,dil `xae `ziixe`a

`ziixe`a lkzqn ded `nlra d"aew `xac

.'dil `xae.c`ziixe` ,opipz' .ft a"g w"def

dlin jl zilc ,`id `yicw `ny `lek

.'`yicw `nya lilk `lc `ziixe`a.doiir

`zi`' :xne`y dne d"c zeclez 'xt oexkf z`f

(c ,b x"xa)dhrn cedn dxe`d z`xap okidn

did oey`x zelbzd dpdc ,jxazi eyeal

z` d"a mvnvy mevnv `ede ,dxezd zeize`

,'eke mlerd miiwzdl ick mi`xap jxevl exe`

,'xe` dxez'e ,'cg `lek d"aewe `ziixe`' dpde

,eyeal dhrn cedn dxe`d z`xap xn`w k"r

mlerd z` miniiwn dpde ,dxezd zeize` md

aizk k"re ,dxezd zeize`e dlitzae dxezd i"r

(ak ,eq diryi)ik 'dycgd ux`e miycgd miny'

.'cinz miiwzpe ux`e miny `xap dxezd i"r

.oi` `zi` dpde d"c `vie 'xt my r"re.eoiir

ik oiprde' :`"t zeaizpd xry mipenix qcxt

mlek' aizkck dnkga md mi`xapd lk qetc

cr zewca mikynp myne ,'ziyr dnkga

xn`e ,dnkg `ed 'd`lir xtq' ,'eke zeklnd

mrhn ,xtq `xwp dnkgdy iptn ,'`lekc `a`'

mixacd ihxtl xy` miwcd zexewnd lk eay

millkp mlek miyrpe mixvepe mi`xape milv`p



ֹזאת ִָזּכרֹון  ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת ב 

ּכּידּוע ּכהה יד רּוחנּיּות fטפלה ׁשפע  ּכן , ÀÅÈÈÅÈÇÈÇÅÆÇÈÄ

הּׂשמאלי: והּגׁשמּיּות והּימין הע ּקר  ÄÈÄÈÀÇÈÄÀÇÇÀÄÇÀÈÄהיא
התורה  ע"י 

יכולים 

'אורך  להמשיך

שהוא  ימים '

דבקות 

במדרגה 

וגם  עליונה,

וכבוד' 'עושר

äæåלימין ּבּה ׁשּנֹוטים ּבּה' 'לּמימינים ְֶÇÇÀÄÄÈÆÄÈÀÈÄ

ר ּוחנּיּות, ׁשפע  ידּה על  ÀÇÀÄÇÇÈÈÆÇÈÄלהׁשּפיע 

להׁשּפיע ּבּה ׁשּנֹוטה ּבּה' ÀÇÇÀÀÄÄÈÆÆÈÀÇÀÄÇו'לּמׂשמאילים

וזה  ּכן, יכ ֹולים ּגׁשמ ּיּות, ׁשפע  יד ּה ÇÈÈÆÇÇÀÄÀÄÅÀÆעל

ּכי , יתּבר ּדבק ּותֹו ׁשהּוא ימים'  אר'ÙÆÈÄÆÀÅÄÀÈÇÄ

ד )ּכתיב  א, את (בראשית אלקים 'וּירא ÀÄÇÇÀÁÙÄÆ

ּכּידּוע הּתֹורה היא ו'טֹוב ' טֹוב ', ּכי ÈÄÀÄÇÈÇÈÇהאֹור

ה.) ּתֹורה'(ברכות אּלא טֹוב  ּוכתיבg'אין , ÅÆÈÈÀÄ

ה) ּומי(שם, יֹום', לאֹור  אלהים ÇÄÀÈÁÙÄÈÄ'ו ּיקרא

ּבדבקּו הוה ׁשהּוא עליֹונה ּבמדרגה ּגד ֹול  ת ÆÄÀÅÈÀÇÀÅÈÆÀÈÂÈ

ארּכים  ׁשּלֹו ׁשהּימים ימים', אר' ,hלֹו ÙÆÈÄÆÇÈÄÆÂËÄ

ּבּה ו'לּמׂשמאילים ּבּה', 'לּמימינים ÀÆÇÇÀÄÄÈÀÇÇÀÀÄÄÈוזה

וכבֹוד ':ע ׁשר ÙÆÀÈ
שפע  המשכת 

וקדושה  חכמה

להיות  יכול

אך  בגלוי 

שפע  המשכת 

צ"ל  גשמיות 

שלא  בהצנע 

קטרוג  יהיה

äæìå אל ּבעזרת לֹומר אפ ׁשר (צרי) ְֶָÈÄÆÀÈÇÀÆÀÇÅ

ּבלא  לי ּבא  ׁשּמאּתֹו הּוא  ּבר ּוÈÆÅÄÈÄÀÙ

מא ּתֹו ׁשּבא ּבׁשפע ֹו אם ּכי ּדע ּתי ÄÇÀÄÄÄÀÄÀÆÈÅÄיּׁשּוב

ידרים' להח ּכים 'הר ֹוצה ,ב "ביתּבר) ÄÀÈÇÈÆÀÇÀÄÇÀÄ

כּו',iכה:) חכמת ֹו ׁשפע להמׁשי ּפרּוׁש ,ÅÀÇÀÄÆÇÈÀÈ

ּבחכמה  נכלל רּוחנּיּות ׁשפע  ּכל ּכיi`ּכי . ÄÈÆÇÈÄÄÀÈÇÈÀÈÄ

וכן לחּכם, לֹומר היה ּתמּיה, ÄÀÈÀÄÈÈÈÇÀÇÅÀÅלכאֹורה

להמׁשי 'להח ּכים' ּולׁשֹון ÀÄÀÇÅÀÀÇÀÄÀÇÀÄלהתעּׁשר .

ׁשּכתּוב  ּוכמ ֹו חכמתֹו, ט)ׁשפע  יא, (ישעיה ÆÇÈÀÈÀÆÈ

לּים  ּכּמים ה' את ּדעה הארץ  ÈÀÈÈÈÆÅÈÆÇÇÄÇÈ'ּומלאה

.ית ּבר קד ּׁשתֹו על קאי זה ÀÇÄÆÈÅÇÀËÈÄÀÈÇמכּסים',

ּכב ֹוד  להתרּבֹות קדּׁשת ֹו ׁשפע ÀÄÅÆÇÀËÈÀÄÀÇÀוהּנה

ּכי נּמי, ּבגלּוי להמׁשי יכֹולים ÈÇÄÀÄÀÇÀÄÀÈÇÄÄׁשמים

ּכי זה, על קטרּוג ׁשּום להיֹות יכ ֹול  ÅÈÄÀÄÀÇÆÄאין

ׁשּיּורּבה  רֹוצה  ׁשאינֹו ּומי עבדי ÇÙÂÈÆÄÆÅÆÆÀÆהּכל 

על  , יתּבר ּבֹו מֹורד הּוא ׁשמים ÀÈÇÄÅÄÀÈÇÇּכב ֹוד 

ה ּוא  אם ּגם זה על קטרּוג ׁשּום אין  ÅÅÄÀÇÆÇÄּכן

ּגׁשמּיּות  ׁשפע  ּכן ּׁשאין מה ÀÈÇÆÅÅÆÇÇÀÄּבגלּוי,

ׁשּלא  לכת ּבהצנע ּדוקא צרי ÄÀÈÄÈÄÇÀÈÀÇÀÅÇÆÆÆÙלפעמים

למי 'להע ׁשיר' וזה זה, על קטרּוג  ÄÀÆÄÀÇÆÀÆÀÇÂÄÀÄּתהיה

הּדבר, 'יצ ּפין' 'וּתצ ּפנה ּו'ׁשר ֹוצה לׁשֹון ÆÆÇÀÄÇÈÈÀÇÄÀÀÅ

ב , :aiב)(שמות

äæå'ידידי יחלצ ּון 'למען  לפר ׁש יׁש ְֶÅÀÈÅÀÇÇÅÈÀÀÄÆ

ורע ׁשפלּות מּכל הע ֹולם ÆÅÈÀÈÈÄÈÄÀÀÇׁשּיחלצ ּו

'ימינ 'הֹוׁשיעה ,'ידידי' ׁשּיהיּו ÇÂÈÄÆÄÀÀÄÆÄÈÀÄÀוחטאים

ה ּׁשפע ּפר ּוׁש ּבּה', 'לּמימינים ּכמֹו ÅÀÇÇÀÄÄÈÅÇÆÇּפר ּוׁש

ּכן ועל ּגׁשמּיּות, ּבענין ּגם 'וענני' ÄÈÄÇÂÅÄÇÀÄÀÇÇÀÄÀÇÅע ּקרית,

'וענני': אחת ּבמּלה ּבהצנע  הּדבר  ÅÇÈÈÀÇÀÅÇÀÄÈÇÇÇÂÅÄאֹומר

äîe על לפרׁש יׁש 'ידרים ' ּׁשאֹומר  ַÆÅÇÀÄÅÀÈÅÇ

יֹום  ּבכל  ּדרֹום אל  הֹול ÆÇÆÆÅÆÈÀÈׁשהּׁשמׁש

צפ ֹון אל  מאיר biוס ֹובב  האֹור ּוב ּדרֹום ÀÅÆÈÇÈÈÅÄ

ּבגל ּוי ּפׁשּוטה' ה' 'ימין וזה  ּבגלּוי. ÇÀÈÀÆÀÄÀÈÀÈּבּיֹום

ׁשבים': ÀÇÅÈÄ'לק ּבל

ומקורות ) )ציונים

e`xap mday zeaizp a"l ceqa dnkga zewca

dpnny miphwe milecb mixacd lk ewwgpe

.'dhnle.f.fl zegpn.g`l` 'aeh' oi`e'

xn`py dxez(a ,c ilyn)mkl izzp aeh gwl ik'

.''eaefrz l` izxez.h`yp 'xt oexkf z`f oiir

.mc` iab oke d"c.idvexd ,wgvi iax xn`'

`"g w"def r"re .'oitvi xiyriye mixci mikgiy

dvexd `pnif `eddae ,`pini `rexc cqg' :ek

,cqg `pinil' .gk b"g my r"re .'mixci mikgdl

r"re .'dnkg onzn ,mixci mikgdl dvexd diac

.fpx my.`i.lk dpdc d"c lirl d`x.air"r

l"i dpd' :xwae o`vd d"c jzelrda 'xt oldl

mixci mikgdl dvexd' l"fx exn`y lr

dvexy in dpdc ,'` 'it ,'oitvi xiyrdl

,ieliba df lltzdl leki miny ceak daxziy

bexhw zeidl xyt` i` ,`"hql mircepy mbd

lkei ine ,jicar lkd ik ,dlitzd laewz `ly

k"`yn ,miny ceak zeaxzdl `l ielba zevxl

oitvdl minrtl jixv ,zeinyb rtyl utg m`

.'bexhw didz `ly `"hqn xizqdle dlitzd

.bi'ebe ynyd `ae ynyd gxfe' :e-d ,` zldw

jled'' :i"yxae .'oetv l` aaeqe mexc l` jled

mlerl 'oetv l` aaeqe' ,meia mlerl 'mexc l`

.ep oiaexir r"re .'dlila



ֹזאת ִָזּכרֹון  ּבראׁשית  ג ְִֵַָָּפרׁשת

נפשו  כשמטהר 

שתהיה  כדי 

רצויה  עבודתו

נקרא  להשי "ת 

טהור 

רק  וכשכוונתו

נח "ר  לעשות 

נקרא  להשי "ת 

קדוש 

äpäåּכתבנּוci'קדׁש טהֹור  'ממּלח על  ְִֵÈÇÀÇÀËÈÈÙÆ

לה) ל, ׁשני(שמות האדם צרי ּכי ,ÄÈÄÈÈÈÀÅ

לפניו רּוח נחת  לגרם אחד  ÀÈÄÆÈÄÀÙÇÇÇÀÈÈּדברים,

נפ ׁשֹו ׁשּתהיה לראֹות (ואחד ) , יתּברÄÀÈÇÀÆÈÄÀÆÄÀÆÇÀ

ׁשּתהיה  יתּבר ּבֹו ּולהתּדּבק  ÀÙÈÈÀÄÀÇÅÄÀÈÇÆÄÀÆמטהרה

'טהֹור', וזה , יתּבר לפניו רצ ּויה ÂÈÀÈÀÈÈÄÀÈÇÀÆÈעב ֹודת ֹו

ּכדאיתא  רצ ֹונ ֹו, הׁשלמת על הּוא ÙÆÇÇÀÈÇÀÄÀÄÈ'קד ׁש'

