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  )כל זה מיותר(

ִחיָקא ֵליה  ַקְייָמא ֵליה ְוָלא ּדְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדּ ְעָתא ְדַקְייָמא ֵליה ַזּכָ ּׁשַ ּ ּ ּּ
ָעה ָעה ׁשָ ל ַהּדֹוֵחק ֶאת ַהׁשָ אוְקמוָה ּכָ ָמה ּדְ ְעָתא ּכְ ּׁשַ ּ ּ  דֹוֲחָקתֹו ְוָהא ּ

ַאֲחִריב  ִריך הוא ִאי ָבִעית ּדְ א ּבְ ְעָתא ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ְדִחיָקא ֵליה ׁשַ י ְפָדת ּדִ ַּרּבִ ְּ ּ ּ ּ ּ
ְנַפְלְת ר ּדִ א ּכוֵלי ַהאי  ָּעְלָמא ְוֶאְפׁשַ יׁשָ ְמזֹוֵני ָאַמר ֵליה ּבֹוִציָנא ַקּדִ ְעָתא ּדִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ

א ָרָזא ַר ַּאַמאי ָאַמר ֵליה ּדָ ִגְלגוָלא ְוִאְתַחַייב ּ ָאֵתי ּבְ ַבר ַנׁש ּדְ ַמְעָנא ּדְ ְּבְרָבא ׁשְ ּ
ְזכוֵתיה ַתְלָיא  ָמה ַזְכָוון ַלאו ּבִ ַיֲעִביד ּכַ ֵייֵתי ְלָעְלָמא ַאף ַעל ַגב ּדְ ְּלָמאֵריה ֳקָדם ּדְ ּ ּּ ּ ּ

ַאֲחִריב ְל ָאַמר ִאי ָבִעית ּדְ ָהא ַמָזֵליה ָגִרים ֵליה וַמה ּדְ ִּמְלָתא ּדְ ּ ּּ ּ ר ּ ָעְלָמא ְוֶאְפׁשַ
יָקא ִאית ֵליה  יָקא ְוַצּדִ ַמְעָנא ְדָכל ַצּדִ אי ָהִכי ׁשְ ַוּדַ ְמזֹוֵני ּבְ ְעָתא ּדִ ׁשַ ְנַפְלְת ּבְ ּּדִ ּ ּ
א ָאַמר ִאי  ִאְתְקֵרי עֹוָלם ָקָטן וְבִגין ּדָ ְפֵני ַעְצמֹו ְוָדא גוָפא ְדַבר ַנׁש ּדְ ּעֹוָלם ּבִ ּ ּ

ַאְחְרֵביה ְלָעְלָמא ְו ְעָתא ָּבִעית ּדְ ׁשַ ְנַפְלְת ּבְ ר ּדִ גוָפא ָאֳחָרא ְוֶאְפׁשַ ַּאְייֵתי ֵליה ּבְ ּ ּּ
ִתיב  ְמזֹוֵני ָאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ סוָתה  )שמות כא י(ּּדִ ֵאָרה ּכְ ִּאם ַאֶחֶרת ִיַקח לֹו ׁשְ ּּ ּ

ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא ְּועֹוָנָתה לֹא ִיְגָרע ְוֶהן ּכָ ָלׁש ֵאֶלה לֹא ַיֲע' ְּוכול "ּ ה ָלה ְּוִאם ׁשְ ּׂשֶ
ֶסף  ם ֵאין ּכָ ָמה . )שם(ְוָיְצָאה ִחּנָ אי ִאְתְגֵלי ָהָכא ָרָזא ִעָלָאה ּכְ ָּאַמר ֵליה ַוּדַ ּ ּ

יֵליה  ִאיִהי ַחִיים ּדִ ח ּדְ ַתּכַ גופֹו ַדְמָיא ְוִאׁשְ תֹו ּכְ ְּדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִאׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ְכִתיב  ר ָאַהְבָת ֵעץ ַחִיים ִהיא ְּרֵאה ַחִיים ִע )קהלת ט ט(ֲּהָדא הוא ּדִ ה ֲאׁשֶ ּם ִאׁשָ ּ ּ

