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עלי ק מ מז לה ירד היה  ה דה , אר יראל  הי  זמְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ע"ב) קנד ח "ב (זוהר 

ּפ תח ,ר י  ח)יצחק ו שׂ בעּת (דברים "ואכלּת  ִַ
צדּ יקים  כּ ּמ ה וגוֹ '. " אלהי ה' את  וּ ברכ ּת 
בהם  התרצּ ה הוּ א   ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ישׂ ראל הם
נתן ישׂ ראל וּ בׁש ביל  העּמ ים , מכּ ל אליו  וקרבם
לא  - ישׂ ראל ואלמלא העוֹ לם, לכל ו שׂ בע מז וֹ ן
ועכׁש ו לעוֹ לם, מז וֹ ן  ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  נתן 
ׁש נּ וֹ טלים  וכּמ ה כּ ּמ ה אחת על בּ גּ לוּ ת, ׁש יּ שׂ ראל 

ׁש נים. ּפ י אחד  על מז וֹ ן 

זמ יוֹ רד היה ה ּק דוֹ ׁש ה , בּ ארץ  י שׂ ראל ׁש הי וּ  ְִַ
נוֹ תנים  והם  עליוֹ ן , מּמ ק וֹ ם מזוֹ ן  להם
העּמ ים  וכל כּ וֹ כבים, ע וֹ בדי לעּמ ים ּת מצית חלק
הם  ׁש יּ שׂ ראל ועכׁש ו  מהּת מצית, א לּ א נ זּ וֹ נ וּ  לא

אחר. לגון   התהּפ בּ גּ לוּ ת,

ׁש התקיןמ ל   למל ָָ
כּ ל  בית וֹ . לבני  סעוּ דה 
את  עוֹ שׂ ים ׁש הם זמן
סעוּ דה  אוֹ כלים  רצוֹ נוֹ ,
ונוֹ תנים  ,הּמ ל עם
ביתוֹ  ׁש בּ ני בּ ׁש עה לגרר. העצמ וֹ ת חלק ל כּ לבים
כּ ל  את נוֹ תן הּמ ל ,ה ּמ ל רצוֹ ן את עוֹ שׂ ים לא

העצמוֹ ת. את להם וּ מעלה לכּ לבים, הּס עוּ דה

מ,ר בּ וֹ נם רצוֹ ן  עוֹ שׂ ים  ׁש יּ שׂ ראל זמן  כּ ל  זה, ְ

וכל  , הּמ ל ׁש ל הזּ ה הלחן  על אוֹ כלים הם
שׂ מחה  מאוֹ ת ּה  והם, להם. מתּק נוֹ ת ה ּס עוּ דוֹ ת
לעוֹ בדי ּת מצית ׁש הן עצמוֹ ת  נ וֹ תנים ׁש לּ הם,
רצוֹ ן עוֹ שׂ ים לא  ׁש יּ שׂ ראל זמן  וכל כּ וֹ כבים.
הוֹ לכת  וה ּס עוּ דה  ל גּ לוּ ת, הוֹ לכים הם ר בּ וֹ נם ,
בני יאכל וּ  כּ כה הּת מצית. להם  ועוֹ לה ל כּ לבים,
ּת מצית  ׁש הרי בּ גּ וֹ ים, טמא לחמם את ישׂ ראל 
ׁש יּ וֹ ׁש ב   הּמ ל לבן אוֹ י  אוֹ כלים. הם ׁש לּ הם ה גּ על
 ֹמ ּת ו נּ ׁש אר  וּ מה העבד , לׁש לחן  וּ מצּפ ה

אוֹ כל. הוּ א ה לחן 

אמר ,וד  כג)ה ּמ ל ׁש לחן(תהלים  לפני  ּת ער" ִָ
רויה ". כּ וֹ סי ראׁש י במן  דּ נ ּת  צררי נגד 
"נגד  .הּמ ל סעוּ דת ז וֹ  - ׁש לחן " לפני  ּת ער"
ה לחן לפני ׁש יּ וֹ ׁש בים הכּ לבים  אוֹ תם - צררי"
ה ּמ ל עם י וֹ ׁש ב והוּ א עצמ וֹ ת, לחלּק ת וּ מצּפ ים

בּ לחן. הּס עוּ דה ׁש ל בּ ענג 

נ" ׁש כּ ל הּס עוּ דה. רא ׁש  זה - רא ׁש י " במן  ְִַָ
נ ּת נים  ה ּס עוּ דה  ותּק וּ ן ו ׁש מנוּ נית ׁש מן
אחר  נ ּת ן נּ ׁש אר  מה  .ה ּמ ל לאה וּ ב בּ ראׁש וֹ נה
"כּ וֹ סי ה לחן. עוֹ בדי וּ לאוֹ תם ל כּ לבים  ּכ
ּת מיד  הּמ ל אהוּ ב  לפני הכּ וֹ ס מלאה - רויה"
ישׂ ראל  הי וּ  זה סוֹ ד  ועל לבּק ׁש ,  יצטר ׁש לּ א

העּמ ים. ׁש אר  עם  ּת מיד 