÷äMãּבספר  éøòLeh'קדֹוׁש' נקרא ׁשּזה ÀÅÆְֲֵַָֻÆÆÄÀÈÈ

ׁשּכל  רצ ֹונֹו:מי להׁשלים ּכּונתֹו ÄÆÈÇÈÈÀÇÀÄÀ
גורם  ה' ימין

על  להמשיך

קדושה  ידו

ה' כבוד וריבוי 

ויראה  ואהבה

מועיל  וגם 

עצמו  לצדיק

להתרומם 

äæå ּגֹורם חיל', ע ׂשה ה' 'ימין  לפר ׁש יׁש ְֶÅÀÈÅÀÄÙÈÈÄÅ

הע ֹולם  את ׁשפעfhלהחּכים להמׁשי , ÀÇÀÄÆÈÈÀÇÀÄÆÇ

להרּבֹות  ונפלאֹות ונ ּסים  יתּבר ÀËÈÄÀÈÇÀÄÄÀÄÀÈÀÇÀקדּׁשתֹו

ואהבתֹו קד ּׁשתֹו ׁשפע  ּולהמׁשי ÀÀÇÀÄÆÇÀËÈÀÇÂÈּכב ֹוד ֹו

יׂשראל  ּבני ללּבֹות הּוא ּברּו ÀÄÀÈÈÀÄÀÅÄÀÈÅויראתֹו

צבא ֹות  אלקים יחד  ׁשּיּקרא  צבאֹותיו  ÄÀÄÀÈÆÄÈÅÇÇÁÙÄÀÈלהיֹות

מֹועיל  וגם חיל '. 'ע ֹוׂשה וזה ÄÀÈÅÀÆÈÈÄÀÇÄיׂשראל,

על  הּצּדיק  להתּדּבק  'רֹוממה', ה'' ÇÀÄÅÈÀÄÀÇÅÇÇÄÇה'ימין

'ר ֹוממה' וזה הּוא, ּברּו ּבהּבֹורא ÈÀÇÅÈÀÆÅÈידֹו

ה ּוא  ּברּו ּבה ּבֹורא יֹותר ויתּדּבק  ÆÄÀÅÀÄÀÇÅÅÀÇÅÈׁשּיתרֹומם

הּצּדיק ׁשּפֹועל אחר מּׁשפלּות, יֹותר ÀËÀÇÅÄÄÀÇÇÆÅÇÇÄויטהר

את  לקרב  חיל לע ׂשֹות ה ּימין ÄÀÄÇÇÈÄÇÂÈÄÀÈÅÆּבמׁשיכת

להּצּדיק ּכן  ּגם ּומֹועיל  יתּבר לֹו ÈÈÄÀÈÇÄÇÅÀÇÇÄהע ֹולם

ׁשפלּות: מּכל להתרֹומם ÀÄÀÅÄÈÄÀּגּופ ֹו
התורה  ע"י 

מימין  שניתנה

יכולים 

גם  להמשיך 

עוה"ז  צרכי 

íâåלהמׁשי יכֹולים  חיל', ע ׂשה ה' 'ימין  ְַÀÄÙÈÈÄÀÄÀÇÀÄ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּגׁשמּיּות, ׁשפע יד ֹו ÇÈÆÇÇÀÄÀÆÈעל

יז) ח, את (דברים לי ע ׂשה ידי ועצם ÙÄÀÙÆÈÄÈÈÄÆ'ּכחי

ומקורות ) )ציונים

.ci:ozi in aizk d"c `yz ik 'xt oldl oiir

enk ,'ycew xedh glenn' epyxit dpdc'

ycewe xedh axern zeidl yexitd df izrnyy

pd zxdh `ed 'xedh' ik epyxit lirle ,'ekeyt

ytytle zecceazde d"a `xead zewace

lertl 'zi epevx zeyr `xwp 'ycew'e ,eiyrna

ixry xtq mya l"pk ,jxazi eiptl gex zgp

oevx zeyrl dvexy on`p card lynle ,dyecw

ze`xl mb jixv ,jlnd z` ezad`a jlnd

miievx eiyrn zeidl ,jlnd iptl ievx didiy

gkn epevx `a didzy ick ,jlnd eze` aed`iy

,ez`n oevx jlnl zeidl lertl lretd l`

zehiytae ,melk xqg epi`y jlnl lynl

ade` `ede ,epevx zeyrl in el yi jln i`ceay

,card zaehl evtg lrete eze` ade`y in

,jlndl cinz ievx didiy ze`xl card jixve

`edy in ik ,jlndl gex zgp `ed df mb ik

miaehd eizecine eznkg iptn cg` z` ade`

dad`n beprz el yi ade`d i`cea ,`veike

d`pyd k"`yn ,dad`d ly ald zgnynd

aed` `ed m` ik mrh cere ,dfn jtid `ed

xedh glenn' dfe ,miievx xzei eiyrn jlndl

.''ycew.ehzeciqg zbxcn yi cer' :b"y `"g

dfd yi`de ,dpnn dlrnl oi`y efn dlrnl

mipewizd xtqa zxkfp `ide ,'yecw' `xwp

ik zyxta hxtae ,daxd zenewna xdefd xtqae

`pnidn `irxa `vz(.`tx)`pbnl e`le' ,l"fe

dxeza wqerd lk `ed jixa `ycew xn`

ip` dlrn xeaivd mr lltzne micqg zelinbae

,mlerd zene` oian ipale il ip`ct eli`k eilr

`le 'eke `ziixe`a ilczyn `wc `yp ipa dnke

oi`c denwe` `d ,'eke `ed jixa `ycew wxtz`

xcdc o`ne ,'eke epew mr cqgznd `l` ciqg

lkae `ziixe`a `zpikyl cqg linbe `zaeiza

wxtnl `l` edi` e`le dilic oicewit

edfe .'eke 'epew mr cqg ciar `c ,`zpikyl

exn`y(.fi zekxa)in ixy` xne` `cedi iax'

ik .'eke 'exveil gex zgp dyere dxeza elnry

,envrl llk qxt lehil epi` dxeza lnry dn

ik `vnp ,'eke exveil gex zgp zeyrl `l`

zeaeh zecinae zeevnae dxeza weqriyk

leaiw zpeek ea daxrzd m` ,l"pk ciqg `xwpd

lnebd j` ,'eke envrl ciqg `ed xky dfi`

jkcfp ik ori ,yecwe ciqg `xwp epew mr cqg

.jxazi ezyecwa envr yciwe d`neh ipin lkn

enk dpnfde dpkd oeyl ,'dyecw' oeyl ik

'mzlk`e xgnl eycwzd'(gi ,`i xacna)ik ,

epi`e ,jxazi ezyecw l` dakxn envr dyer

.'l"pk epew ceakl `l` envr ceakl yyeg

.fh.jixv dfle d"c lirl d`x





ֱֶאמת ְִֵּדברי  ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת י 

,øev÷a àeä íéîòôì ïàëaL íb ïk ìò ,éLéìMä Lecçä àeä äæְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

:Cøaúé éðøæòL íéîãBwä íéøôña äæ ïéòî àúéà øákL éðtîְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבראׁשית  ְִֵֵֶספר

ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת

כתוב  למה צ"ב

ולא  אור ' 'ויהי 

כן' 'ויהי 

÷eñtì(ג א , éäé(בראשית íé÷Gà øîàiå ְֱִִֶַַָֹ

'eëå øBà`. היה לדק ּדק , יׁש ְÅÀÇÀÅÈÈ

הגם  אמירֹות, ּבׁשאר ּכמֹו כן' 'ויהי ÄÀÙÇÀÄÅÀÄÀÈÂÄÂÇלכ ּתב 

אחד  ּבדּבּור הּוא  א ֹות aׁשּכאן ּגם הלא , ÆÈÀÄÆÈÂÙÇ

ב ' הּוא 'ּכן' [ּבּתֹורה], מיּתר אין ÆÈÅÀËÈÇÈÅאחד

אֹותּיֹות]: ג' הּוא 'אֹור ' [אבל לבד ÄÀÇÂÈÄאֹותּיֹות
פרה  הקדושה

משא "כ  ורבה

הסט"א 

ומתושב"כ 

תושבע "פ  נולד 

eðLøt'אֹור 'ּתֹורה ּכי אל, ּבעזרת ְֵַÀÆÀÇÅÄÈ

כג) ו, וידּוע(משלי ,bיׁש 'אמת ÀÈÇÁÆÅ

ּכי ורבה , ּפרה מֹוליד ּפר ּוׁש רגלים', ÇÀÇÄÅÄÈÆÀÈÆÄלֹו

ּדאבּוה  ּכרעא 'רגלים',cּברא לׁשֹון וזה ÀÈÇÀÈÇÂÈÀÆÀÇÀÇÄ

את  סרס  ּכן על רגלים', לֹו אין ÀÆÆÅÇÀÇÄÇÅÅÅÆו'ׁשקר

מׁשּפטים  ּפר ׁשת ּבסבא וכדאיתא ÇÈÈÀÄÀÄÈÀÈÈÈÈÇÄÀÈÄהּזכר 

קח:) ח"ב  תקּום d(זוה"ק  'לא ּכן על ,ÇÅÙÈ

צרה' ט)ּפעמים א, ּתמיד (נחום והּקדּׁשה  , ÇÂÇÄÈÈÀÇÀËÈÈÄ

ּומתנֹוצץ ּפה eמאיר  ׁשּבעל  ּתֹורה ויׁש . ÅÄÄÀÅÀÅÈÆÀÇÆ

רמז אֹור' 'יהי וזה אֹור . נקרא ּכן ÇÅÄÀÈÀÆÀÄÆÆּגם

ּתֹורה  ע ֹוד אֹור' 'ויהי ׁשּבכתב, ÇÈÆÄÀÈÇÀÄÈלּתֹורה

ּפה  :fׁשּבעל ÆÀÇÆ

ומקורות ) )ציונים

.`.'xe` idie xe` idi midl` xn`ie'.ad`x

itl ze`ixa x`ya 'ok idie' aezky dn' :ipewfg

epipy oke ,dxvw oeyl `edy(:b migqt)mlerl'

azk eli`y ,'dxvw jxc eicinlzl mc` dpyi

,epeyla jix`n did 'ux`d `ycz'e 'riwx idie'

