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ׁשֹוְמִעים  ים  ִהּלִ ּתְ ִעם  דֹוׁש  ַהּקָ ֹזַהר  ַהּלֹוֵמד 

ִפּלֹות  ְוַהּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ים,  ִהּלִ ַהּתְ ֶאת  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ

ֲאִפילּו  ּדַ מ"ג(,  תי'  )תיקו"ז  ל  ּלֵ ִמְתּפַ הּוא  ׁשֶ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ְואֹוְמִרים  ִלין  ּלְ ִמְתּפַ ָרֵאל  ִיׂשְ

ִריְך הּוא ֵאין עֹוָנּה אֹוָתם ְוכּו',  א ּבְ ִאיהּו קּוְדׁשָ ּדְ

בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ֶז'הּוּת  'עּוַדת  ַה-ּתְ ְוֶזה 

ּלֹוֵמד ֹזַהר ׁשֹוְמִעים ֶאת  י ׁשֶ ּמִ ים ז'ֹוַהר" ׁשֶ 'ִהּלִ "ּתְ

)ַהְגָר"א  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ְוַהׁשְ ִפּלֹות,  ַהּתְ ים,  ִהּלִ ַהּתְ

ַרְחָמָנא  ָמה  ָהֲאּיֻ ֹוָאה  ּוַבּשׁ מ"ג(.  ּקּון  ּתִ בתיקו"ז 

לֹוַמר  ְרִגיִלים  ָהיּו  ׁשֶ ֵאּלּו  ים  ְלַחּיִ ְרדּו  ׂשָ ִליְצָלן 

ה,  ִפּלָ ה ֹקֶדם ַהּתְ ַעל ּפֶ הּו ז"ל ּבְ ַתח ֵאִלּיָ ל יֹום ּפָ ּכָ

ַיֲעֹקב(.  ּבְ )ֵעדּות  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ּכֹחֹו  ׁשֶ ֲעִליל  ּבַ ְוָראּו 

ַלֲהֹפְך  ָיכֹול  ֵאּלּו  ִפּלֹות  ּתְ אֹוֵמר  ׁשֶ ּקֹות  ּדַ ה  ּוְבַכּמָ

ְל"ַעִין  ִלְזּכֹות  ה,  ֲעִלּיָ ֵני  ִמּבְ ְוִלְהיֹות  ְלטֹוָבה  ַהּכֹל 

לֹו",  ה  ִלְמַחּכֵ ה  ַיֲעׂשֶ זּוָלְתָך  ֱאלִֹקים  ָרָאָתה  לֹא 

דּוַע  ּיָ ּכַ ֶעְליֹונֹות  ְלַמֲעלֹות  ה  ְוִיְזּכֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ִויַטֵהר 

ְבֵרי ָהַאִריַז"ל. ִמּדִ

ְוַעד  ַער  ִמּנַ ַהְיהּוִדים  ל  ּכָ ִאם  ָסֵפק  ׁשּום  ּוְבִלי 

יֶהם  ּפִ ֶהֶבל  ּבְ ן  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ ּוִבְפָרט  ָזֵקן 

ה ִלְפּתַֹח  ל יֹום, ִנְזּכֶ הּו ּכָ ַתח ֵאִלּיָ הֹור ֹיאְמרּו ּפָ ַהּטָ

בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ְלֵאִלּיָ ַער  ַ ַהּשׁ ֶאת 

ְוִיְגָאֵלנּו,  ִצְדֵקנּו  יַח  ָמׁשִ ָיבֹוא  ְוֵתֶכף  ֵרנּו,  ִויַבּשְׂ

ן ְיִהי ָרצֹון�. ָיֵמינּו ָאֵמן ּכֵ ְמֵהָרה ּבְ ַרֲחִמים ּבִ ּבְ

י  ְדָאַמר ַרּבִ ּכִ א ָהֱאלִֹקי,  ּנָ ִמים ְרצֹון ַהּתַ ּוָבֶזה ְמַקּיְ

נּו ִמּדֹוַתי" - ִלְמדּו  ַני ׁשְ יִטין ס"ז:(: "ּבָ ְמעֹון )ּגִ ׁשִ

ָיכֹוְלִני ִלְפטֹור  ָאַמר:  ׁשֶ מֹו  דֹול, ּכְ ּגָ ְוֹכחֹו  ּתֹוָרִתי, 

י  ה מה:(, ָאַמר ַרּבִ ין. )ֻסּכָ ל ָהעֹוָלם ִמן ַהּדִ ֶאת ּכָ

קכ"ח.(,  )ח"ג,  ָהעֹוָלמֹות.  ִקּיּוֵמי  ָאנּו  ְמעֹון:  ׁשִ

ְלִציּונֹו  הֹוְלִכים  ׁשֶ ֵאּלּו  ְלָכל  ל  ּכֵ ַהׂשְ אן מּוַסר  ּוִמּכָ

ִלי ִלּמּוד  ים ְלַבד ּבְ ִהּלִ ִמירֹון ְואֹוְמִרים ּתְ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ

ַדְרְדִעי  אֹו  ׁשֹוֶטה,  אֹו  ָהָאֶרץ,  ַעם  ]הּוא  זֹוַה“ק 

ּלֹא  ׁשֶ לֹו  ָהָיה  ָוטֹוב  ֲעָמֵלק  ת  ּוְקִלּפַ ַרב,  ֶעֶרב  אֹו 

ֶמֶלְך,  א  ּסֵ ּכִ מהרח"ו,  )זֹוה“ַק,  עֹוָלם  ּבָ ִנְבָרא 

ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ ִדְבֵרי  ּבְ ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ׁשֶ ַהְגָר“א( 

ׁשֹוְמִעים  ְולֹא  ע"ה[  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ַהְיהּוִדים  ְוָכל  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּתְ

דֹול,  קֹול ּגָ ים ְוקֹוְרִאים ּבְ ִהּלִ לֹוְמִדים זֹוַהר ִעם ּתְ

דֹול ְוָקדֹוׁש ֶזה! ְדַבר ּגָ ַאַחי ְוֵרָעי ּבֹואּו ִנְתַאֵחד ּבִ

דֹוׁש יחד עם התהלים  ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ

ּתּוַכְלָנה  ּלֹא  ׁשֶ ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ֵזרֹות  ּגְ ל  ִמּכָ ֵצל  ִנּנָ

ְלִביַאת  ְמֵהָרה  ּבִ ה  ְוִנְזּכֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ַעל  לֹוט  ִלׁשְ

ַרֲחִמים, ָאֵמן: יַח ִצְדֵקנּו ּבְ ְמׁשִ
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דֹוׁש ה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָקּ ְדָרׁשָ
ִליָט”א מכ”ק ַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ִהילּוָלא ִלְכבֹוד יֹוָמא ְדּ
יק ְיסֹוד עֹוָלם ל ָהֱאלִֹקי ַצִדּ ֻקּבָ ל ַהְמּ ׁשֶ

י זי”ע ְרָעּבִ ַכי ׁשַ י ָמְרֵדּ ַרּבִ
ִנים רֹאׁש ַלֲעַדת ַהְמַכְוּ

-כ’ חשון תשע”ב-
בישיבת המיישר בבת ים
י”ט חשון תשע”ב לפ”ק הצה”ק רבי יהודה לייב אשלג

)בעל הסולם(  זצ”ל

הוא  השלושים  בשנות  ובא.  הממשמש  העולם  חורבן  על  רבות  זעק  הסולם  בעל 
זעקתי  “כבר  המשפט  מצוי  תרצ”ג-933’  משנת  )בכתביו  גדול  בקול  כך  על  התריע 
על קץ העולם”(. הוא התריע על השואה העומדת להתרחש על אירופה ועל הסכנה 
בישיבות  הזוהר  ספר  בלימוד  הצורך  על  הכריז  הוא  היהודי,  לעם  הצפויה  הגדולה 
פולין, ולשם כך אף נפגש עם רבנים ואדמורי”ם, בבקשה שייסדו סדרי לימוד בספר 
הזוהר בישיבותיהם, אך הם לא שעו לבקשותיו. הוא טען כי “נותנים 20 שנה זמן מן 
השמיים. וכמו”כ הבד”ץ עהח”ר זעקו עוד בשנת תרפ”א, ועוד הפעם בשנת תרצ”ב, 

שכל העולם יתאחדו ויסיימו אלף סיומי זוהר להצלת עם ישראל, וסיימו רק חלקית.