ה  ַּלַמֲחִזיִקים ּבָ ְכִתיב )א"דף קא ע(, )משלי ג יח(ּ יֵליה ֲהָדא הוא ּדִ ְּוִאיִהי ַפְרָנָסה ּדִ ּ ּ  
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ה ֶלֶחם ְוכו )דברים ח ט( נות תֹאַכל ּבָ ר לֹא ְבִמְסּכֵ ֶּאֶרץ ֲאׁשֶ ּּ ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני' ּ ּוִמיָנה ּבָ ּּ ּ  
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)קהלת א ב(

)במדבר א נא(

.)סח אחר וזה לשונו והוא מכתב ידונ(

ָלא ַר, ֲהָוה ר ַנׁש ִחֵגר ּבְ ָלא ַהִוי , ְגִליןְּדַחד ּבַ יִמין ּדְ ח ִלְתֵרין ַחּכִ ּכַ ַאׁשְ
ָווַתְייהו יִמין ּכַ ָרא ַחּכִ ָכל ּדָ ּּבְ הו ַההוא ִחֵגר, ּ ַּאֲעַרע ּבְ ּ ָלָמא , ּ ָאַמר לֹון ׁשְ

ָנן ָרא(, ֲּעַלְייכו ַרּבָ יֵמי ּדָ ַאתון ַחּכִ ַמְעָנא ֲעַלְייכו ּדְ ּׁשְ ָּאָנה ַאתון ָאְזִלין, )ּּ ָּאְמרו ֵליה , ּ ּ
ּדוך ְפַלןְל ְ ת ֲהָוה, ּ ּבָ ָרֲהֵטי , ְוֶעֶרב ׁשַ ְבִעיִרין ּדִ ַאתון ְרִכיִבין ּבִ ָּאַמר לֹון ַאף ַעל ַגב ּדְ ּ ּ

ָלא ַרְגִלין ַּסִגי ַוֲאָנא ִחֵגר ּבְ ָתא, ּ ּבַ ם ְלכו ְלַתָקָנא ְלכו ׁשַ ִעיתו ֲאָנא ֲאַקּדֵ ִּאי ַאתון ּבְ ּּ ּ ּ ּּ ,



קמח  ִסיָון טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

ְּתַווהו ָאְמרו ֵליה ְוַהלֹא ַאְת  ּ ּּ ָרֲהֵטי ּ ָמא ִלְבִעיָרן ּדִ ִּחֵגר ְוֵאיך ַאְת ָיִכיל ְלַאְקּדָ ְ ּ
ָמא ְדמ, ּטוָבא ִרְגָעא ֲחָדא"ב ַאְתָוון ְוָדִליג לֹון ת"ָאַמר לֹון ׁשְ   .ּק ַפְרֵסי ּבְ

ַּגְרַמְייהו ְלפום ְמַעְרָתא ֲחָדא ּ ָמאָלא, ּ י , ּוְפתֹוָרא ִלׂשְ ָכל ַמֲעַדּנֵ ּבְ
ְבָעה ֵנִרין ֲעָלָהא, ָעְלָמא ֲעָלָהא ׁשִ ּוְמַנְרָתא ְלָדרֹום ּבְ ּוִמָטה ְדַכְסָפא , ּ ּ

ין ָצפֹון ְלָדרֹום ּוְתַלת ְמָאה , ְּוָכְרַסָייא ְלִמְזָרח, ְּוַדֲהָבא ְוַאְבִנין ַיִקיִרין ְלַמֲעָרב ּבֵ
יֵמי ִע, ַּתְלִמיִדין ַעל ַההוא ְפתֹוָרא ַתר ְדָאְכלו ֻכְלהו ְוִאינון ַחּכִ ּּבָ ּ ָּקם ַההוא , ְּמהֹוןּּ

ָלא ַרְגִלין ט ַגְרֵמיה ֵמַההוא גוָפא ּבְ ִּחֵגר וָפׁשַ ּ ּּ ּ גוָפא ְדַאְנפֹוי ְזִהיִרין , ּ ׁש ּבְ ְּוִאְתַלּבֵ ּ
יה  זֹוֲהָרא ְדִאְתַמר ּבֵ ּּכְ יִלים ַיְזִהירו וכו)דניאל יב ג(ּ ּכִ ּ ְוַהַמׂשְ ְּוַאְנֵפי ַתְלִמידֹוי ', ּ