oeylan 'xe` idie' oeyla jix`n oi` `kd la`

.'ok idie.bel yi zn`' :`aiwr iaxc zeize`

zeize` lk jkitl ,milbx el oi` xwye ,milbx

mdl oi` xwy lye ,milbx mdl yi zn` ly

.'oceg lr zecner xwy ly zeize` lky ,milbx

.cw zay r"re.c:r oiaexir oiir.dd`x

`tb lr `l` mi`w `l `nlr lk' :gw a"g w"def

xkc `niiwc `zrya `c `fxe ,ozielc `cg

jixa `ycew oel `xa `awepe xkcc ,`awepe

`lnl`e ,rfrcfn `nlr oilf`c dn lkae ,`ed

,`awep zi opive `xekc `ed jixa `ycew qxiqc

.'`nlr oiyhyhn eed.e'xt z`f oexkf oiir

oke d"c wlajlil milbx el yi zn`' :epyxit

,`edd dreyzde xryd cinz cer `eale

mewz `l' ok lr ,milbx el oi` xwy k"`yn

dawpd z` bxdy meyn inp oke ,'dxv miinrt

,`nlr eyhyhi `ly zexit eyri `ly 'eke

oeik ok lr ,`xg` `xhqd lr eyxity recie

uevipn mgek lhpe elha xak mrt mey elrty

k"`yn ,'dxv miinrt mewz `l'e dyecwd

.'seq el oi`y reap xewn `ed dyecwde zn`d

z` qxq'' :izxkfp cer d"c zekxa 'qn my r"re

lr i`wc l"f i"x`d mya `zi` 'eke 'xkfd

xwy' dfe ,'eke zexit eyri `lye `xg` `xhqd

.'eke 'beeif oeyl 'milbx el oi`.fa"g w"def oiir

,'xe` idie' aizk i`n` 'xe` idi' xn`c oeik' .fqw

xe` `c 'xe` idi' `l` ,`ibq 'ok idie'a `dc



ֱֶאמת ְִֵּדברי  ּבראׁשית  יא ְִֵַָָּפרׁשת

ãBò ּדכתיב ז)ּפרׁשנּו, מה, 'יֹוצר (ישעיה ÅÇÀÄÀÄÅ

ק ׁשה  לכאֹורה ,'חׁש ּוב ֹורא ÅÙÆÄÀÈÈÆאֹור

מיצירה  ּבמעלה יֹותר  הּוא ּבריאה ,gהלא ÂÙÀÄÈÅÀÇÂÈÄÄÈ

'וּייצר' ּכן ז)ׁשעל ב , ׁשני(בראשית  מרּמז ÆÇÅÇÄÆÀËÈÀÅ

ּבּבריאה hיצרים  ּכן ּׁשאין  :iמה ÀÈÄÇÆÅÅÇÀÄÈ
אבינו  יצחק

אותנו  אוהב

ימליץ  ולעתיד 

עלינו  טוב 

Cà ׁשחרית ּתפ ּלת ּתּקן  אבינּו אברהם ּדהּנה ַÀÄÅÇÀÈÈÈÄÄÅÀÄÇÇÂÄ

מנחה  ּתפ ּלת ּתּקן וּדאיi`ויצחק  והּנה . ÀÄÀÈÄÅÀÄÇÄÀÈÀÄÅÇÇ

משמים  רק

שיאהב  סיבבו

כדי  עשיו את 

יעקב  שיקח 

עוה"ז  ברכת

ׁשּמן רק  אֹותנּו, אֹוהב  אבינּו ÄÀÈÈÄÅÈÇÆÄיצחק 

ּבמעלת  הרּגיׁש לא ׁשּקדם היה ÇÈÇÄÈÈÆÙÆÙÄÀÄÀÇÂÇהּׁשמים

ּכמֹו ע ׂשו את להחזיק  עצמֹו וטעה ÇÂÙÀÈÈÇÀÀÇÂÄÆÅÈÀיעקב ,

אבינּו יעקב  את לבר ּכדי ÆÄÀÆÀÅÀÈÅÆÇÂÙÈÄׁשּנראה,

ה ּזה  ע ֹולם ׁשאמרaiּבברּכת ּוכמ ֹו (בראשית , ÀÄÀÇÈÇÆÀÆÈÇ

לג) ּברכז , ּכ אחר וכן יהיה', ּברּו ÇÈÄÀÆÀÅÇÇÈÅÇ'ּגם

עלינּוbiאֹותֹו טֹוב מליץ  יהיה ולעתיד ,ci: ÀÆÈÄÄÀÆÅÄÈÅ

ומקורות ) )ציונים

idie' ,oinid uwl edi`e `pini edi`c d`ncw

wtp `pinic `fxne ,`l`ny wtp `pininc 'xe`

r"re .'`l`ny `c 'xe` idie' `c lre ,`l`ny

mipewizae' :e ze` ev 'xt wicv ixt(:`i f"ewiz)ck'

edi`c azkay dxez z`ixwz` cqgn zlhpz`

aizkc ,`pinin(a ,bl mixac),'enl zc y` epinin'

dt lray dxez z`ixwz` dxeabn zlhpz` cke

onze dpzip dxeabd itn dt lray dxez 'eke

azk oke ,'uxta micner mixeaib(.p my)

,zaidiz` epinin 'eke azkac `ziixe`c'

.'`awep edi`c dt lrac `ziixe` `l`nyne

edil` gzta `aeny enke(.fi my)dt zekln'

idi'' w"defa azk oke ,'dl opixw dt lray dxez

xe` idie `pini idi`c d`ncw xe` `c 'xe`

dt lray dxezdy ,'`l`ny wtp `pininc

.'`xdiql xidp` `yny azkay dxezn dyxey

zweg ,` ze` dkepg .` ze` zeny 'xt my r"re

.g ze`.g:`"t r"ia` xry mipenix qcxt oiir

jxazi dvx yecwde xedhd zeliv`d xg`e'

`ide ,d`ixad `ide zeliv`l zipy died `exal

xdefd inkg lv` dpekn ,ceakd `qk z`xwp

d"c `a 'xt jlnil` mrep r"re .''`iqxek'

ewcwc xake 'jyeg `xeae xe` xvei'' :'d xn`ie

oeyl jyegae dxivi oeyl xe`a aizk dnl i`nw

.`"t iyily xry lh rty r"re .'d`ixa

.hmidl` 'd xviie' aizkc i`n' .`q zekxa d`x

yecwd `xa mixvi ipy ,o"icei ipya 'mc`d z`

r"re .'rx xvi cg`e aeh xvi cg` ,`ed jexa

.c ,ci x"xa.ia"g w"defd lr dngd xe` r"r

mixvi 'aa 'xviie' ceq edfe' :dlerd dpd d"c :dv

mi`a mixvi 'ad el` ik ,'eke rx xvie aeh xvi

yy ik ,zexivi 'a ceq mdy l"`nqe o"exhnn

,aehd cvn dxivid mler `xwp o"exhhnc zeevw

dxivi `xwp n"qa zeevw yye .aeh xvi edfe

oiprde .oianl ice ,rxd xvi `xwp edfe ,drx

,'eke `l` l"`nq zfig` zleki oi` ik xeviwa

mlera mdy zepeilr 'ba ,d`ixaa mpn`

xry r"re .'eke 'dfig` mdl oi` d`ixad

aeh eaex zeliv`d mler ik ,rce' :dt zencwdd

rxde aehd cgi miaxrzn mpi`e ,rx eherine

eherine aeh eaex d`ixad mlerae ,ote` meya

rxde aehd miey md dxivide ,miaxern mde rx

.'eke 'miaxern mde.`i:ek zekxa.aioiir

ie`x eiyr oi` wgvi xn`' :d xry dxe` ixry

yxei `ed la` ,zilky dpeilr dkxa yxil

xac lr ekxal ie`x ,zipteb dpezgz dkxa

lk`nd edfe ,ea dpdp sebdy xac `idy ,ipteb

dnl mpn`' :zeclez 'xt jiyl` r"re .'dzynde

aewi utg lke eryi lke ,htyn ade` wgviy

xy`ke ,edrx leab yi` biyi `le xdd z` oicd

lleyi awri mb ok `ad mlera wlg eiyrl oi`

,`ed ewlg `l ik ,eixzene dfd mlerd zeaehn

lka zenlya aeh eleky mler eligpd ornl

okle ,dzrn f` exye`i mdl aeh ik ,lk lkn

ozp ,eztiq`l aexw ezrc itl envr z` ze`xa

,ezkxak xy` yi` eipa z` jxal eal z`

`ed ik dfd mlerd zeaeha exiabdl eiyrl

`ad mlerd zeaeha ok ixg` awrile ,ewlg

il` mrep r"re .'eke 'el dz`i xy`k'xt jln

`vie 'xt mipir xe`n ,dxn` dwaxe d"c zeclez

.df mrhne d"c.bi:c-` ,gk ziy`xa d`x

icy l`e .'ebe eze` jxaie awri l` wgvi `xwie'

.'ebe 'jaxie jxtie jze` jxai.ci:ht zay d`x

`ed jexa yecwd el xn`i `eal cizrl'



ֱֶאמת ְִֵּדברי  ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת יב 

תיקן  אברהם 

שחרית 

חסד  להמשיך

ויצחק  בנ"י  על 

חסד  הוסיף

גדול  יותר

דין  להמשיך

שונאי  על 

ישראל 

äpä ּבתפ ּלת המׁשי אבינּו אברהם ִֵÇÀÈÈÈÄÄÀÄÄÀÄÇ

ויצחק יׂשראל, על חסד  ÇÂÄÆÆÇÄÀÈÅÀÄÀÈׁשחרית

ּדין ּגם להמׁשי ּגדֹול, יֹותר  חסד ÄÆÆÅÈÀÇÀÄÇÄהֹוסיף 

יׂשראל  ׂשֹונאי ׁשאֹוהבehעל ׁשּמי ּכמׁשל  . ÇÀÅÄÀÈÅÄÀÇÆÄÆÅ

לנקם  א טּוב, ּכל לֹו נ ֹותן אחד ÆÆÈÅÈÇÄÀÙאת

לא. זה רחמן ׁשהּוא מי ּבפרט ÄÀÈÄÀÈÄÆÇÂÈÆÙמּׂשֹונאיו

מי ל ֹו, החביב ּבנֹו את ׁשאֹוהב  מי אÇÄÆÅÆÀÆÈÄÄ

מי ׁשּכן מּכל רע, לֹו לע ׂשֹות ÆÆÇÂÇÄÈÆÅÄׁשרֹוצה

[הּוא] האב  רחמנּות מּגדל רע , לֹו ÆÈÈÇÄÙÆÇÂÈÈÈׁשע ׂשה

ה ּוא  ּכן על  הּבן, לׂשֹונאי חמה ּובעל ÅÇÇÅÈÀÀÅÇÅÇÅנֹוקם

חסד: יֹותר ÆÅÆÆזה
הרחמים  מבחי '

באים  הגדולים 

על  קשים  דינים 

ישראל  שונאי 

ïëå'ׁשן ע ׁשת 'מעיו על  ה,ּפרׁשנּו (שה"ש ְֵÅÇÀÇÅÈÆÆÅ

ל ֹו'fhיד ) מעי 'המּו ּכמֹו רחמיו , ÀÇÂÈÀÈÅÇלׁשֹון

יט) לא, הּקׁשים (ירמיה סּפירים' 'מע ּלפת ,ÀËÆÆÇÄÄÇÈÄ

איתא ּכן על  שירה ּכס ּפירים. מס ' (מכילתא  ÀÇÄÄÇÅÄÈ

ואמרּופ "ד ) רחמים', מלא יט.)'זקן  (ערכין ÈÅÈÅÇÂÄÀÈÀ

כ ּו' ּבביתא' מלא fi'סבא מהּזקן ּכי , ÈÈÀÅÈÄÅÇÈÅÈÅ

יׂשראל giרחמים  ׂשֹונאי על  ק ׁשין ּדינין ּבא ÇÂÄÈÄÄÈÄÇÀÅÄÀÈÅ

אמר ּו ּכן כח:)(ועל ּדאברהם (יומא 'צלֹותא ÀÇÅÈÀÀÈÀÇÀÈÈ

מׁשחרא מנחה ּכֹותלא מּכי ׁשּגם ּכיון ,' ÄÄÀÇÂÈÀÈÅÈÆÇÄÀÈ

ּכּנ"ל  ליׂשראל לחסד ):hiהּוא ÀÆÆÀÄÀÈÅÇÇ
היצירה  מעולם 

חסד  נמשך

לישראל 

ומעולם 

שגבוה  הבריאה

גם  נמשך  יותר 

על  דין

שונאיהם 

äæå ׁשה ּוא 'ּוב ֹורא' ליׂשראל, אֹור' 'יֹוצר ְֶÅÀÄÀÈÅÅÆ

אפלה  'חׁש' [יֹותר] ּגב ֹוּה על kמק ֹום ÈÈÇÅÙÆÂÅÈÇ

וזה  ּכּנ"ל. יׂשראל לטֹובת ּדהינּו ÀÅÀÇÀÀÇÄÀÈÅÇÇÀÆׂשֹונאינּו,

אֹור ' ג)'יהי א, 'וי'k`(בראשית לׁשֹון 'ויהי' , ÀÄÇÀÄÀÇ

ׂשֹונאינּו ּכּנ"ל:akעל ליׂשראל 'אֹור' , ÇÀÅÀÄÀÈÅÇÇ

ומקורות ) )ציונים

ly epeaix eiptl xn` ,il e`hg jipa mdxa`l

wgvil el xn` .'eke jny zyecw lr egni mler

ipa mler ly epeaix eiptl xn` ,il e`hg jipa

'dyrp' jiptl enicwdy drya ,jipa `le

`le ipa eiykr 'ixeka ipa' mdl z`xw 'rnyp'l

mc` ly eizepy dnk ,e`hg dnk cere .jipa

eyt ediilr zypr `lc oixyr lc ,dpy miray

eyt `zelilc dyinge oixyr lc ,oiyng edl

iielvc `blte ixq izxz lc ,dyinge oixyr edl

,`blte ixq izxz edl eyt `qkd ziace lkine

`blt e`l m`e ,ahen mlek z` laeq dz` m`

`d ilr mlek xnel `vnz m`e ,jilr `blte ilr

.'jnw iytp ziaixw.ehiax' :`k a"g w"def oiir

dgpnd zlitz owiz wgvi jkitl xn` megpz

zlitz owiz mdxa` ,'eke oicd zcin cbpk `edy

.lx `"g my r"re .'cqgd zcin cbpk zixgy

.fhzyr eirn yiyxza mi`lenn adf ililb eici'

.'mixitq ztlern oy.fi`aq iypi` ixn`'

,xay '`g`t'' :i"yxae .'`ziaa `g`t `ziaa

.'`ynl `l` epi`y.giiig 'xt oexkf z`f oiir

,'mingx `ln owf' `zi`e' :oi` `zi`e d"c dxy

oi`y mbd ,milecbd mingxd `pwicd 'wp k"re

'ek ''megx l`' `ed owfe ,sebd zenc `le seb el

(e ,cl zeny):jilenl dfe d"c ayie 'xt my r"re .