 רבנים וראשי ישיבות יקרים!
אנחנו כעת זועקים אליכם בתחנונים

לעורר את עם ישראל בלימוד הזוה”ק,
אתם ראשים של עם ישראל,

והאחריות של העם רובצת עליכם 

)שבת נה(

 יהּודים חושּו
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

(ירמיה פרק ל”ז) 

ָרָאה  ַזַצ”ל  ַלג  ַאׁשְ ֵליּב  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגהצה”ק 
ַעל  ָנַפל  דֹול  ּגָ ּוַפַחד  עֹוָלם,  ּבָ ְרָצה  ּפָ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ עֹוָלם  ְלֶחֶמת  ּמִ ׁשֶ
ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ִמיד  “ְלַהׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלַאְרֵצנּו  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ַהְלָבבֹות 
ן ָאַמר:  ים” ח”ו. ַעל ּכֵ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ הּוִדים ִמּנַ ל ַהּיְ ֶאת ּכָ
א  ִסְפָרא ּדָ דֹוׁש, “ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ר יֹוָחאי ּכֹוֵתב ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֱהיֹות ְוַרּבִ
לּות, ִהְתִחיל  ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ לֹוַמר, ּבְ לּוָתא”, ּכְ ִיְפקּון ִמּגָ
ְלָהִבין  יּוַכל  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּקֹוֶדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ַהּזֹוַהר  ם  ְלַתְרּגֵ
ֶפר  ָצא ָלאֹור ַהּסֵ ּיָ יֹום ׁשֶ ּבְ דֹוׁש, ְוָאַמר ׁשֶ ְוִלְלמֹד ֶאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ְוָכְך  דֹוָלה,  ּגְ ָלה  ַמּפָ ע  ָלָרׁשָ ִיְהֶיה  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ַעל  ָהִראׁשֹון 
ֶפר ַהּזֹוַהר, ָאז ָהָיה  ָרְך ָהִראׁשֹון ִמּסֵ ָצא ָלאֹור ַהּכְ ּיָ יֹום ׁשֶ ָהָיה ּבְ
אִצי ימ”ש.  ִליט ַהּנָ ל ׁשָ ְלָחָמה ׁשֶ ָלה ְוִנְגְמָרה ַהּמִ ע ַמּפָ לֹו ְלָהָרׁשָ

ה.  דֹוׁשָ יַע ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ְולֹא ִהְצִליַח ְזָממֹו ְלַהּגִ
)עיין שבת נ”ה. ילקוט שופטים רמז ס”ח(.
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יהוח נז דּ ברי:לקי לׁש מר חלּ יתינחאמרּת י 
:כּ אמרת חנּ ני לב בכל דרכינטפני חבּת י 

:עדתי אל רגלי התמהמהּת יחׁש ּת סואׁש יבה וא י 
:מצוֹ תי אסאלׁש מר ּת וֹ רת עוּ דני רׁש עים חבלי 

מׁש ּפ טיסבׁש כחּת י: על ל להוֹ דוֹ ת אקוּ ם לילה חצוֹ ת 
:סגצדק:ּפ קּ וּ די וּ לׁש מרי  ּיראו אׁש ר לכל אני חבר 

העליו לכרס 
נז)חלקי  קיטח]:(קיטח, לפרק תהלי ז"פ[שימוש אמור העליו לכרס

ושתה .  יי על

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

מל הא  היח  מל ימי  ואפ  למי לע חי  ל ה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוד

וגוֹ 'חצוֹ ת  ל לה וֹ דוֹ ת אקוּ ם סב )לילה  לך:(קיט, לך פ' ח"א (דף[זוהר ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ׁש אם]פב:) הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת קם היה הּמ ל ׁש דּ וד  ראה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש יר וֹ ת אוֹ מר והיה בּ מ ּט תוֹ  ׁש וֹ כב  אוֹ  י וֹ ׁש ב ׁש היה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹּת אמר

ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  אלּ א  א, - קיט )ותׁש בּ חוֹ ת אקוּ ם (שם  לילה חצוֹ ת ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ות ׁש בּ חוֹ ת  בּ ׁש יר וֹ ת להתעּס ק  בּ עמידה ודּ אי  אקוּ ם . ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלהוֹ דוֹ ת

הּת וֹ רה  בּ ימי ׁש ל  ואפלּ וּ  לעוֹ למים, חי הּמ ל דּ וד  ּכ וּ מ וּ ם . ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
מן  אם הּמ ׁש יח,  מל ׁש נינוּ , ׁש הרי  .מל הוּ א הּמ ׁש יח ֶמל◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
וה וּ א ׁש מוֹ . דּ וד  - הוּ א הּמ תים מן  ואם ׁש מוֹ , דּ וד - הוּ א ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים

ׁש כּ תוּ ב  יבא, בּ טרם בּ בּ קר מתעוֹ רר נז)היה כב וֹ די (שם עוּ רה ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
חר. אעירה וכנּ וֹ ר הנּ בל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָעוּ רה
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יהוח נז דּ ברי:לקי לׁש מר חלּ יתינחאמרּת י 
:כּ אמרת חנּ ני לב בכל דרכינטפני חבּת י 

:עדתי אל רגלי התמהמהּת יחׁש ּת סואׁש יבה וא י 
:מצוֹ תי אסאלׁש מר ּת וֹ רת עוּ דני רׁש עים חבלי 

מׁש ּפ טיסבׁש כחּת י: על ל להוֹ דוֹ ת אקוּ ם לילה חצוֹ ת 
:סגצדק:ּפ ּק וּ די וּ לׁש מרי  ּיראו אׁש ר לכל אני חבר 

העליו לכרס 
נז)חלקי  קיטח]:(קיטח, לפרק תהלי ז"פ[שימוש אמור העליו לכרס

ושתה .  יי על

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

מל הא  היח  מל ימי  ואפ  למי לע חי  ל ה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוד

וגוֹ 'חצוֹ ת  ל לה וֹ דוֹ ת אקוּ ם סב )לילה  לך:(קיט, לך פ' ח"א (דף[זוהר ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ׁש אם]פב:) הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת קם היה הּמ ל ׁש דּ וד  ראה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש יר וֹ ת אוֹ מר והיה בּ מ ּט תוֹ  ׁש וֹ כב  אוֹ  י וֹ ׁש ב ׁש היה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹּת אמר

ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  אלּ א  א, - קיט )ותׁש בּ חוֹ ת אקוּ ם (שם  לילה חצוֹ ת ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ות ׁש בּ חוֹ ת  בּ ׁש יר וֹ ת להתעּס ק  בּ עמידה ודּ אי  אקוּ ם . ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלהוֹ דוֹ ת

הּת וֹ רה  בּ ימי ׁש ל  ואפלּ וּ  לעוֹ למים, חי הּמ ל דּ וד  ּכ וּ מ וּ ם . ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
מן  אם הּמ ׁש יח,  מל ׁש נינוּ , ׁש הרי  .מל הוּ א הּמ ׁש יח ֶמל◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
וה וּ א ׁש מוֹ . דּ וד  - הוּ א הּמ תים מן  ואם ׁש מוֹ , דּ וד - הוּ א ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים

ׁש כּ תוּ ב  יבא, בּ טרם בּ בּ קר מתעוֹ רר נז)היה כב וֹ די (שם עוּ רה ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
חר. אעירה וכנּ וֹ ר הנּ בל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָעוּ רה
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תהלי זוהר 

לחכמה זכ  מע רי ל  ר  ילדי אפ ראיתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָעת
 מ תס ק א ה  לר אי ! מע רי ריא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעלי נה.