ֹכָכִבים ְלעֹוָל יה , ַּוֲהוֹו ָפְתִחין ִסְפָרא ְדקֶֹהֶלת, ם ָוֶעדְנִהיִרין ּכְ  )קהלת א ב(ְּוָקְרָיין ּבֵ
ָמה ִזְמִנין', ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת כו יֵמי , ַּוֲהוֹו ָחְזִרין ּכַ ָּאְמרו ֵליה ִאינון ַחּכִ ּּ

ֹקֶהֶלת לֹמֹה ָלא ָעַבד ְקָרא ָאֳחָרא ּבְ ָּעל ְלהו ַההוא ְדִאְת, ָדָרא ְוִכי ׁשְ ֲּחֵזי ִחֵגר ּ
ָאְרָחא ְסָפא ְוַדֲהָבא ְוַאְבִנין ַיִקיִרין, ּבְ ְבָעה ֵהיָכִלין ִמּכַ ְּלׁשִ ְבָעה , ּ ּוְבֵהיָכָלא ׁשִ

ע ֵחיָוון ַאְרּבַ ְרַסָיין ּדְ ה, ּּכָ ַדֲהָבא ַעל ֵריׁשָ ַכְסָפא ַוֲעָטָרה ּדְ ְּויֹוָנה ַתָמן ּדְ ה , ּ ְּוָכתוב ּבָ ּ
ִאֵל ָלא ָיַדע ּבְ ל ָמאן ּדְ ִתיב ּּכָ ּ ְוַהָזר ַהָקֵרב יוָמת)במדבר א נא(ּין ֲהָבִלים ֲעֵליה ּכְ ּ ּ,  

ַהִהיא ֲעָטָרה ָחְזרו ַלֲאחֹוָרא   ָחזו ָהִכי ַדֲהָוה ְכִתיב ּבְ יֵמי ָדָרא ִמָיד ּדְ ִּאינון ַחּכִ ּ ּּ.  

ִחֵגר ּלֹון ַההוא ְדִאְתֲחֵזי ֲעַלְייהו ּכְ ּ ַאתון , ּ ְּוִכי ֲעַלְייכו ִאְתַמר ּדְ ּּ יֵמי ּ ַחּכִ
י ָדָרא, ָדָרא ֵּלית ַאתון ֶאָלא ִטְפׁשֵ ּ ּ י ִבי , ּ ָכל ְלמֹוַדְייכו ּכִ ְּוָלא ֲחֵזיתון ּבְ ּ

ק  יֵעהו ְלָעְלָמא ְדכָֹלא ֲאִריך) תהלים צא יד(ָחׁשַ ּבִ ְַעד אֹוֶרך ָיִמים ַאׂשְ ְּ ִּאֵלין , ּ
ָמָהן ַבע ׁשְ ָרָזא ְדׁשֶ ֹקֶהֶלת ִאינון ּבְ ְבהו , ֲּהָבִלים ּדְ ְבָעה יֹוֵמי , ב ַאְתָוון"מּּדִ ָלֳקֵבל ׁשִ

ר ֲאִמיָרן ְול הו ֲעׂשַ ִאית ּבְ ית ּדְ ַּוֲעַלְייהו ֵלב , ב"ּם ְוִאינון מ"ב אלהי"ְּבֵראׁשִ
הו אלהי ִאְתַמר ּבְ ּּדְ ַבע, ּ וְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם)קהלת ה ז(ְּוַהְיינו , ם"ם ָהאלהי"ּ   ִּאֵלין ׁשֶ

ֲּעַלְייהו ִאְתַמ, ץ"ֵּתיִבין אבגית   ָרִפים ְוגֹוֵמר)ישעיה ו ב(ר ּ   . ׂשְ

ָכל  ד ְסִליַקת ְלֵעיָלא ּבְ ָמָתא ּכַ ָמא ִאיהו ְסגוְלָתא ִדיֵליה ְלַכָסָאה ְדִנׁשְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ
ַבר ַנׁש, ֵליְלָיא א ַעל עֹוְבִדין ָטִבין ּדְ ל , ְלִאְסַהּדָ ָלה וִמּכָ ִּמַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּ

ִד ַּמִזיִקין ְורוִחין ְוִליִלין ְוׁשֵ ּוְבהֹון ָפְרַחת ְלֵעיָלא, יןּ ם , ּ ל ׁשֵ ְתֵרין ַאְתָוון ִמּכָ ּבִ
הֹון ְּתַכֶסה ַאְנָפָהא ִמּנְ ּ ּוִבְתֵרין ַאְתָוון ְתַכֶסה ַרְגָלָהא, ּ ּ ּוִבְתֵרין ַאְתָוון ָפְרַחת , ּ ּ