'l`xyil lfn oi`''(.epw zay),'oi`' 'wpd mlern ,

,'mingx `ln owf' 'wp mlerd eze`e .izrny ok

bgl dnly zx`tz oiire .''wizr' mebxz oeylae

w"defa `aen' :jcbie jia` l`y d"c zekeqd

'iga lr fnex `ed owf myd ik l"f i"x`dae

`ln owf 'iga `ede ,oitp` jix`c `yicw `pwic

.'mingx.hidizelv'' :my `nei edipa r"r

l"f zetqezd eywd 'ilzek ixgyn ikn mdxa`c

d"c my `nei mipyi zetqez ,wgvi d"c :ek zekxa)

(dizelvdizelv l"lede dgpn owiz wgvi `lde

l"f i"x`d epiax k"yn t"'r c"qa l"pe .wgvic

zepeekd xrya(a dgpnd zlitz iyexc)dfae ,'eke

jk ik ,mdxa` my lr dgpnd zlitzl ixwc oaei

.'mdxa`c `xhqa cqg dzeyrl epzpeek

.k.'elit`' x"etcae ,c"kxz aeal qetc t"r

.`k.'xe` idie xe` idi midl` xn`ie'.akoiir

idie xe` idi' xn`e gzt cg `aq mw' .cr f"ewiz

`c 'xe` idie' ,`pini `c 'xe` idi' ,'xe`

.'xrv oeyl edi` 'idie' xz` lkac ,`l`ny

yxcna `zi`' .ew oixcdpq miig zxez r"re

ipiny zyxt(f ,`i x"wie)'idie' xn`py mewn lk'

meyn .'dgny oeyl 'dide' ,xrv oeyl `l` epi`

de' oewixhep 'dide' la` ,'idi ie' oewixhep 'idie'c

dgny oeyl `ed 'de'c ,dgny epiidc 'did

dax dki`a `zi`ck(`l ,`)hlnp del ie oia'

yxey r"re .''i`kf oa opgei iax.` ,` zex iyi





ְִֵָיׂשראל ֵאֹוהב  ּבראׁשית  א ְִֵַָָּפרׁשת

ּבראׁשית  ְִֵֵֶספר

ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת

éìàBâå éøeö øæòa éìçä äæåְְְֲֲִִִֵֵֶֶ

תענוג  עיקר 

השי "ת 

בבריאת 

הוא  העולמות 

שצמצם  ממה 

בבחינת  כחו

שיוכלו  ה'קוין'

הנבראים 

מטובו  ליהנות 

àø÷iåõøà äLaiì íéäGà`.אנּו ה ּנה  ְֱִִֶֶַַַָָָÄÅÈ

האדם אצל  הרגיל  ׁשּדבר ÄÆÈÈÈÈÄÅÆÈÈÈרֹואין

ּתענּוג אינ ֹו האדםaּבתמיד ּיּות  ּתענּוג  וע ּקר , ÄÀÄÄÅÇÂÀÄÇÇÂÈÈÈ

ּבני ל ׁשאר לזּולת ֹו לה ׁשּפיע ּכׁשּיּוכל ÀÆÇÀÇÀÄÇÀÈÄÀÈÀÅה ּוא 

ּכל ּבבֹורא  כן ּכמֹו מּמּנּו, להנֹות  ויּוכל ּו ÈÈÀÀÅÈÄÆÀÅÀÅÈאדם 

אין ׁשה ּוא  ׁשמֹו ּוברּו ה ּוא  ּבר ּו ÈÈÄÈÈÀÆÅהעֹולמים 

ה ּנאצלים ה ּדברים  וכל  ּתכלית , ואין ÀÅÇÀÄÀÈÇÀÈÄÇÆÁÈÄסֹוף

ואין תכלית , ּבעלי ּבל ּתי ּכן ּגם  הם  ÄÆÅÇÅÄÀÄÇÂÅÇÀÄÀÅמּמּנּו

אמנם ,ית ּבר ל ֹו ּתענּוג  מּזה  ּכ ּכל  ÇÄÇÈÈÄÆÇÂÄÀÈÇÈÀÈמּגיע

ּׁשּצמצם מה  ה ּוא  ית ּבר ה ּׁשם  ּתענּוג ÄÇÇÂÇÅÄÀÈÇÇÆÄÀÅעּקר 

ה ּקּוין ּתֹו אל  ההת ּפּׁשטּות  מן ּכדיbּכח ֹו , ÙÄÇÄÀÇÀÆÇÇÄÀÅ

ׁשפע ֹו, ּולקּבל  מּמּנּו להנֹות  ה ּנבראים  ÆÀÇÄÀÈÄÅÈÄÆÀÇÅÄÀׁשּיּוכל ּו

ית ּבר ּברצֹונֹו עלה  ה ּתענּוג  זה  עבּור ÂÆÂÆÇÇÂÈÈÄÀÄÀÈÇא ׁשר

לבר ּואיו להיטיב הע ֹולמֹות  ּכל  :cלברא  ÄÀÙÈÈÈÀÅÄÄÀÈ

התענג  השי "ת 

מהתהוות 

שבנ"א  היבשה

ממנה  נהנים 

äæåמה לּיּבׁשה', אלהים  'וּיקרא  ׁשאמר ְֶÆÈÇÇÄÀÈÁÙÄÇÇÈÈÇ

ה ֹולכין האדם  ׁשּבני ה ּיּבׁשה  ÆÄÀÇÈÇÇÈÈÆÀÅÈÈÈÀÄּׁשּנתה ּוה 

רצה 'ארץ', קרא  זה  מּמּנה , ונהנין ÈÈÀÆÁÄÄÆÈÆÈÈÆÆÈÈעליו

החפץ  ארץ ה ּׁשםdל ֹומר  נהנה  ׁשּמּזה  , ÇÆÆÇÅÆÆÄÆÆÁÆÇÅ

ה ּמים ' 'ּולמקוה  להיטיב, ּכדרּכֹו  ית ּברÄÀÈÇÀÇÀÀÅÄÀÄÀÅÇÇÄ

הבנה ׁשל ּבחינה  לא ֹות ֹו ל ֹומר אׁשר eרצה  ÈÈÇÀÀÄÈÆÂÈÈÂÆ

החסד ידי ּכדיfעל  ה ּקּוין לת ֹו נכנס ÇÀÅÇÆÆÄÀÇÀÇÇÄÀÅ

וזה ּו וטּובֹו ׁשפעֹו לקּבל הּנבראים  ÆÀÇÄÀÈÄÀÇÅÄÀÀÀÆׁשּיּוכל ּו

קריאה ל ׁשֹון  'קרא ' ּכביכ ֹול , ּתענּוג ÄÇÇÂÄÀÈÈÈÀÀÄÈעּקר 

חּבה על ה ּואgמֹורה  לֹומר רצה  'יּמים ' , ÆÇÄÈÇÄÈÈÇ

ּבכל  ית ּבר רצֹונֹו ה ּכֹוללת  עּלאה  ÈÄÈÈÇÆÆÀÄÀÈÇÀÈים 

על ה ּנעׂשה  ה ּצמצּום  זה  להיֹות  ÇÄÀÈÄÄÀÆÇÄÀÇÇÂÆÇה ּנבראים

והבן: ה ּקּוין, ÀÅÇÇÄÀÈÅידי

øîàiåéøt õò 'Bâ õøàä àLãz íéäGà ְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹ

äNò õò 'Bb õøàä àöBzå ,'Bâֵֵֶֶַָָֹ

'Bâ éøth.ׁשּיהא ּפרי' ''עץ ז"ל  רּׁש"י ּופרׁש ְִÅÅÇÄÇÅÀÄÆÀÅ

ּכ עׂשתה  לא  והיא  ה ּפרי, ּכטעם  העץ  ÇÇÈÅÀÇÇÇÀÄÀÄÙÈÀÈÈטעם 

ּפרי', ע ֹוׂשה  ועץ גֹו' הארץ  'וּתֹוצא  ÆÈÇÅÈÈÆÀÅÆÀÄא ּלא 

על היא  ּגם  נפקדה  אדם  ּכׁשּנתקּלל  לפיכÀÄÈÀÆÄÀÇÅÈÈÄÀÀÈÇÄÇ

ומקורות ) )ציונים

.`mind dewnle ux` dyail midl` `xwie'

.'aeh ik midl` `xie mini `xw.aoiir

icinz beprz' :rixfz 'xt sqei awri zeclez

.'beprz epi`e ,rah dyrp.bxry miig ur oiir

.a spr xyeie milebir.cxry miig ur oiir

.`"t millkd.dux`'' :ai ,b ik`ln i"yx oiir

iiga epiax r"re .'da ivtgy ux` ,'utg

dyai z`xwp df iptn ile`e' :c ,` ziy`xa

ezpeeke jxazi 'd oevx mlyp day itl ,'ux`'

aezkd oeyln ,ze`ivna(ai ,b ik`ln)eidz ik'

.''utg ux` mz`.ezn` zxezae ,x"etc i"tr

.'dpiad'.fedi` cqg' .dpx b"g w"def oiir

.'min.gl` `xwie'' :` ,` `xwie i"yx d`x

miieeiv lkle zexin` lkle zexaic lkl ,'dyn

zxyd ik`lny oeyl ,daig oeyl ,d`ixw dncw

'`py ,ea miynzyn(b ,e diryi)l` df `xwe'

.''df.h`yc ux`d `ycz midl` xn`ie'

xy` epinl ixt dyer ixt ur rxf rixfn ayr
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ּבזה צוחּו ּוכבר  ל ׁשֹונֹו. ּכאן עד  ÆÀÈÇÈÀÀÈÈÀÈÆחטא ּה',

אין ז"ל  ר ּׁש"י ׁשהביא  'לפיכ' ּדהאי ÇÈÅÀÇÀÄÈÆÅÄÇÄÇÅקמאי

ּׁשּיכּות מה  ּגם  לה ּקֹודם , וקׁשר ׁשּיכּות  ÇÈÀÆÆÀÇÅÇÇÇÈל ֹו

הארץ  חטא  עם  האדם לחטא  :iיׁש ÅÀÅÀÈÈÈÄÅÀÈÈÆ

äàøðåר ּׁש"י ּדברי טעם ,ליּׁשב ּבטּוב ז "ל  ְְִֶÀÇÅÄÀÅÇÄÇÀÇÇ

על ּכת ּובים  ּכּמה  יבארּו ÈÆÀÙÂÇÈÀÄÇּובזה 

זה ּבא  מאין  מאד  יּפלא ּדלכא ֹורה  ÈÀÄÀÈÄÈÅÀÙÅÇÄÈÆנכ ֹון.