וגוֹ 'חצ וֹ ת ל להוֹ דוֹ ת אק וּ ם סב )לילה לך:(קיט , לך פ' ח"א [זוהר ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

צב:) טרוֹ ניא](דף לבית מּט בריה בּ א היה  אבּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
טר בּ כפר נפגּ ׁש וּ  עּמ וֹ . היה בּ נוֹ  יעקב  ור בּ י ׁש א.ׁש לּ חמיו, ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּת רנגוֹ ל  כּ אן י ׁש  הבּ ית: לבעל  אבּ א רבּ י אמר לׁש כּ ב, ?כּ ׁש רצ וּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ל ּמ ה הבּ ית: בּ על ל וֹ  בּ חצוֹ תאמר קם ׁש אני מוּ ם לוֹ : אמר  ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

- בּ בּ ית לי יׁש  סימן ׁש הרי  , צרי א ל וֹ : אמר מּמ ׁש . ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה
בּ מים, אוֹ תוֹ  ממלּ א אני מּט תי, ׁש לּ פני  הזּ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּמ ׁש קל
כּ ל  מתרוֹ קנים מּמ ׁש  הלּ ילה וּ בחצ וֹ ת טּפ ה. טּפ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ מטפטף

הגּ לגּ ל  וּ מתגּ לגּ ל בּ כל [הדבוק]הּמ ים, קוֹ ל וֹ  ונׁש מע ונוֹ הם, הזּ ה ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש היה לי היה  אחד וזקן מּמ ׁש . הלּ ילה חצוֹ ת  ה וּ א  ואז  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית.
את עשׂ ה  ּכ וּ מוּ ם בּ ּת וֹ רה, וּ מׁש ּת דּ ל  לילה חצוֹ ת בּ כל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָקם
בּ חצוֹ ת לכאן . ׁש לחני הרחמן  ּבּ ר ו א בּ א: רבּ י  אמר  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶזה.

הגּ לגּ ל אוֹ תוֹ  נהם יעקב,[הדבוק]הלּ ילה ורבּ י  אבּ א ר בּ י קמ וּ  . ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
בניו  וּ ׁש ני הבּ ית בּ יר כּ תי יוֹ ׁש ב ׁש היה האיׁש  אוֹ תוֹ  את ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוׁש מע וּ 

כּ ת וּ ב אוֹ מר, והיה קיט )עּמ וֹ , להוֹ דוֹ ת (תהלים  אקוּ ם לילה חצוֹ ת  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
צדק מׁש ּפ טי על לילהל חצוֹ ת אמר ׁש הוּ א דוד ראה מה . ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הלּ ילה בּ חצוֹ ת בּ ר וּ ו א ל ּק דוֹ ׁש  ודּ אי  - לילה חצוֹ ת אלּ א ? ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  נקרא  ּכ וכי . ּכ אמר  ׁש הרי הוּ א כּ ן, ? ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

היא ואז וסיעתוֹ , נמצא הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  מּמ ׁש  לילה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲחצוֹ ת
הצּ דּ יקים. עם להׁש ּת עׁש ע  העדן לגן ׁש נּ כנס ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהעה 

הכינהאמר עם  נׁש ּת ּת ף ודּ אי  יעקב, לרבּ י  אבּ א רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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,ּפ י דּ בר  אמר לוֹ , אמר וּ  ע ּמ וֹ . ויׁש בוּ  קרבוּ  יחד. ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתחבּ ר
זה ל מנּ ין אמרּת , למדּת י ׁש יּ פה זה  דּ בר  להם, אמר ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש ׁש  אוֹ מר , היה ועוֹ ד  הראׁש וֹ נוֹ ת[שתחלת]מ ּס בי. העוֹ ת ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
וה וֹ לכים מתעוֹ ררים ׁש לּ מ ּט ה הדּ ינים כּ ל ה לּ ילה, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מּמ ׁש  הלּ ילה וּ בחצוֹ ת בּ עוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ מׁש וֹ טטים
וכל  נמצאים. אין ׁש לּ מּט ה והדּ ינים עדן, בּ גן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמתעוֹ רר

בּ חצוֹ תהּמ נ  אלּ א נמצאים אין  בּ לּ ילה, ׁש לּ מעלה הגים ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
לנוּ  מנּ ין  מּמ ׁש . ׁש כּ תוּ בהלּ ילה מאברהם, יד )? ויּ חלק (בראשית ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

- בּ מצרים לילה. יב )עליהם הלּ ילה.(שמות בּ חצי  ויהי ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
י וֹ דע . היה ודוד  נמצא.  ּכ בּ ּת וֹ רה ר בּ ים [ומה]וּ במקוֹ מ וֹ ת  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

י וֹ דע  היה בּ זהוּ מנּ ין ּת לוּ יה ׁש ּמ לכ וּ תוֹ  הזּ קן, אמר  ּכ אלּ א ? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
קרא[הלילה] ולכן ׁש ירה, ואוֹ מר  הזּ וֹ  בּ עה ע וֹ מד זה ועל  ,ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

לילה חצוֹ ת בּ רוּ -הוּ א וגוֹ ',[ממש]ל ּק דוֹ ׁש - ל לה וֹ דוֹ ת אק וּ ם ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
נמצאים הּמ לכוּ ת ודיני  מכּ אן, ּת לוּ יים הדּ ינים כּ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
בּ א ׁש ירה. ואמר וקם בּ ּה , דּ וד  נקׁש ר  העה וּ באוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן.
הרחמן   ּבּ רו הוּ א.  ּכ ודּ אי  ל וֹ , אמר  וּ נׁש ק וֹ . אבּ א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י

לכאן. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לחני

רי א עלינה . לחכמה זכ  מע רי ל ר ילדי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָאפ
! מע ְִִַרי 

אתבּ א הקמנוּ  והרי מקוֹ ם, בּ כל  דין הוּ א הלּ ילה ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ׁש מע וֹ ן. ר בּ י לפני הערּת י והרי  ודּ אי, הוּ א  וכ ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים,
כּ תוּ ב  לּמ ה , ּכ אם האיׁש , א וֹ ת וֹ  ׁש ל בּ נ וֹ  היּ לד אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָאמר

לילה מתעוֹ ררתחצוֹ ת הלּ ילה ׁש בּ חצוֹ ת נאמר הרי  לוֹ , אמר  ? ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
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לחכמה זכ  מע רי ל  ר  ילדי אפ ראיתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָעת
 מ תס ק א ה  לר אי ! מע רי ריא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעלי נה.