ְּואוף ָהִכי ְלרוָחא, ְלֵעיָלא א, ּ ן מ, ְּואוף ָהִכי ְלַנְפׁשָ ם ּבֵ צוַרת ח"ְוִאית ׁשֵ   ֹוָתָמאּב ּבְ
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ֲעָוה ִנְכַתב ם מ, ְּדׁשַ א"ְוִאית ׁשֵ יֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ִציור ּדִ ּב ּבְ ְוִאית , ָחִקיק ַעל חֹוָתָמא, ּּ
ם מ ִאיהו ִדיֹוְקֵניה ַמָמׁש"ׁשֵ ּב ּדְ ּ ּ ם מ, ּ ִאיהו ִדיֹוְקֵניה ִאיהו יהו"ׁשֵ ּב ּדְ ּּ ד "יו, ה"ּ

ם , ף"א אל"ה, ו"ף וא"ו אל"וא, ף"א אל"ה, ת"ו דל"ד וא"יו, א"ו ה"א וא"ה ׁשֵ
ִאיהו חֹוָתָמא"מ ר אהי"ִּאיהו אהי, ּב ּדְ ִּציור מ, ה"ה ֲאׁשֶ ֲעָוה ָדא"ּ ׁשַ   ב ּבְ

  .ץ"אבגית  

הֹון ֶאָלא ִכיׁשוף ְועֹוְבֵדי  ִדין וִמַמִזיִקין ְוָלא פֹוֲעִלין ּבְ ׁשֵ ָמְתהֹון ּדְ ִּנׁשְ ּּ ּ ּ
ָוַתְייהו ִדין ּכַ ּׁשֵ ַרׁשִ, ּ ִגין ּדְ ָמָהן ְוָכל ֲהַוָייּּבְ ל ׁשְ ּיַעָיא ּכָ א "ּ קוְדׁשָ ּן ּדְ

ִריך הוא ְוָכל ַמְלָאִכים ׂשְֹנִאין לֹון ּּבְ ָמָהן , ְ ך ָלא מֹוִעיל ָלא ָקִמיַע ְוָלא ׁשְ ְוְבִגין ּכַ ּ
ין ְוָלא ַמְלָאַכָיא יׁשִ ִמינֹו, ַּקּדִ ְּדָלא ָתִפיס ֶאָלא ִמין ּבְ א , ּ  לֹא )דברים כב ט(ּוְבִגין ּדָ

ְלָאִיםִת ְרְמך ּכִ הֹון , ְָזַרע ּכַ ִאְתַמר ּבְ י ֶכֶרם יהו)ישעיה ה ז(ּּדְ , ת ְוגֹוֵמר"ה ְצָבאֹו" ּכִ
ּת ְנקוָדה ִדיֵליה ְיָהֹו"ְצָבאֹו ֲּעֵליה ִאְתַמר , ה"ּ ֲאבֹוֶתיך ָחׁשַ)דברים י טו(ּ , ק"ָ ַרק ּבַ

ָב"חֹוֵל ֲהָנא , קֹבְּוִאינון ְזַרע ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲע, ץ"א ָקֵמ"ם ׁשְ ְרָגא ִדְלהֹון ֶחֶסד ּכַ ּּדַ
א ָרֵאל ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּגבוָרה ֵלִוי, ַרּבָ ִּיׂשְ חֹוֵל, ּ ִגין ּדְ ֶתר ַעל ִתְפֶאֶרת"ּבְ , ּם ּכֶ

ים ַיְדִרים, ָקֵמץ ָחְכָמה ַעל ֶחֶסד ּוֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ה, ּ ֵרי ַהְמַחּכֶ   ּוְבָחְכָמה ַאׁשְ
ִּלְתִחַיית ַהֵמ   ַתְטחו ַקֵמיה וכו"ָחְכָמה ְמַחּכֶ, ִתיםּ ּה ָקמו ֻכְלהו ְוִאׁשְ ּּ ּ ּ ּּ'.  

  ]א"ף קד עד[

 )א"ד עדף ק(

 )זכריה ד ב(
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