,יתּבר וקֹונּה יֹוצרּה נגד  הארץ ÆÆÁÈÈÈÆÆÆÀÈÀÈÄÀÈÇׁשּתחטא 

ׁשּי ודם  ּבׂשר ׁשה ּוא  האדם  מין  ÄÀÈÈÄÈÈÈÆÈÈÈÈÇÈּבׁשלמא 

הרע  ה ּיצר מ ּפני  ׁשּיחטא , לפעמים  ÇÄÄÀÈÄÆÆÁÈÄÀÅÇÅÆÈÈׁשּפיר

מּדר עת  ּבכל ּומּטה ּו ּבקר ּבֹו ÇÅÀÄÀÇÅÀÈÅÄÆÆה ּׁשֹוכן

ית ּבר ּומא ּתֹו וׁשל ֹום , חס וה ּיׁשר ÇÀÇÈÈÇÀÈÅÄÄÀÈÇה ּטֹוב

לעׂשֹות להאדם  חפׁשית  ּבחירה  ÄÀÈÀÄÈÈÀÄÀÈÈÈÇÂנּתנה 

יבחר  א ׁשר ּבּדר  וליל וחפצֹו ÄÀÀÆÀÀÅÅÇÆÆÂÆÄÀÇּכרצֹונֹו

ה ּנמצאים ׁשאר  א כ ּו', א ֹו לטֹוב ÀÇÀÀÇÀÈÇÄÀÈÄלעצמֹו

וה ּנעׂשים , והיצּורים  וה ּנבראים  ÇÆÁÈÄÀÇÄÀÈÄÀÇÀÄÀÇÇÂÄה ּנאצלים 

רצֹון לעׂשֹות  ּוׂשמחים  ׂשׂשים  ּכאחד  ËÈÀÆÈÈÄÀÅÄÇÂÀּכּלם 

הרע, יצר להם  אין  ּכי מֹונע, ּבאין ÈÀÅÅÇÄÅÈÆÅÆÈÈקֹונם 

הרצֹון זה  להארץ ּבא  מאין ּכן על ÂÆÇÅÅÇÄÈÀÈÈÆÆÈÈא ׁשר

מעלת ּה ׁשּתפ ּגם  יֹותר ל ּה ועֹוד  ÇÂÙÀÈÅÆÄÀÙÇÂÈÈלחטא .

עליה ּפקד  ה ּוא  ּברּו ׁשה ּקד ֹוׁש ÈÆÆÇÈÈÈÇÈÆÈּבזה ,

ּכן ּגם  יהא  ׁשּתֹוציא  העץ ׁשּזה  ÀÈÈÆÆÈÅÆÄÀÅÇÅלטֹובת ּה,

והיא עצמֹו, ה ּפרי ּכמֹו למאכל  ÀÇÂÈÀÇÀÄÇÀÀÄטֹוב

טעם  ונתנה  לפגם :קלקלה  ÄÀÀÈÀÈÀÈÇÇÄÀÈ

ה'ארץ 

העליונה'

שכל  ראתה

העולמות 

במעשי  תלויים 

האדם 

øéòäáe הארץ ּבאמת  ה ּנה  ל ֹומר, יׁש לב  ְִָÅÅÇÄÅÆÁÆÈÈÆ

עׂשתה ואדר ּבה  ּכלל, חטאה  ÙÈÀÈÀÈÀÇÀÇÈÈÀÈלא 

חסה ולא  ּבזה  נפׁש ּומסיר ּות  ּגד ֹול  ÇÀÈÀÄÆÆÈÆÀÙÈÈעבדּות

חז"ל  ּוכמאמר  ּוכבֹוד ּה, קלקּול ּה (נזיר על  ÇÄÀÈÀÈÀÇÂÇÂÇ

הארץ כג:) ּדה ּנה  ל ׁשמּה', עברה  ÀÈÂÅÈÄÀÈÀÄÅÈÈÆ'ּגדֹולה 

ה ּׂשכלית עלי ֹונה  ארץ סֹוד  הסּתּכלהi`הינּו ÇÀÆÆÆÀÈÇÄÀÄÄÀÇÀÈ

מעׂשה ּכל  אלהים  ּבריאת וראתה  ÀÅÄÈÀÈÂÈÀÄÇÁÙÄÈÇÂÅוהבינה 

ּפלאים מיני ּכל  ה ּוא , נֹורא  ּכי  ÀÅÄÄÈÈÄÅÀÈÄברא ׁשית 

הע ֹולמֹות ה ׁשּתלׁשל ּות  ּכל ה ּנקּדה  ÅÅÄÇÀËÈÈÄÀÇÀÀÈÈמרא ׁשית 

נמצאים מיני ּכּמה  א ׁשר ארעא , ּתה ֹום  ÇÀÇÀÈÂÆÇÈÄÅÄÀÈÄעד 

והם אלה ּות  וחכמֹות  כ ּו' וצֹומחים  ÀÄÀÀÄÀÈÀÁÙÀÅּדֹוממים 

ּכּלם ועל  ,ית ּבר ה ּבֹורא  וחכמֹות  ÄÀÀÀÈÀÇÅÄÀÈÇÀÇËÈנפלא ֹות 

מן ּגּופֹו נחלק א ׁשר האדם  את  ÄÀÄÆÈÈÈÂÆÆÁÇÄה ׁשליט

מא ֹוצר  היא  ונׁשמת ֹו מהאדמה , ÆÈÈÅÈÂÈÈÀÄÀÈÄÅÇהעפר 

ּכבֹודֹו ּכּסא  מּתחת  החצּובֹות  ÇÀÈÇÂÄÇÇÄÅÀה ּנׁשמֹות 

ית ּברaiּותלּויים האדם  ּבידי וה ּכל , ÄÀÈÇÀÇÙÄÅÈÈÈÀÄ

אז וה ּיׁשר ה ּטֹוב  ּבדר  יל אם  ÀÇÂÈÄÅÅÀÆÆÇÀÇÈÈÈּבמעׂשיו,

ה ּנמצאים , וכל  העֹולמֹות  לכל  על ּיה  ÄÀÆÂÄÈÀÈÈÈÀÈÇÄÀÈÄיהיה 

ה ּכל יפּגם  מעׂשיו יקלקל  וׁשל ֹום  חס ÀÄÇÀÈÀÇÀÅÇÂÈÄÀÙÇÙואם 

ה ּנבראים ּכל למּטה  וירדּו וׁשל ֹום  ÇÀÈÀÅÀÀÇÈÈÇÄÀÈÄחס

ה ּתחּתֹונה : ּבבחינה  וה ּגׁשמ ּיים  ÈÈÄÄÀÇÇÀÄÄÄÀÄÈÇÇÀÈהרּוחנּיים 

חטאה  האדמה

להקל  לש"ש 

האדם , עונש 

חטאו  שיתלו 

ששורש  במה

מהאדמה  גופו

æàּכיון ואמרה , ּבלּבּה הארץ התיּׁשבה  ָÄÀÇÀÈÈÈÆÀÄÈÀÈÀÈÅÈ

הרע, יצר ֹו מחמת  לחטא  קרֹוב ÆÈÈÈÈÇÂÙÅÂÇÄÀÈÈׁשהאדם 

ולא נׁשמת ֹו ּבׁשרׁש ּגד ֹול ּפגם  יבֹוא  ÀÈÈÀÈÈÀÙÆÄÀÈÀÙואז

לזאת א ׁשר ּות ׁשּובה , ּתּקּון ׁשּום  ל ֹו ÄÄÀÈÂÆÈÙיֹועיל 

צּוּוי ּתחּלה  וׁשּנתה  האדמה  ÄÀÇÀÈÈÂÈÈÀÄÀÈÀÄÈÄהתחּכמה 

ּכׁשּיחטא ּכ ׁשאחר  ּכדי ,ית ּבר ÇÅÄÀÈÇÀÅÆÇÇÈÀÆÆÁÈה ּבֹורא

נכֹונה , אמתלא  ל ֹו יהא  וׁשל ֹום  חס ÈÈÈÇÀÈÀÅÂÇÀÈÀÈהאדם 

האדמה מן ה ּוא  ּגּופֹו ׁשּׁשרׁש מּפני ÀÄÀÅÆÙÆÄÈÂÈÈוה ּוא 

ותֹולין , ית ּבר ה ּבֹורא רצֹון  מּכבר  ÆÄÀÈÄÀÈÀÇÅÄÀÈÇÀÄׁשּׁשּנתה 

ּבּמקלקל החּסר ֹוןbiה ּקלקלה  יתל ּו ולא  ÇÇÀÈÈÇÀËÀÈÀÙÄÀÇÄÈ

על הארץ וחסה  הרּוחנית , ּבּנׁשמה  ÀÇÄÈÇÀÈÈÈÈÄÀÈÈÈÈÆÇוה ּסרח ֹון

ענׁש מעליו להקל  האדם  ועל  ׁשמים  ÀÈÇÄÀÇÈÈÈÀÈÅÅÈÈÙÆּכבֹוד

נלקח א ׁשר האדם  ׁשּׁשר ׁש מחמת  ÇÅÀÅÂÇÆÙÆÈÈÈÂÆÄÀÇהחטא ,

ּכן ואם  מעׂשיו את  הרע האדמה  ה ּוא  ÄÈÈÂÈÈÅÇÆÇÂÈÀÄÅמּׁשם 

ונמצא ,ּכ ּכל  ּגד ֹול  האדם  חטא  ÅÅÀÈÈÈÈÈÈÀÄÀÈאין

ּול ׁשם ּגד ֹולה  עבדּות  הארץ ּבזה  ÆÈÀÈÈÆÈÈÆÇÀÀÈÀÅׁשעׂשתה 

נת ּכּונה : ÈÇÄÄÀÇÀÈׁשמים 

ומקורות ) )ציונים

`yc ux`d `veze .ok idie ux`d lr ea erxf

xy` ixt dyer ure edpinl rxf rixfn ayr

.'aeh ik midl` `xie edpinl ea erxf.ioiir

`iyewd' :ziy`xa 'xt sqei awri zeclez

.mc`d `hga ux`d `hg ielz ji` ,znqxetn

.'y"eri cec ixac extiqa uxiz f"hde.`ioiir

zilc ,d`lir ux` `c 'ux`de'' :hl `"g w"def

.'dnxbn `xedp dl.ailk' :hk b"g w"def

zay r"re .'ceakd `qk zgzn zexefb zenypd

:apw.bia"a:hw



ְִֵָיׂשראל ֵאֹוהב  ּבראׁשית  ג ְִֵַָָּפרׁשת

לא  בתחילה

הארץ  נענשה

התכוונה  כי 

ורק  לש"ש ,

אדם  כשחטא 

כדי  נענשה

בה  שיתלו

קילקולו 

ìòåק ּמי ּכי ּתכף, הארץ נענׁשה  לא  ּכן ְַÅÙÆÆÀÈÈÈÆÅÆÄÇÅ

ׁשהיתה הרצּויה  ּכּונת ּה ּגליא  ÀÇÈÇÀÈÇÈÈÈÈÀÈÆÈÀÈׁשמּיא 

 א האדם , ּולטֹובת  יֹוצרּה לכבֹוד  ÇÄÀÀÈÀÇÈÈÈÇרק 

ּכדי חטא ּה על  נפקדה  אז האדם  ÀÆÈÈÈÈÈÈÄÀÀÈÇÆÀÈÀÅּכׁשחטא 

ּדאם ה ּפעל , אל  מּכח הארץ רצֹון  ÀÄÀÈÈÆÄÙÇÆÇÙÇÀÄלה ֹוציא 

לא אז ּכלל  ענׁש  ית ּבר ה ּׁשם  ל ּה נתן ÙÈÇÈÇÅÄÀÈÇÙÆÀÈÈÙלא 

אם והיה  ּכלל , ׁשחטאה  ה ּדבר נֹודע ÈÈÇÇÈÈÆÈÀÈÀÈÀÈÈÄהיה 

היה ולא  מאד, קׁשה  האדם  חטא  ÅÅÀÈÈÈÈÆÀÙÀÙÈÈּכן

ּכּונת ּה עּקר  אׁשר הארץ רצֹון ÄÀÈÀÈÈÆÂÆÄÇÇÈÈÈנׁשלם 

חטא ׁשּיּתל ּו זה  עבּור  רק היה  ÀÆÀÈÈÈÇÂÆÆÄÀÅÀּבחטא ּה

 לפיכ' ז"ל ר ּׁש"י ׁשאמר וזה  ּבּה. ÈÈÈÈÀÆÆÈÇÇÄÇÀÄÈהאדם 

ּגם נפקדה  חטא ֹו על  אדם  ּכׁשּנתקּלל  ÈÀÆÄÀÇÅÈÈÇÆÀÄÀÀÈÇאז

רצֹון לה ֹוציא  ּכדי חטא ּה', על  ÈÈÆÇÆÀÈÀÅÀÄÀהארץ 

האדם מעל  ּולהקל ה ּפעל  אל  מּכח ÈÈÆÄÙÇÆÇÙÇÀÈÅÅÇÈÈÈהארץ

אׁשר  מהאדמה  ּגּופֹו ׁשּנלקח מאחר ÈÀÅÇÇÆÄÀÇÅÈÂÈÈÂÆענׁשֹו

אחר  ּבטבעֹו האדם  ונמׁש ּתחּלה  ÈÀÈÀÄÈÀÄÀÈÈÈÈÀÄÀÇÇחטאה 

היטב: והבן ÈÀÀÈÅÅÅׁשרׁשֹו,

טובים  מעשים 

מתייחסים 

שבאה  לנשמה 

'אבא ' מבחינת 

רעים  ומעשים 

מתייחסים 

שהיא  לאדמה

ושורש  'אם '