וגוֹ 'חצ וֹ ת ל להוֹ דוֹ ת אק וּ ם סב )לילה לך:(קיט , לך פ' ח"א [זוהר ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

צב:) טרוֹ ניא](דף לבית מּט בריה בּ א היה  אבּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
טר בּ כפר נפגּ ׁש וּ  עּמ וֹ . היה בּ נוֹ  יעקב  ור בּ י ׁש א.ׁש לּ חמיו, ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּת רנגוֹ ל  כּ אן י ׁש  הבּ ית: לבעל  אבּ א רבּ י אמר לׁש כּ ב, ?כּ ׁש רצ וּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ל ּמ ה הבּ ית: בּ על ל וֹ  בּ חצוֹ תאמר קם ׁש אני מוּ ם לוֹ : אמר  ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

- בּ בּ ית לי יׁש  סימן ׁש הרי  , צרי א ל וֹ : אמר מּמ ׁש . ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה
בּ מים, אוֹ תוֹ  ממלּ א אני מּט תי, ׁש לּ פני  הזּ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּמ ׁש קל
כּ ל  מתרוֹ קנים מּמ ׁש  הלּ ילה וּ בחצ וֹ ת טּפ ה. טּפ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ מטפטף

הגּ לגּ ל  וּ מתגּ לגּ ל בּ כל [הדבוק]הּמ ים, קוֹ ל וֹ  ונׁש מע ונוֹ הם, הזּ ה ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש היה לי היה  אחד וזקן מּמ ׁש . הלּ ילה חצוֹ ת  ה וּ א  ואז  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית.
את עשׂ ה  ּכ וּ מוּ ם בּ ּת וֹ רה, וּ מׁש ּת דּ ל  לילה חצוֹ ת בּ כל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָקם
בּ חצוֹ ת לכאן . ׁש לחני הרחמן  ּבּ ר ו א בּ א: רבּ י  אמר  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶזה.

הגּ לגּ ל אוֹ תוֹ  נהם יעקב,[הדבוק]הלּ ילה ורבּ י  אבּ א ר בּ י קמ וּ  . ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
בניו  וּ ׁש ני הבּ ית בּ יר כּ תי יוֹ ׁש ב ׁש היה האיׁש  אוֹ תוֹ  את ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוׁש מע וּ 

כּ ת וּ ב אוֹ מר, והיה קיט )עּמ וֹ , להוֹ דוֹ ת (תהלים  אקוּ ם לילה חצוֹ ת  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
צדק מׁש ּפ טי על לילהל חצוֹ ת אמר ׁש הוּ א דוד ראה מה . ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הלּ ילה בּ חצוֹ ת בּ ר וּ ו א ל ּק דוֹ ׁש  ודּ אי  - לילה חצוֹ ת אלּ א ? ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  נקרא  ּכ וכי . ּכ אמר  ׁש הרי הוּ א כּ ן, ? ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

היא ואז וסיעתוֹ , נמצא הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  מּמ ׁש  לילה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲחצוֹ ת
הצּ דּ יקים. עם להׁש ּת עׁש ע  העדן לגן ׁש נּ כנס ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהעה 

הכינהאמר עם  נׁש ּת ּת ף ודּ אי  יעקב, לרבּ י  אבּ א רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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,ּפ י דּ בר  אמר לוֹ , אמר וּ  ע ּמ וֹ . ויׁש בוּ  קרבוּ  יחד. ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתחבּ ר
זה ל מנּ ין אמרּת , למדּת י ׁש יּ פה זה  דּ בר  להם, אמר ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש ׁש  אוֹ מר , היה ועוֹ ד  הראׁש וֹ נוֹ ת[שתחלת]מ ּס בי. העוֹ ת ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
וה וֹ לכים מתעוֹ ררים ׁש לּ מ ּט ה הדּ ינים כּ ל ה לּ ילה, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מּמ ׁש  הלּ ילה וּ בחצוֹ ת בּ עוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ מׁש וֹ טטים
וכל  נמצאים. אין ׁש לּ מּט ה והדּ ינים עדן, בּ גן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמתעוֹ רר

בּ חצוֹ תהּמ נ  אלּ א נמצאים אין  בּ לּ ילה, ׁש לּ מעלה הגים ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
לנוּ  מנּ ין  מּמ ׁש . ׁש כּ תוּ בהלּ ילה מאברהם, יד )? ויּ חלק (בראשית ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

- בּ מצרים לילה. יב )עליהם הלּ ילה.(שמות בּ חצי  ויהי ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
י וֹ דע . היה ודוד  נמצא.  ּכ בּ ּת וֹ רה ר בּ ים [ומה]וּ במקוֹ מ וֹ ת  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

י וֹ דע  היה בּ זהוּ מנּ ין ּת לוּ יה ׁש ּמ לכ וּ תוֹ  הזּ קן, אמר  ּכ אלּ א ? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
קרא[הלילה] ולכן ׁש ירה, ואוֹ מר  הזּ וֹ  בּ עה ע וֹ מד זה ועל  ,ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

לילה חצוֹ ת בּ רוּ -הוּ א וגוֹ ',[ממש]ל ּק דוֹ ׁש - ל לה וֹ דוֹ ת אק וּ ם ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
נמצאים הּמ לכוּ ת ודיני  מכּ אן, ּת לוּ יים הדּ ינים כּ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
בּ א ׁש ירה. ואמר וקם בּ ּה , דּ וד  נקׁש ר  העה וּ באוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן.
הרחמן   ּבּ רו הוּ א.  ּכ ודּ אי  ל וֹ , אמר  וּ נׁש ק וֹ . אבּ א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י

לכאן. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לחני

רי א עלינה . לחכמה זכ  מע רי ל ר ילדי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָאפ
! מע ְִִַרי 

אתבּ א הקמנוּ  והרי מקוֹ ם, בּ כל  דין הוּ א הלּ ילה ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ׁש מע וֹ ן. ר בּ י לפני הערּת י והרי  ודּ אי, הוּ א  וכ ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים,
כּ תוּ ב  לּמ ה , ּכ אם האיׁש , א וֹ ת וֹ  ׁש ל בּ נ וֹ  היּ לד אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָאמר

לילה מתעוֹ ררתחצוֹ ת הלּ ילה ׁש בּ חצוֹ ת נאמר הרי  לוֹ , אמר  ? ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
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אבּ א, רבּ י לוֹ  אמר  דבר. ׁש מע ּת י אני  אמר , המים. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַמלכ וּ ת
אני  אמר, הּמ אוֹ ר. קוֹ ל יהיה ּפ י דּ בר ׁש הרי  טוֹ ב, בּ ני ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֱאמר
דין. הוּ א מק וֹ ם וּ בכל הּמ לכ וּ ת, דּ ין הוּ א הלּ ילה ׁש הרי  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י ,

גונים בּ ׁש ני ׁש יּ וֹ נקת מוּ ם חצוֹ ת, ׁש אמר  בּ דין [חצות]וזה - ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ ּמ חצית ׁש הרי  דין, היא הראׁש וֹ נה ׁש הּמ חצית וּ ודּ אי  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְוחסד .
לילה חצוֹ ת כּ ן ועל  החסד , בּ צד פניה מאירה  היא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָהאחרת 
אמר, אוֹ תוֹ .  וּ בר בּ רא ׁש וֹ  ידוֹ  ושׂ ם אבּ א רבּ י קם ודּ אי. ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָכּ ת וּ ב
ׁש זּ כוּ  הצּ דּ יקים בּ אוֹ תם רק חכמה , נמצאת  ׁש אין חׁש בּת י  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי

זכ וּ ב ּה  ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל בּ דּ וֹ ר  ילדים ׁש אפלּ וּ  ראיתי כּ עת . ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש מעוֹ ן  רבּ י אׁש רי עלי וֹ נה. תס ּת לּ ק לחכמה ׁש אּת ה לדּ וֹ ר  אוֹ י  ! ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּת וֹ רה.!מּמ נּ וּ  והתע ּס קוּ  הבּ קר עד יׁש בוּ  ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
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:חקּ י לּמ דני בּ כלסטוּ מטיב אני זדים ׁש קר עלי טפלוּ  
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עשיתי  סה)טוב קיט ט]:(קיטט, לפרק  תהלי כוליא[שימוש לחשישת

עליו  אמור  והימנית ז "פ.שמאלית

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

הרי  לע לת  ולא לקרנת  לא  צרי  אינ רה   עמל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמי
וה מה ל טבה האמ נהה רה ל ל ה ר  יא  ְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

וגו'טוֹ ב  ּפ י תוֹ רת עב )לי  ח"ג :(קיט, לו)[זוהר תורה](דף טוב זוהר ִ◌ַ◌ִ◌

ואמר אלעזר  רבי פתח וכסף . זהב מאלפי  פיך תורת לי
נא) שמים(ישעי ' לנטוע כסיתיך ידי ובצל בפיך  דברי  ואשים

למדנו אתה, עמי לציון ולאמר  ארץ שמתיגע וליסוד  מי כל
עליו  מחפה הקב"ה תורה, מרחשות ושפתותיו תורה בדברי

כנפיה  עליו  תפרוס ובצל והשכינה בפיך  דברי ואשים זש"כ ,
כסיתיך, והקב "ה ידי  העולם, מקיים שהוא אלא עוד ולא

זש"כ הארץ, ויסד שמים נטע הזה ביום  כאילו עמו משמח
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ואמר אלעזר  רבי פתח וכסף . זהב מאלפי  פיך תורת לי
נא) שמים(ישעי ' לנטוע כסיתיך ידי ובצל בפיך  דברי  ואשים

למדנו אתה, עמי לציון ולאמר  ארץ שמתיגע וליסוד  מי כל
עליו  מחפה הקב"ה תורה, מרחשות ושפתותיו תורה בדברי

כנפיה  עליו  תפרוס ובצל והשכינה בפיך  דברי ואשים זש"כ ,
כסיתיך, והקב "ה ידי  העולם, מקיים שהוא אלא עוד ולא

זש"כ הארץ, ויסד שמים נטע הזה ביום  כאילו עמו משמח



יתה זוהר הלימוד1186 אבסדר ב ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

ארץ  וליסוד  שמים  מכאן לנטוע אתה עמי לציון  ולאמר  ,
לציון  ולאמר שכתוב ציון, של בשם נקראים שישראל למדנו
של  בשם  נקראת ישרא"ל שכנס"ת לראות ויש אתה, עמי 

שכתוב  א)ציון, ובוא(שם בצדקה. ושביה תפדה במשפט ציון
האמת, לנביאי  בתורה המתיגעים אותן בין  מה אלו וראה

הטעם, מה זמן, בכל מהנביאים חשובים בתורה המתיגעים
מנביאים  יותר  עליונה  במדרגה  עומדים התורה שלומדי ,לפי 

שנקרא בהמקום למעלה עומדים בתורה המתיגעים אלו 
עומדיםקמטתורה והנביאים האמונה, כל של  היסוד  שהוא

המתיגעים אלו וע"כ והוד, נצח שנקרא בהמקום למטה
שאלה יותר , מהם ועליונים מהנביאים חשובים בתורה
שאומרים ואותן למטה, עומדים ואלו למעלה עומדים
הם זכאים וע"כ מכלם, למטה עומדים הקודש ברוח דברים
מי  כלם, על  יותר  עליונה במדרגה שהם בתורה המתיגעים
שהרי  לעולות, ולא לקרבנות  לא צריך  אינו בתורה שעמלו
כתוב  וע"כ האמונה, כל של הקשר והיא מהכל טובה התורה

ג ) שלום(משלי  וכתוב שלום, נתיבותיה וכל נעם דרכי דרכיה
מכשול, למו ואין תורתך  לאוהבי  כל (ג-לה.)רב וראה ובוא

ונתעטרים בהקב"ה בו  נדבקים בתורה המתיגעים אותן
משויט והקב"ה ולמטה, למעלה ונאהבים התורה, בכתר 
וזה בלילה, גם  בתורה המתיגעים אותן שכן כל  ימינו, להם

הזוהר זיו

התפארת:קמט. ספירת  היינו 

יתה 1187זוהר הלימוד אבסדר ב ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

שהם וכאשרנתבאר  יחד , ומחוברים השכינה עם משתתפים
ניכרים שיהיו חסד של  אחד בחוט הקב"ה מעטרם הבקר בא 
בשעה בקר  ככבי אותן וכל והתחתונים, העליונים בין
להראות באים בתורה העמלים אותן וכל ישראל שכנסת

זש "כ יחוד , מזמרים כלם המלך, לח)לפני ככבי (איוב  יחד ברן
כמש"כ  ויריעו, מה אלהים, בני כל ויריעו כד )בקר  רועה(ישעי '

כלם ונשברים בטלים הדינים שאותן הארץ, התרועעה
בעולם הבקר נתעורר  כאשר  הבקר וישכםקנמלפני  כמש"כ

אלהים. בני כל ויריעו וע "כ בבקר , אברהם

הזוהר זיו

אבינו:קנ . אברהם  של מדתו שהיא  החסד מדת  נתעורר שבבקר פי'



יתה זוהר הלימוד1186 אבסדר ב ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

ארץ  וליסוד  שמים  מכאן לנטוע אתה עמי לציון  ולאמר  ,
לציון  ולאמר שכתוב ציון, של בשם נקראים שישראל למדנו
של  בשם  נקראת ישרא"ל שכנס"ת לראות ויש אתה, עמי 

שכתוב  א)ציון, ובוא(שם בצדקה. ושביה תפדה במשפט ציון
האמת, לנביאי  בתורה המתיגעים אותן בין  מה אלו וראה

הטעם, מה זמן, בכל מהנביאים חשובים בתורה המתיגעים
מנביאים  יותר  עליונה  במדרגה  עומדים התורה שלומדי ,לפי 

שנקרא בהמקום למעלה עומדים בתורה המתיגעים אלו 
עומדיםקמטתורה והנביאים האמונה, כל של  היסוד  שהוא

המתיגעים אלו וע"כ והוד, נצח שנקרא בהמקום למטה
שאלה יותר , מהם ועליונים מהנביאים חשובים בתורה
שאומרים ואותן למטה, עומדים ואלו למעלה עומדים
הם זכאים וע"כ מכלם, למטה עומדים הקודש ברוח דברים
מי  כלם, על  יותר  עליונה במדרגה שהם בתורה המתיגעים
שהרי  לעולות, ולא לקרבנות  לא צריך  אינו בתורה שעמלו
כתוב  וע"כ האמונה, כל של הקשר והיא מהכל טובה התורה

ג ) שלום(משלי  וכתוב שלום, נתיבותיה וכל נעם דרכי דרכיה
מכשול, למו ואין תורתך  לאוהבי  כל (ג-לה.)רב וראה ובוא

ונתעטרים בהקב"ה בו  נדבקים בתורה המתיגעים אותן
משויט והקב"ה ולמטה, למעלה ונאהבים התורה, בכתר 
וזה בלילה, גם  בתורה המתיגעים אותן שכן כל  ימינו, להם

הזוהר זיו

התפארת:קמט. ספירת  היינו 

יתה 1187זוהר הלימוד אבסדר ב ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

שהם וכאשרנתבאר  יחד , ומחוברים השכינה עם משתתפים
ניכרים שיהיו חסד של  אחד בחוט הקב"ה מעטרם הבקר בא 
בשעה בקר  ככבי אותן וכל והתחתונים, העליונים בין
להראות באים בתורה העמלים אותן וכל ישראל שכנסת

זש "כ יחוד , מזמרים כלם המלך, לח)לפני ככבי (איוב  יחד ברן
כמש"כ  ויריעו, מה אלהים, בני כל ויריעו כד )בקר  רועה(ישעי '

כלם ונשברים בטלים הדינים שאותן הארץ, התרועעה
בעולם הבקר נתעורר  כאשר  הבקר וישכםקנמלפני  כמש"כ

אלהים. בני כל ויריעו וע "כ בבקר , אברהם

הזוהר זיו

אבינו:קנ . אברהם  של מדתו שהיא  החסד מדת  נתעורר שבבקר פי'



יתה זוהר הלימוד1188 אבסדר ב ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

מצוֹ תי:יעג ואלמדה הבינני ויכוֹ ננוּ ני עשׂ וּ ני די 
יחלּת י:עד לדבר כּ י וישׂ מחוּ  יראוּ ני ידעּת יעהיראי 

יהו:ענּ יתני ואמוּ נה מׁש ּפ טי צדק יהיעוכּ י 
: ּלעבד כּ אמרת לנחמני  ּחסד רחמיעזנא יבאוּ ני 

לחשדא
עשוני  עג)ידי קיטי]:(קיטי, לפרק תהלי התפלל[שימוש לחסדא ,

בשחרית. תפלת אחר אותו

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

יראל פת את לקל למעלה  אד ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָידי
 וגו'ידי ויכוֹ ננוּ ני עג)עשׂ וּ ני ח"ב:(קיט, רס:)[זוהר תורה](דף  זוהר ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

רבי  אמר .מצוֹ תי ואלמדה הבינני ויכוֹ ננ וּ ני עשׂ וּ ני   ָידי◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
כתוב  א)שמעון ביארנו (יחזקאל הרי כנפיהם , מתחת אדם וידי

עם כלם הקודש, וחיות ואופנים שרפים היינו אדם ידי  שכל
בעלי  ולקבל  התפלות לקבל כנפיהם  תחת וידים כנפים
התפלות לקבל ובתים מקומות  היינו אדם ידי תשובה,
לייחד  אותן, לקבל פתחים לפתוח האנשים , של  ובקשות
והבתים המקומות ואלו רצונם, ולעשות קשרים ולקשר
שמות הם אלה לאנשים לעזור העומדים אדם ידי שנקראים

ומדרגה מדרגה בכל השולטים ידיהםקנאהקדושים ועל

הזוהר זיו

בספרקנא. כמובא מיוחדים , קדושים שמות לה יש  וספירה ספירה כל
אורה: שערי הקדוש

יתה 1189זוהר הלימוד אבסדר ג ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

ׁש עׁש עי: תוֹ רת כּ י ׁש קרעחואחיה כּ י זדים יבׁש וּ  
:בּ פּק וּ די אשׂ יח אני יראיעטעוּ תוּ ני לי ׁש וּ בוּ  (וידעו)י 

:עדתי אפ וידעי למען ּב חקּ י תמים לבּ י יהי 
ׁש : אבוֹ 

תהלי זוהר 

השערים בכל האנשים של  והבקשות התפלות נכנסין 
הסוד  וזהו למעלה, התחתונים שולטים זה ובכח העליונים,

הקדושים. שמות הם אלו ויכונוני , עשוני  ידיך



יתה זוהר הלימוד1188 אבסדר ב ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

מצוֹ תי:יעג ואלמדה הבינני ויכוֹ ננוּ ני עשׂ וּ ני די 
יחלּת י:עד לדבר כּ י וישׂ מחוּ  יראוּ ני ידעּת יעהיראי 

יהו:ענּ יתני ואמוּ נה מׁש ּפ טי צדק יהיעוכּ י 
: ּלעבד כּ אמרת לנחמני  ּחסד רחמיעזנא יבאוּ ני 

לחשדא
עשוני  עג)ידי קיטי]:(קיטי, לפרק תהלי התפלל[שימוש לחסדא ,

בשחרית. תפלת אחר אותו

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

יראל פת את לקל למעלה  אד ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָידי
 וגו'ידי ויכוֹ ננוּ ני עג)עשׂ וּ ני ח"ב:(קיט, רס:)[זוהר תורה](דף  זוהר ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

רבי  אמר .מצוֹ תי ואלמדה הבינני ויכוֹ ננ וּ ני עשׂ וּ ני   ָידי◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
כתוב  א)שמעון ביארנו (יחזקאל הרי כנפיהם , מתחת אדם וידי

עם כלם הקודש, וחיות ואופנים שרפים היינו אדם ידי  שכל
בעלי  ולקבל  התפלות לקבל כנפיהם  תחת וידים כנפים
התפלות לקבל ובתים מקומות  היינו אדם ידי תשובה,
לייחד  אותן, לקבל פתחים לפתוח האנשים , של  ובקשות
והבתים המקומות ואלו רצונם, ולעשות קשרים ולקשר
שמות הם אלה לאנשים לעזור העומדים אדם ידי שנקראים

ומדרגה מדרגה בכל השולטים ידיהםקנאהקדושים ועל

הזוהר זיו

בספרקנא. כמובא מיוחדים , קדושים שמות לה יש  וספירה ספירה כל
אורה: שערי הקדוש

יתה 1189זוהר הלימוד אבסדר ג ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

ׁש עׁש עי: תוֹ רת כּ י ׁש קרעחואחיה כּ י זדים יבׁש וּ  
:בּ פּק וּ די אשׂ יח אני יראיעטעוּ תוּ ני לי ׁש וּ בוּ  (וידעו)י 

:עדתי אפ וידעי למען ּב חקּ י תמים לבּ י יהי 
ׁש : אבוֹ 

תהלי זוהר 

השערים בכל האנשים של  והבקשות התפלות נכנסין 
הסוד  וזהו למעלה, התחתונים שולטים זה ובכח העליונים,

הקדושים. שמות הם אלו ויכונוני , עשוני  ידיך



יתה זוהר הלימוד1190 אבסדר ג ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

יחלּת י:כּ פא לדבר נפׁש י לתׁש וּ עת כּ לוּ פבלתה 
ּת נחמני: מתי לאמר לאמרת כּ נאדפגעיני הייתי כּ י 

ׁש כחּת י: א חקּ י מתיפדבּ קיטוֹ ר  ּעבד ימי כּ ּמ ה 
מׁש ּפ ט: ברדפי אׁש רפהּת עשׂ ה ׁש יחוֹ ת זדים לי כּ רוּ  

ימינו  א לנפוח 
פא)כלתה  קיטכ]:(קיטכ, לפרק  תהלי הימני[שימוש הא לנפוח 

.פעמי י ' עליו לחוש 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

שכינתא לאוקמא  היה  שלו העבודה  שכל    עבד ימי כמה 
לצורכו  ולא  מעפרא 

וגו'כמה  עבדך פד )ימי  ויחי]:(קיט-כ, פ' צדיק א'רי 'ה[צמח ג'ו'ר 
ט )י'הוד'ה פעמים(מט, ב ' כמנין דר"ך , גימ' וס"ת ר"ת .