הגוף 

ìòåׁשלמה ׁשל  קד ׁשֹו ּדברי ּתבין זה  ּפי ְַÄÆÈÄÄÀÅÈÀÆÀÙÙ

ה ּׁשל ֹום  עליו  א)ה ּמל י, 'ּבן(משלי ÇÆÆÈÈÇÈÅ

אּמֹו'. ּתּוגת  ּכסיל  ּובן אב יׂשּמח ÈÈÀÇÇÈÅÀÄÇÄחכם 

וה ּׂשמחה ה ּטֹוב יחס לּמה  יּפלא , ÀÄÀÈÄÈÅÈÈÄÅÇÀÇÄÀÈולכא ֹורה 

להאם וה ּתּוגה  והרע  ּולדרּכנּוciלהאב . ÀÈÈÀÈÈÀÇÈÀÈÅÀÇÀÅ

ר ֹוא ֹות עינינּו ּדה ּנה  נכ ֹון, על  ÀÙÇÇÈÀÄÅÅÅיבאר 

ּבעיני וה ּיׁשר  ה ּטֹוב  ּבדר  ה ֹול ÀÆÈÈÈÅÀÆÆÇÀÇÈÈÀÅÅּכׁשהאדם 

ּכּמה יאמר ּו רֹואיו ּכל  אז ואדם , ÁÙÄÀÈÈÈÈÈÙÀÇÈאלהים 

הּטֹוב  ּומיחסין האיׁש זה  ׁשל נׁשמת ֹו ÈÀÈÄÀÈÆÆÈÄÀÇÂÄÇּגדלה 

אדם ה ֹול וׁשל ֹום  חס ואם ה ּנׁשמה , ÆÇÀÈÈÀÄÇÀÈÅÈÈאל 

ּדאינׁשי ּבפּומיה ּו מרּגלא  אז  טֹוב, לא   ּבדרÀÆÆÙÈÇÀÀÈÀÇÀÀÄÀÅ

ּבחמר  ה ּקלקלה  ות ֹולין עכ ּור , חמר ֹו ÇÈÈÀÈÀÄÇÇÀÈÈÇÙÆּכּמה 

וכל מּמּנה . ּבא  ׁשהּוא  האדמה  הינּו ÇÀËÈÇÀÈÂÈÈÆÈÄÆÈÀÈהמגּׁשם 

ה ּפעּלֹות ׁשּכל  ּבמעׂשיה , האדמה  ּפעלה  ÙÈÂÈÈÂÈÈÀÇÂÆÈÆÈÇÀËזאת 

אליה יתיחס האדם  יעׂשה  א ׁשר  ÈÈÂÆÇÂÆÈÈÈÄÀÇÅÅÆÈהרע ֹות

אבל החמר, ל ּגּוף וה ּׁשרׁש האם  ÀÄÈÅÀÇÙÆÇÇÙÆÂÈּדהיא 

ׁשה ּוא האב אל יתיחס ה ּטֹוב ÇÂÆÇÄÀÇÅÆÈÈÆמעׂשה 

עּלאה חכמה ה ּוא  ׁשרׁשֹו א ׁשר  .ehה ּנׁשמה  ÇÀÈÈÂÆÈÀÈÀÈÄÈÈ

אב', יׂשּמח חכם  'ּבן ה ּכת ּוב ׁשאמר  ÀÆÆÈÇÇÈÅÈÈÀÇÇÈוזה 

הּטֹוב  ּבדר  וה ֹול חכם  ה ּוא  ÀÆÇÅÈÈÀÅÀÆÆÇּכׁשה ּבן

ה ּנׁשמה ׁשה ּוא  'א ּבא ', יׂשמח  אז ÀÇÈÈÈÄÀÇÇÈÆÇÀÈÈוה ּיׁשר 

'אב' ּבׁשם  המכּנה  עּלאה  מחכמה  ,fhה ּבאה  ÇÈÈÅÈÀÈÄÈÈÇÀËÈÀÅÈ

ּומקלקל ה ֹול ּבח ׁש ּכסיל ' 'ּבן ÂÈÅÀÄÇÙÆÅÀÇÀÅאבל

היא א ׁשר  האדמה  היא  א ּמֹו' 'ּתּוגת  ÇÂÈÇÄÄÈÂÈÈÂÆÄמעׂשיו,

ותֹולין ה ּגּוף  את  ׁשה ֹולידה  וה ּׁשרׁש ÈÅÀÇÙÆÆÄÈÆÇÀÄהאם 

זה : והבן ּבּה, ÇÇÀÈÈÈÀÈÅÆה ּקלקלה 

אזכור' 'והארץ

שיזכור  היינו

שקילקול 

נגרם  האדם 

הארץ  חטא  ע"י 

שורש  שהיא 

גופו 

ìòåה ּכת ּוב ּדברי ּתבין זה  כו,ּפי (ויקרא ְַÄÆÈÄÄÀÅÇÈ

וגֹו'fiמב) יעקב  ּבריתי את  ÀÈÇÀÄÆÀÄÄÇÂÙÀ'וזכרּתי

האב ֹות זכירת  ּדבׁשלמא  אזּכר'. ÀÈÈÆÆÀÙÀÄÀÈÈÀÄÇÈÈוהארץ 

אהני מה  אבל  עלינּו, יגן ּדבזכ ּותם  ÄÈÀÄÀÈÈÅÈÅÂÈÈÇÂÅניחא 

רצה ניחא , לדר ּכנּו  א הארץ. זכירת  ÈÀÄÇÈÈÆÇÀÇÀÅÄÈÈÈלן

חטאה א ׁשר הארץ את  ּדאזּכר  ÇÀÆÀÙÆÈÈÆÂÆÈÀÈל ֹומר

ׁשּקלקל ּגרמה  והארץ האדם  נלקח ÄÆÈÄÀÇÈÈÈÀÈÈÆÈÀÈÆÄÀÅּומּמּנה 

מּצד אבל  הרע חמר ֹו אחר   ויל ÈÈÈÀÅÅÇÇÈÀÈÈÂÈÄÇהאדם 

ׁשנת ּבאר  ּכמֹו ּכלל  חֹוטא  היה  לא  ÄÀÈÙÈÈÅÀÈÀÆÄÀÈÅנׁשמת ֹו

ּבאריכ ּות : ÀÅÇÂÄלעיל

שהארץ  מפני 

חטאה 

מוטל  לטובתנו

לתקן  עלינו

ולנטוע  פגמה

עצו  שטעם  עץ

שווים  ופריו

äæáeּבפר ׁשת ה ּפסּוק ּפרּוׁש ל ֹומר יׁש ֶָÅÇÅÇÈÀÈÈÇ

כג)קד ֹוׁשים  יט, אל(שם תב ֹוא ּו 'וכי ÀÄÀÄÈÆ

'ּכל ' ּדהאי מאכל '. עץ  ּכל  ּונטע ּתם  ÈÈÆÀÇÀÆÈÅÇÂÈÀÇÈהארץ 

ּדכיון נכ ֹון, על  יבאר ּולדרּכנּו מּובן. ÅÈÀÇÀÅÀÙÇÇÈÀÅÈאינֹו

עצמ ּה את  וקלקלה  לטֹובתנּו ּכּונה  ÆÈÈÆÄÀÈÀÈÅÀÄÀÀÈÆÇÀÈׁשהארץ

עץ טעם  להיֹות  עֹוׂשהּופריֹוׁשּלא  רק ׁשוין ÆÙÄÀÇÇÅÄÀÈÄÇÆ

עלינּו מּטל לכן עבּורנּו, ענׁשּה וקּבלה  ÀÄÀÄÀÈÈÀÈÂÅÈÅËÈÈÅּפרי

ומקורות ) )ציונים

.ciliqk oae a` gnyi mkg oa'' .dl f"ewiz oiir

`le dini`l i`d ilek i`n`e ,'eke 'en` zbez

.'idea`l.eh:a"t mixn` ihewil `ipz oiir

dkynp l`xyi yi` lk znyp lekiak'

`le mikg edi`c ,'zi eznkge ezaygnn

mlek p"xpd lk yxey ,'eke `rici dnkga

yaelnd oibxc lk seq cr zebxcnd lk y`xn

genn jynp ,milway lwe ux`d inr seba

.'lekiak d`lir dnkg `idy oeilrd.fhw"def

.vx b"g.fiz` s`e aewri izixa z` izxkfe'

xekf` mdxa` izixa z` s`e wgvi izixa

.'xekf` ux`de





ְִֵָיׂשראל ֲַעבֹודת  ּבראׁשית  א ְִֵַָָּפרׁשת

ּבראׁשית  ְִֵֵֶספר

ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת

ברא  השי "ת 

העולם 

בה  כי  בחכמה,

שעתידים  צפה

להמליכו  בנ"י 

úéLàøa.íéäGà àøaּתנחּומא ּבמדרׁש ְֱִִֵָָÀÄÀÇÇÀÈ

א) ה ּכת ּוב (בראשית ׁשאמר  ÆÆÈÇÇÈ'זה ּו

יט) ג, ּוכ ׁשּברא(משלי ארץ ', יסד ּבחכמה  ÀÈÀÈÈÇÈÆÀÆÈÈ'ה '