מתתא אתערותא על  לרמז אדנ"י, אהי"ה  הוי "ה שהוא יב"ק
זה ונרמז דוכרין. מיין לתתא ומעילא נוקבין, מיין לעילא

למלכות הרומז יהודה קד.)אצל ב , היא(זוה"ק המלכות מדת כי  ,
חכמה שהוא הוי"ה, אהי"ה ליחוד  נוקבין מיין המעוררת 

האמת חכמי בספרי  כידוע ספראבינה , ס' רשב "י , מאמרי  (שער 

פ"א) עליתדצניעתא בני מטרף - ט ). בהריגת(מט, רש"י  פירש  .
ממנו צדקה  שהודה כו)תמר  שלמה(לח , בימי רבץ כרע לפיכך

גפנו תחת ה)איש ה , כיון (מלכים-א ז"ל שרש "י  לומר  יש עיי"ש.
עני  נולד בזה ממנו, צדקה הודה שיהודה ידי  על כי  גדול, ן

דוד , בית למלכות נפתח מקור משיח מתמר נולד  שממנו

יתה 1191זוהר הלימוד אבסדר ג ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

הידועים  ניצוצין הרפ"ח תיקון יש שיהיה ד "ה בראשית ליקו"ת (עי '

שנתעלהלהקשות) עלית, בני  מטרף וזה טר"ף. הם ועה"כ  ,
עה"כ  הרפ"ח שהם טר"ף  יתוקנו הודאתו ידי  שעל מחמת
ושבת הקדושה התורה  שמירת  ידי על לזה וזוכה כנ"ל .
לחשבון  ע'לי'ת ב'נ'י  מ'טר'ף של והס"ת הר"ת לכן קודש,
נתייחדו  זה ידי ועל  שב"ת, כת"ר  גימ' ת"ת פשוטה הפ'
המרומז  יב "ק , העולים אדנ"י אהי "ה הוי"ה הק' היחודים
שפירש  וזה  יב"ק, גימ' מב "ע  שהוא ע'לית  ב'ני מ'טרף בר"ת
כי  גפנו, תחת איש שלמה  בימי  רבץ כרע לפיכך רש"י
מב "ע  כן גם הם מגפ"ן הקודמות ר "ל גפ"ן שתחת האותיות

וכנ"ל : יב"ק גימ'

עירהאסרי  יא)לגפן שפרשנו (מט, דרך  על לומר אפשר .
הבונה) המשנה ד"ה ע"ה(ליקוטים  המלך דוד שאמר מה

פד ) קיט, הוא(תהלים שלי  העבדות ימי ר"ל  עבדך , ימי  כמה
היה שלו העבודה שכל  אדנ"י , כמנין ס"ה גימ' כמ "ה
דר"ת כאן  מרומז וזה לצורכו. ולא מעפרא שכינתא לאוקמא
הקדושה, התורה על מרמז  ק"א, הוא ע'ירה ל'גפן א'סרי

חז"ל מדברי  כידוע  פעמים ק"א פרקו לשנות ט שצריך  (חגיגה

שכינתאע "ב ) לאוקמא ה', לש"ם לשמ "ה, רק  יהיה והלימוד ,
כמנין  ס"ה גימ ' עיר'ה לגפ 'ן אסר'י של הס "ת ולכן  מעפרא,
מה דרך על מעפרא, שכינתא לאוקמא רק שיהיה אדנ "י ,

חז"ל  ע "ב )שאמרו יג בתחילתה(יבמות למ "ד שצריך  מקום כל
ה' לשם רק  יהיה בתחלה שהלימוד בסופה, ה' לה הטיל 



יתה זוהר הלימוד1190 אבסדר ג ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

יחלּת י:כּ פא לדבר נפׁש י לתׁש וּ עת כּ לוּ פבלתה 
ּת נחמני: מתי לאמר לאמרת כּ נאדפגעיני הייתי כּ י 

ׁש כחּת י: א חקּ י מתיפדבּ קיטוֹ ר  ּעבד ימי כּ ּמ ה 
מׁש ּפ ט: ברדפי אׁש רפהּת עשׂ ה ׁש יחוֹ ת זדים לי כּ רוּ  

ימינו  א לנפוח 
פא)כלתה  קיטכ]:(קיטכ, לפרק  תהלי הימני[שימוש הא לנפוח 

.פעמי י ' עליו לחוש 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

שכינתא לאוקמא  היה  שלו העבודה  שכל    עבד ימי כמה 
לצורכו  ולא  מעפרא 

וגו'כמה  עבדך פד )ימי  ויחי]:(קיט-כ, פ' צדיק א'רי 'ה[צמח ג'ו'ר 
ט )י'הוד'ה פעמים(מט, ב ' כמנין דר"ך , גימ' וס"ת ר"ת .

מתתא אתערותא על  לרמז אדנ"י, אהי"ה  הוי "ה שהוא יב"ק
זה ונרמז דוכרין. מיין לתתא ומעילא נוקבין, מיין לעילא

למלכות הרומז יהודה קד.)אצל ב , היא(זוה"ק המלכות מדת כי  ,
חכמה שהוא הוי"ה, אהי"ה ליחוד  נוקבין מיין המעוררת 

האמת חכמי בספרי  כידוע ספראבינה , ס' רשב "י , מאמרי  (שער 

פ"א) עליתדצניעתא בני מטרף - ט ). בהריגת(מט, רש"י  פירש  .
ממנו צדקה  שהודה כו)תמר  שלמה(לח , בימי רבץ כרע לפיכך

גפנו תחת ה)איש ה , כיון (מלכים-א ז"ל שרש "י  לומר  יש עיי"ש.
עני  נולד בזה ממנו, צדקה הודה שיהודה ידי  על כי  גדול, ן

דוד , בית למלכות נפתח מקור משיח מתמר נולד  שממנו

יתה 1191זוהר הלימוד אבסדר ג ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

הידועים  ניצוצין הרפ"ח תיקון יש שיהיה ד "ה בראשית ליקו"ת (עי '

שנתעלהלהקשות) עלית, בני  מטרף וזה טר"ף. הם ועה"כ  ,
עה"כ  הרפ"ח שהם טר"ף  יתוקנו הודאתו ידי  שעל מחמת
ושבת הקדושה התורה  שמירת  ידי על לזה וזוכה כנ"ל .
לחשבון  ע'לי'ת ב'נ'י  מ'טר'ף של והס"ת הר"ת לכן קודש,
נתייחדו  זה ידי ועל  שב"ת, כת"ר  גימ' ת"ת פשוטה הפ'
המרומז  יב "ק , העולים אדנ"י אהי "ה הוי"ה הק' היחודים
שפירש  וזה  יב"ק, גימ' מב "ע  שהוא ע'לית  ב'ני מ'טרף בר"ת
כי  גפנו, תחת איש שלמה  בימי  רבץ כרע לפיכך רש"י
מב "ע  כן גם הם מגפ"ן הקודמות ר "ל גפ"ן שתחת האותיות

וכנ"ל : יב"ק גימ'

עירהאסרי  יא)לגפן שפרשנו (מט, דרך  על לומר אפשר .
הבונה) המשנה ד"ה ע"ה(ליקוטים  המלך דוד שאמר מה