ּבּתֹורה נתיעץ  העֹולם  את  ה ּוא  ּבר ּו ÇÈÈÆÈÈÄÀÈÅÇÈה ּקד ֹוׁש

ׁשּנאמר  העֹולם  את  יד)ּוברא  ח, עצה(שם 'לי ÈÈÆÈÈÆÆÁÇÄÅÈ

הענין וגֹו'. גבּורה '' לי בינה  אני ÀÄÈÂÄÄÈÄÀÈÀÈÄÀÈות ּוׁשּיה 

רא ׁשית נקראת  החכמה  ּכי ּבחכמה`נֹודע ּכי ÈÄÇÈÀÈÄÀÅÅÄÄÇÈÀÈ

ה ּמל ּוכה היא  ּדבר אחרית  אל  וצפה  ÄÄÀÈÈÆÇÂÄÈÈÄÇÀÈה ּביט

הגּביל ּובחכמה  יׂשראל , ּבני ימליכ ּוה ּו ÂÆÇÀÄÀÅÄÀÈÅÇÈÀÈÄÀÄא ׁשר

סֹוף  אין ּבחינת מּדת ֹו את  הּוא  ּברּו ÇÈÈÆÄÈÀÄÇÅה ּקד ֹוׁש

וׁשע ּור : ּומּדה  ּבגבּול  לכח ÀÈÈÀÙÇÄÀÄÈÀÄויצא 

הבריאה  תכלית 

עלינו  שנמליכו
äpäå ּכּנֹודע ארץ נקראת  ולכןaה ּמל ּוכה  , ְִֵÇÀÈÄÀÅÆÆÇÈÀÈÅ

יט)ּכתיב ג, יסד(משלי ּבחכמה  'ה ' ÀÄÀÈÀÈÈÇ

לבחינת יס ֹוד ּׁשעׂשה  מה  ּפר ּוׁש, ÈÆÅÇÆÈÈÀÄÀÄÇארץ',

ׁשה ּביט ארץ, מּפני ה ּוא  ּגבּול  ּבבחינת  ÈÀÈÄÀÄÇÀÄÀÅÆÆÆÄÄחכמה 

מחׁשבה לית  כן  ּפי על  ואף ה ּמל ּוכה , ÆÇÀÈÀÇÇÄÅÅÇÂÈÈאל 

אי הענין מה ּות  להבין ּכלל , ביּה ÀÄÈÅÀÈÀÈÄÇÈÄÀÈÅּתפיסא 

ּגבּול ּבחינת  ּגבּול  ּבלי מּבחינת  ÇÂÈÄÀÄÇÀÄÀÀÄÇÀנעׂשה

הרא ׁשֹונים ׁשהמק ּבלים  הגם  bותכלית , ÀÇÀÄÂÇÆÇÀËÈÄÈÄÄ

ּדברי ּומליצה  מ ׁשל  לתת  ּבדבריהם  ÆÁÄÀÄÀÅÆÈÅÈÈÀÄÈÄÀÅהאריכּו

לאזן קצת  הענין להלּביׁש וחידֹותם  ÂÈÄÀÄÈÀÇÀÄÈÄÀÈÀÈÀÙÆחכמים 

ּכל מעיני נעלמה  זה  ּכל  עם  אמנם  ÇÅÇÈÀÈÄÈÆÆÆÀÈÅÅÅÈה ּׁשֹומע,

האמ ּתית והחקירה  ּבריֹו, על  ה ּדבר להבין ÇÀÈÄÇÈÈÇËÀÀÇÂÄÈÈÂÄÄחי

ׁשּכתב ּכמֹו ה ּוא  הענין (הלכות í"aîøäּבזה  ÀÆÈÄÀÈÀÆÈÇְַַָ

ה"ה) פ"ה ּבהּׂשגתנּותשובה ּכלל ּכח ÆÅÙÇÀÈÀÇÈÈÅׁשאין

ׁשּנאמר  ּכמֹו ה ּיֹוצר  ׁשל מחׁשבּתֹו ÀÇÄÇÂÇÀÆÇÅÀÆÆÁÇלה ּׂשיג 

ח) נה, מחׁשבֹותיכם '(ישעיה מחׁשב ֹותי לא  ÄÙÇÀÀÇÇÀÀÅÆ'ּכי

ּתׁשּובה ּבהלכ ֹות  ׁשם  נלאהcע ּין  זה  ּולפי . ÇÅÈÀÄÀÀÈÀÄÆÄÀÆ

אנחנּו אבל  ה ּבריאה , רא ׁשית  מחקר ׂשכל ÈÅÆÅÂÙÅÄÇÀÄÈÂÈÂÇÀּכל 

אבן היתה זאת ּכי מאמינים  ועבדיו ÈÈÇÂÈÈÇÂÄÄÄÙÈÀÈÆÆּבניו

לפניו נעבד  ּכי ּבּבריאה  ה ּכּונה  ועּקר  ÄÈÀÄÇÇÇÈÈÇÀÄÈÄÇÂÙÀÈÈּפּנת ֹו

וזה ּבׁשמֹו, ּול ׁשרת  ונמליכה ּו ופחד  ÀÄÀÈÈÇÇÀÇÀÄÅÀÈÅÄÀÀÆּביראה 

עֹולם לבריאת  הרא ׁשֹון  ּגלם  ּבחינת  ÈÈÀÄÇÆÆÈÄÄÀÄÇÈהיה 

ּגימטרּיא ו'גלם ' ה ּׁשת ּיה , אבן  ה ּנקרא  ÀÇÄÀÈÆÆÇÀÄÈÀÆÆÄÇÀÄÈוה ּוא 

ארץ' יסד  'ּבחכמה  ׁשאמר ּו וזה  ÈÀÈÀÆÆÈÀÀÈÀÈÈÇÈÆ'חכמה '.

ּדהינּו העֹולם ', את  ּוברא  ּבּתֹורה ÀÄÀÈÅÇÈÈÈÆÈÈÀÇÀו'נתיעץ

ּבריאה לבחינת  ה ּמחׁשבה  ה ֹוציא  ּכ ÆÇÇÈÄÇÇÂÈÈÄÀÄÇÀÄÈׁשאחר 

ׁשּנאמר  צּיּורין המצּיר  ה ּבינה  עֹולם ידי ÇÀÅÈÇÄÈÇÀÇÅÄÄÆÆÁÇעל 

מסּפר  על  רֹומז 'לי' ּכי ות ּוׁשּיה ', עצה  ÄÅÈÀÄÈÄÄÅÇÄÀÇ'לי

ּכּנֹודע  החכמה  היא ׁשּבע"ב, יּודי"ן ,dד ' ÄÆÀÄÇÈÀÈÇÈ

ומקורות ) )ציונים

.`.`l `"g w"def.a:bnx b"g w"def.bceq

xry miig ur oiir i"x`d iazka x`ean mevnvd

r"re ,zenewn cerae ,a spr xyeie milebir

xe`iaa bn ze` ipy gekie oencwd mipen` xneya

dlecbd dncwdd dpen`d ceqia d`xe ,mixacd

.df oipra lyna aigxdy `n-hl zeize`

.czzin` `evnle biydl mc`a gk oi`y myke'

xn`py `xead(k ,bl zeny)mc`d ip`xi `l ik'

ly ezrc `evnle biydl mc`a gk oi` 'ige

xn` `iapdy `ed ,`xea(g ,dp diryi)`l ik'

.'ikxc mkikxc `le mkizeaygn izeaygn

.d:bkw a"g w"def oiir



ְִֵָיׂשראל ֲַעבֹודת  ּבראׁשית  ְִֵַָָּפרׁשת ב 

גבּורה ' לי בינה  'אני לבחינת  ּבא  ּכ ÇÇÈÈÄÀÄÇÂÄÄÈÄÀÈאחר

עֹולם ׁשל  ּוגבּורה  ּבחכמה  נכללת  ÆÄÄÀÆÆÀÈÀÈÀÈÆÈׁשהיא 

ּכּנֹודע  :eעליֹון ÆÀÇÈ

בו  יש רקיע  כל 

משפיע  בחינת 

ומקבל 

äpäåּבמּסכת ה ּלל  ּובית  ׁשּמאי ּבית  נחלקּו ְִֵÆÀÀÅÇÇÅÄÅÀÇÆÆ

א ֹומרים(יב.)חגיגה  ׁשּמאי 'ּבית  ÂÄÈÅÇÇÀÄ

א ֹומרים ה ּלל  ּובית  ּתחּלה  נברא ּו ÇÈÇÄÄÀÀÀÄÈÅÄÅÀÄה ּׁשמים 

ׁשם עּין ּתחּלה ', נבראת  ּופרׁשfהארץ . ÈÈÆÄÀÅÀÄÈÇÅÈÅÅ

èiçäg,נקרא רקיעים  מּׁשבעה  רקיע  ּכל  ּכי ַַָÄÈÈÄÇÄÄÀÈÀÄÄÄÀÈ

ה ּנֹוטה מקצת ֹו ּדהינּו וׁשמים , ארץ ÀÄÇÆÆÀÈÇÄÀÇÀÄÀÈÇÆּבחינת 

ּומקצת ֹו ּבערּכנּו ׁשמים  נקרא  רא ׁשינּו ÇÈÅÄÀÈÈÇÄÀÆÀÅÄÀÈעל 

הרקיע   וער נגד ארץ נקרא  מעלה  ÆÇÀÈÄÀÈÆÆÆÆÀÅÆÈÈÄÇׁשל

ּומר  חדא  אמר מר  ולכן הימּנּו, ÆÀÇÀÈÅÆÀÈÅÇÈÇÂÈÇׁשּלמעלה 

ּפרּוׁש ׁשם . עּין פליגי, ולא  חדא ÈÇÂÈÀÈÀÄÅÇÅÈÅאמר

ׁשמים ּבבחינת  נקרא  ע ֹולם  ּכל  ּכי ÀÅÄÈÈÄÀÈÄÀÄÇÈÇÄלפר ּוׁשֹו,

ּבֹו, ה ּמׁשּפיע ה ּוא  ּכי הימּנּו ּׁשּלמּטה  ÀÇÆÀÇÈÅÆÄÇÇÀÄÇלמה 

ה ּוא ּכי הימּנּו ל ׁשּלמעלה ארץ ÀÄÀÈÆÆÀÆÀÇÀÈÅÆÄונקרא 

ׁשּכתב ּכמֹו ּכנג ּדֹו מקּבל é"øàäּבחינת  ÀÄÇÀÇÅÀÆÀÀÆÈÇֲִָ

ì"æh: ַ

ב"ש  מחלוקת 

היתה  מה וב"ה

הכוונה  עיקר 

בבריאה 

øLôàåּדה ּנה ּדר ּכנּו, ּפי על  לבאר עֹוד  ְְֶָÀÈÅÇÄÇÀÅÀÄÅ

נבראת 'הארץ ּכי ה ּלל ּבית  ÇÇÅÄÅÄÈÈÆÄÀÅּדעת 

יסֹוד עּקר  הינ ּו 'ּתחּלה ' ּפר ּוׁש ÀÄÈÅÀÄÈÇÀÄÇÀּתחּלה ',

ה ּמל ּוכה היא  הארץ ּבעבּור היה  ÇÀÄÈÈÈÇÂÈÈÆÄÇÀÈה ּבריאה 

נבראת 'הארץ נקרא  ולכן ׁשאמרנּו ÀÆÈÇÀÀÈÅÄÀÈÈÈÆÄÀÅּכמֹו

ּבמחׁשבת הארץ צּיּור  ידי ׁשעל ּכיון ÀÄÈÅÈÆÇÀÅÄÈÈÆÀÇÂÆÆּתחּלה '

ּובית העֹולם . ּכל  נברא  ּבּתח ּלה  ÇÅÇÀÄÈÄÀÈÈÈÈÅה ּיֹוצר

ּכי ּתחּלה ', נברא ּו 'ה ּׁשמים  א ֹומרים  ÇÇÀÄÇÈÇÄÄÀÀÀÄÈÄׁשּמאי

ּכּנֹודע  הה ׁשּפעה  ּבחינת  נקרא  וה ּנהiׁשמים  , ÈÇÄÄÀÈÀÄÇÇÇÀÈÈÇÈÀÄÅ

ׁשחפץ  והגם  להיטיב , ה ּטֹוב מּדרÄÆÆÇÀÅÄÇÂÇÆÈÅ

לנּו להיטיב  היתה  ה ּבריאה עּקר ÇÂÈÅÄÇÇÀÄÈÈÀÈÀÅÄÈּבעבֹודתנ ּו,

ה ּׁשמׁש ,אזנ למׁשל  הט וה ּנה  ה ּימים. ÈÇÈÄÀÄÅÇÀÈÈÈÀÆÇÆÆּכל 

ּבזמן ואפׁשר ּבּה ּומאיר ּבּירח א ֹורֹו ÇÀÄÇÇÈÅÇÅÄÈÀÆÀÈÄÀÇמׁשּפיע

ּבסֹוף  ּכמֹו ּכרא ּוי א ֹורֹו יּגיּה לא  ה ּירח ÂÆÇÈÅÇÙÇÄÇÈÈÀÀא ׁשר

ּבא ֹור  ּפגם  ּבחינת  איזה  ּכן ּגם  יׁש אז ÙÆÈÅÇÅÅÆÀÄÇÀÈÀחד ׁש

ּומּמילא ה ּירח, ּדר להאיר הר ֹוצה  ÇÆÆÈÆÀÈÄÆÆÇÈÅÇÄÅÈה ּׁשמׁש

ּבבחינת נקרא  מּלה ׁשּפיע  א ֹורֹו ÀÆÀÇÀÅÄÀÇÀÄÇÄÀÈÄÀÄÇּכׁשּמצמצם 

ּכביכ ֹול הענין וכן  ּכדרּכֹו, מאיר  ׁשאינֹו ÀÈÆÅÅÄÀÇÀÀÅÈÄÀÈÄÀÈּפגם 

לה ׁשּפיע  יכ ֹול אז  רצֹונֹו עֹוׂשים  ÀÆÈÈÄÀÈÈÀÇÀÄÇּכׁשּבניו

וׁשלֹום חס  ּכן ּׁשאין מה  להם  ÀÅÄÈÆÇÆÅÅÇÀÈּולהיטיב

ּכי ּבּמׁשּפיע ּפגם  ּבחינת  נקרא  אזי להפÀÆÆÂÇÄÀÈÀÄÇÀÈÇÇÀÄÇÄ

וכּו' לינק' רֹוצה  ּׁשעגל מּמה  (פסחים 'יֹותר ÅÄÇÆÅÆÆÄÙÀ

ּתחּלה ',קיב.) נברא ּו 'ה ּׁשמים  נקרא  ולכן ,ÀÈÅÄÀÈÇÈÇÄÄÀÀÀÄÈ

מעׂשיהם את יׂשראל  ּבני ׁשּיטיבּו ÅÆÅÄÀÅÄÀÈÅÆÇÂÅÆּפרּוׁש

טֹובה : ּכל  להם  לה ׁשּפיע ÀÇÀÇÀÄÇÈÆÈÈויּוכל 

כשהשי "ת 

בחינת  צמצם 

עד  סוף אין

לגבול  שבא 

נראו  ומידה

וארץ  שמים 

eäæåּבּמדר ׁש ב)ׁשאמר ּו י, ּבפסּוק (בר"ר ְֶÆÈÀÇÄÀÈÀÈ

לאמּבטי מ ׁשל  והארץ ', ה ּׁשמים  ÇÀËÇÈÇÄÀÈÈÆÈÈÀÇÀÈÄ'ויכּלּו

נאים איסקרסים  ׁשני ּבּה והיּו מים  ÈÅÇÄÀÈÈÀÅÄÀÆÀÄÈÄמלא 

נרא ּו מּתֹוכ ּה ה ּמים  ּכׁשערּו צּורֹות ), ÅÀÆÅÇÇÄÄÈÄÀ(ּפרּוׁש

ׁשם עּין והארץ, ה ּׁשמים  היּו וכן  .i`ה ּצּור ֹות  ÇÀÅÈÇÈÇÄÀÈÈÆÇÅÈ

ומקורות ) )ציונים

.e`a` xrye a"t oitp` jix` xry miig ur oiir

.a"t `n`e.fminy mixne` i`ny zia opax epz'

xn`py ,ux`d z`xap jk xg`e dlgz e`xap

(` ,` ziy`xa)minyd z` midl` `xa ziy`xa'

z`xap ux` mixne` lld ziae ,'ux`d z`e

xn`py miny jk xg`e dlgz(c ,a ziy`xa)meia'

lld zia mdl xn` ,'minye ux` midl` 'd zeyr

jk xg`e diilr dpea mc` mkixacl i`ny zial

xn`py zia dpea(e ,h qenr)minya dpead'

zia mdl exn` ,'dcqi ux` lr ezcb`e eizelrn

sxtxy dyer mc` mkixacl lld zial i`ny

xn`py ,`qk dyer jk xg`e(` ,eq diryi)dk'

.'ilbx mecd ux`de i`qk minyd 'd xn`

.g:er sc d"t dcedi zgpn extqa.hur oiir

.`"t zenlerd xeiv xry miig.ia"g w"def oiir

.drw.`i'ebe 'sqkn mibiq ebd' gzt `ng iax'

(c ,dk ilyn)lyn awri iax mya xfril` iax xn`

ipy da eide min d`iln dzidy ihan`l

`l min d`ln dzidy onf lk mi`p miqewqeic

dwqty oeik zi`xp miqewqeic zk`ln dzid

miqewqeic zk`ln zi`xp dkezay mind xripe

zi`xp `le edeae edez mlerd didy onf lk jk

on edae edz xwrpy oeik ux`e miny zk`ln

.'ux`e miny zk`ln zi`xp mlerd



ְִֵָיׂשראל ֲַעבֹודת  ּבראׁשית  ג ְִֵַָָּפרׁשת

נקרא והארץ ה ּׁשמים ּכי חכמהaiּפרּוׁש ÅÄÇÈÇÄÀÈÈÆÄÀÈÈÀÈ

המקּבלים אצל  לעילbiּובינה  ׁשּכתבּתי ּוכמֹו ÄÈÅÆÇÀËÈÄÀÆÈÇÀÄÀÅ

המקּבלים וכן ל ּבריאה, ּבמחׁשבּתֹו היּו ÄÈÀÇÂÇÀÇÀÄÈÀÅÇÀËÈÄּכי

חכמה ּבׁשם  וב ֹוה ּו' 'ּתֹוה ּו לבחינת  ÈÀÄÀÄÇÈÀÅÈÀÈקרא ּו

רצהciּובינה 'ּתה ּו', נקראת  החכמה  ּכי  , ÄÈÄÇÈÀÈÄÀÅÙÈÈ

ּבֹו, ּתפיסה  ׁשאין  ותה ּו ּכּמד ּבר  ׁשמם  ÇÈÅÇÄÀÈÀÙÆÅÀÄÈל ֹומר

קצת ונ ּכר צ ּיּורין המצּיר  ה ּבינה  היא  ÈÄÇÄÈÇÀÇÅÄÄÀÄÈÀÈ'ובֹוה ּו'

ה ּׁשמים נכלל  היה  ואז ה ּוא ', 'ּבֹו וזה  ÀÆÀÈÈÈÄÀÈÇÈÇÄּבֹו

ׁשער ּו עד  להדיא  נּכרין היה  ולא  ÀÈÈÆÀÙÈÈÄÈÄÀÆÀÈÇÆÅוהארץ

ה ּנקרא ס ֹוף  אין לבחינת  הּמׁשל  ה ּוא  ÇÇÄÇÈÈÄÀÄÇÅÇÄÀÈה ּמים 

ואז ּגב ּול  לבחינת  ּובא  ס ֹוף  להם ׁשאין ÇÄÆÅÈÆÈÄÀÄÇÀÀÈמים 

והארץ: ה ּׁשמים  ÄÀÇÈÇÄÀÈÈÆנרא ּו

øîàiå.øBà éäé íéäGàּבּמדרׁשeh,ג (בר"ר ְֱִִֶַֹÇÄÀÈ

ּפתחג-ה) יֹוחאי  ּבר  ׁשמעֹון  ÇÄÄÀÇÇÈÇ'רּבי

מה ּבעּתֹו ודבר פיו ּבמענה לאיׁש ÄÀÈÈÄÀÇÂÅÄÀÈÈÀÄÇ'ׂשמחה 

כג)ּטֹוב' טו, ה ּקד ֹוׁש(משלי זה  לאיׁש ׂשמחה  ,ÄÀÈÈÄÆÇÈ

ודבר  א ֹור', 'יהי  פיו ּבמענה  ה ּוא , ּברּוÈÀÇÂÅÄÀÄÀÈÈ

ּכי הא ֹור  את  אלהים  'וּירא  ּטֹוב מה  ÀÄÇÇÇÀÁÙÄÆÈÄּבעּתֹו

ד)טֹוב' א, יה ֹוצדק (בראשית ּבן ׁשמעֹון ר ּבי .ÇÄÄÀÆÀÈÈ

מהיכן נחמן ּבר ׁשמּואל  רּבי את  ÈÇÆÇÄÀÅÇÇÀÈÅÅÈׁשאל

ּברּו ה ּקד ֹוׁש נתעּטף ל ֹו אמר  א ֹורה , ÄÀÅÈÈÇÄÀÇÅÇÈÈנבראת 

ליּה אמר ּה וכּו', והבהיק ּכׂשלמה  ÀÇÀÈÀÄÀÄÀÂÈÈÅה ּוא 

ה ּוא  מלא  מקרא  ל ֹו, אמר  (תהלים ּבלחיׁשא , ÄÀÄÈÈÇÄÀÈÈÅ

ב) לֹוקד, אמר וגֹו', ּכּׂשלמה ' א ֹור ÙÆÇÇÀÈÀÈÇ'עטה 

רּבי אמר וכ ּו'. ּבלחיׁשא  ׁשּׁשמעּתיּה ÀÅÆÀÇÀÅÄÀÄÈÀÈÇÇÄּכׁשם 

מּקּמי לאמרן. אפׁשר  אי וכּו' אלמלא  ÆÆÀÈÄÀÈÅÀÄÆÀÈÀÈÀÈÄÇÅּברכיה 

ּבית מּמקֹום  א ֹומר  ּברכיה  רּבי וכ ּו', ÅÀÇÄÆÆÀÈÅÄÀÅכן

חמׁש סימֹון, רּבי 'אמר וכ ּו'. ÇÄÀÈÀÈÇÇÄÄÈÅה ּמקּדׁש

חמׁשי חמּׁשה  נגד א ֹור ּכאן ּכתיב ÀÈÄÀÄÈÆÆÂÄÈËÀÅּפעמים 

וּיקרא ספר  הלא  חברּיא  מתיבין  וכ ּו', ÈÀÀÄÄÇÀÇÈÂÙÅÆÇÄÀÈּתֹורה 

ּבּה ׁשֹונה  ה ּוא  אף  להן אמר  הלכֹות , ÈÅÂÈÈÇÈÆÇÆÈמלא 

יֹום '' לא ֹור אלהים  'וּיקרא  א,ּדבר  (בראשית ÈÈÇÄÀÈÁÙÄÈ

ּכאן:ה) עד  ,ÇÈ

התענוג  ע "י 

הקב "ה  שצפה

שיקבל 

מהצדיקים 

ומישראל 

בקיעת  היתה

אלהותו 

äpäהרׁשּב"י ׁשּפר ׁש אנּפין ה ּׁשבעים  ּבכלל  ִֵÄÀÇÇÄÀÄÇÀÄÆÅÅÈÇÀÄ

ּתּקּונים יׁש ּברא ׁשית , ּבמּלת  ÇÄÄÀÄÇÀÅÄÅÄÄּבּתּקּונים 

אתר  ּתּמן ּברא ׁשית  ּכגֹון ה ּגב ּור ֹות  מּצד  ÇÄÇÇÀÀÀÅÄÇÈÂÇּגם

פב.)יבׁש מג, ׁשּלא(תיקו"ז לה ֹור ֹות וכּדֹומה , ÈÅÀÇÆÀÆÙ

ּורצֹונֹו מּמחׁשב ּתֹו חּוץ ּבעֹולם  ענין  ׁשּום  ÈÈÄÀÈÈÈÄÇÂÇÀÀיצא 

ּומּקדם , מאז לפניו  צפּוי היה  וה ּכל  ,ית ּברÄÀÈÇÀÇÙÈÈÈÀÈÈÅÈÄÆÆ

ומקורות ) )ציונים

.ai.'mi`xwp' l"v`e x"etca d"k.biw"def oiir

.` ,` ziy`xa o"anx oiire .ehw a"g.cioiir

.my o"anxa.ehgzt i"ayx'(bk ,eh ilyn)dgny'

dgny ,'aeh dn ezra xace eit dprna yi`l

xn`py d"awd df yi`l(b ,eh zeny)yi` 'd'

idi midl` xn`ie' eit dprna ,'eny 'd dngln

'xe`(b ,` ziy`xa)`xie' aeh dn ezra xace

'aeh ik xe`d z` midl`(c ,` ziy`xa)oerny 'x .

iptn l"` ,ongp xa l`eny iaxl l`y wcvedi oa

izrnyyz`xap okidn dcb` lra dz`y jilr

dnlyk d"awd da shrzpy cnln l"` ,dxe`d

dxn` ,eteq cre mlerd seqn excd eif widade

`ed `ln `xwn l"` ,dyigla dil(a ,cw mildz)

dyigla il zxn` z`e 'dnlyk xe` dher'

jk dyigla dizrnyy myk l"` ,`dnz`

dyxcy ilel` dikxa x"` ,dyigla jl dizxn`

ok inwn ,dxne`l xyt` did `l miaxa wgvi iax

xn` wgvi 'x mya dikxa iax ,oixn` eid dn

`ed `cd ,dxe`d z`xap ycwnd zia mewnn

aizkc(a ,bn l`wfgi)`a l`xyi idl` ceak dpde'

dnk ,ycwnd zia `l` eceak oi`e 'micwd jxcn

xn` z`c(ai ,fi dinxi)oey`xn mexn ceak `qk'

o`k aizk minrt 'd oeniq x"` .'ebe 'epycwn mewn

midl` xn`ie' ,dxez iyneg dyng cbpk dxe`

d"awd wqrzp eay ziy`xa xtq cbpk 'xe` idi

zeny dl`e xtq cbpk 'xe` idie' ,enler z` `xae

midl` `xie' ,dxe`l dlit`n l`xyi e`vi eay

`ln `edy `xwie xtq cbpk 'aeh ik xe`d z`

'jygd oiae xe`d oia midl` lcaie' ,zeax zekld

mixvn i`vei oia lican `edy xacna xtq cbpk

xtq cbpk 'mei xe`l midl` `xwie' ,ux`d i`al

oiaizn ,zeax zekld `ln `edy dxez dpyn

zekld `ln `xwie xtq `lde oeniq iaxl `iixag

.'xac ea dpy `ed s` odl xn` ,zeax