פד ) קיט, הוא(תהלים שלי  העבדות ימי ר"ל  עבדך , ימי  כמה
היה שלו העבודה שכל  אדנ"י , כמנין ס"ה גימ' כמ "ה
דר"ת כאן  מרומז וזה לצורכו. ולא מעפרא שכינתא לאוקמא
הקדושה, התורה על מרמז  ק"א, הוא ע'ירה ל'גפן א'סרי

חז"ל מדברי  כידוע  פעמים ק"א פרקו לשנות ט שצריך  (חגיגה

שכינתאע "ב ) לאוקמא ה', לש"ם לשמ "ה, רק  יהיה והלימוד ,
כמנין  ס"ה גימ ' עיר'ה לגפ 'ן אסר'י של הס "ת ולכן  מעפרא,
מה דרך על מעפרא, שכינתא לאוקמא רק שיהיה אדנ "י ,

חז"ל  ע "ב )שאמרו יג בתחילתה(יבמות למ "ד שצריך  מקום כל
ה' לשם רק  יהיה בתחלה שהלימוד בסופה, ה' לה הטיל 



יתה זוהר הלימוד1192 אבסדר ג ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

:כתוֹ רת רדפוּ ניפוא ׁש קר אמוּ נה מצוֹ תי כּ ל 
פקּ ודי:פזעזרני: עזבּת י א ואני בארץ כּ לּ וּ ני כּ מעט 

ּפ י:פח עדוּ ת ואׁש מרה חיּ ני  ּכּ חסד

תהלי זוהר 

עד  המלכות מדת  להעלות זוכה  זה ידי  ועל  כנ"ל, אחרונה
גימ' שהס"ת אתונ 'ו בנ'י בולשרק'ה הנרמזין עילאין, מוחין 

לבינה רומז  ע "ב )אהי "ה קח ג , א'תונו (זוה"ק ב'ני של ור"ת ,
אבא הנקרא עילאה לחכמה רומז רצ.)א "ב, .(שם,

יתה 1193זוהר הלימוד אבסדר ד ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

יהולפט בּ מים:עוֹ לם נצּ ב ודרצ דּ בר לדר 
וּת עמד: ארץ כּ וֹ ננּת  היּ וֹ םצאאמוּ נת עמדוּ  למׁש ּפ טי 

:עבדי הכּ ל אבדּת יצבכּ י אז ׁש עׁש עי תוֹ רת לוּ לי 
חיּ יתני:צגבעניי: בם כּ י ּפ ּק וּ די אׁש כּ ח א לעוֹ לם 

דרׁש ּת י:צד פּק וּ די כּ י ׁש יעני הוֹ  אני קוּ וּ צהל לי 

לדינא
ה' פט)לעול קיטל]:(קיטל, לפרק תהלי התפלל[שימוש  לדינא,

.בדי זכי  ואת במנחה תפלת אחר

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

למעלה אחריו ורדפת מעידה  ע ה אד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָהצוה

וגו'לע וֹ לם   ּפ ּק וּ די אׁש ּכ ח  צג)א ח"ג:(קיט, קיח.)[זוהר זוהר(דף  ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

אמרתורה] חייתני . בם כי פקודיך אׁש כּ ח א ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלעוֹ לם 
אם למעלה , הן עליונות התורה מצות וראה בוא אלעזר רבי

הקב" לפני עומדת זו מצוה אחת, מצוה  ועשה אדם הבא
אני , פלוני ומן אותי עשה פלוני ואומרת לפניו, ומתעטרת
מעורר שהוא כדמיון למעלה, כזו עשיה מעורר שהוא לפי
בזה ועושה למעלה, נתעורר  כן כמו  למטה המצוה עשיית

כמש"כ ולמטה, למעלה כז)שלום במעוזי (ישעי' יחזיק או
למעלה, לי שלום יעשה לי, יעשה שלום לי שלום  יעשה
שעושה זה אדם של חלקו אשרי  למטה, לי יעשה שלום

התורה. מצות



יתה זוהר הלימוד1192 אבסדר ג ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

:כתוֹ רת רדפוּ ניפוא ׁש קר אמוּ נה מצוֹ תי כּ ל 
פקּ ודי:פזעזרני: עזבּת י א ואני בארץ כּ לּ וּ ני כּ מעט 

ּפ י:פח עדוּ ת ואׁש מרה חיּ ני  ּכּ חסד

תהלי זוהר 

עד  המלכות מדת  להעלות זוכה  זה ידי  ועל  כנ"ל, אחרונה
גימ' שהס"ת אתונ 'ו בנ'י בולשרק'ה הנרמזין עילאין, מוחין 

לבינה רומז  ע "ב )אהי "ה קח ג , א'תונו (זוה"ק ב'ני של ור"ת ,
אבא הנקרא עילאה לחכמה רומז רצ.)א "ב, .(שם,

יתה 1193זוהר הלימוד אבסדר ד ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

יהולפט בּ מים:עוֹ לם נצּ ב ודרצ דּ בר לדר 
וּת עמד: ארץ כּ וֹ ננּת  היּ וֹ םצאאמוּ נת עמדוּ  למׁש ּפ טי 

:עבדי הכּ ל אבדּת יצבכּ י אז ׁש עׁש עי תוֹ רת לוּ לי 
חיּ יתני:צגבעניי: בם כּ י ּפ קּ וּ די אׁש כּ ח א לעוֹ לם 

דרׁש ּת י:צד פּק וּ די כּ י ׁש יעני הוֹ  אני קוּ וּ צהל לי 

לדינא
ה' פט)לעול קיטל]:(קיטל, לפרק תהלי התפלל[שימוש  לדינא,

.בדי זכי  ואת במנחה תפלת אחר

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

למעלה אחריו ורדפת מעידה  ע ה אד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָהצוה

וגו'לע וֹ לם   ּפ ּק וּ די אׁש ּכ ח  צג)א ח"ג:(קיט, קיח.)[זוהר זוהר(דף  ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

אמרתורה] חייתני . בם כי פקודיך אׁש כּ ח א ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלעוֹ לם 
אם למעלה , הן עליונות התורה מצות וראה בוא אלעזר רבי

הקב" לפני עומדת זו מצוה אחת, מצוה  ועשה אדם הבא
אני , פלוני ומן אותי עשה פלוני ואומרת לפניו, ומתעטרת
מעורר שהוא כדמיון למעלה, כזו עשיה מעורר שהוא לפי
בזה ועושה למעלה, נתעורר  כן כמו  למטה המצוה עשיית

כמש"כ ולמטה, למעלה כז)שלום במעוזי (ישעי' יחזיק או
למעלה, לי שלום יעשה לי, יעשה שלום לי שלום  יעשה
שעושה זה אדם של חלקו אשרי  למטה, לי יעשה שלום

התורה. מצות



יתה זוהר הלימוד1194 אבסדר ד ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

את עדתי לאבּ דני ראיתיצובּ וֹ נן:רׁש עים ּת כלה לכל 
מאד: מצות רחבה קץ

יתה 1195זוהר הלימוד אבסדר ד ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

לחודש כו

שׂ יחתי:מ צז היא היּ וֹ ם כּ ל תוֹ רת אהבּת י מאיביצחה 

ימנית יד לחשישת
אהבתי  צז)מה קיטמ]:(קיטמ , לפרק תהלי ימי[שימוש יד לחשישת

.ימי בג ' זמני ז' עליו לחוש 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ל  למדנ א מ א א  יחתי היא   ה ל להית  יכל  ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאי
 א זה  הרי  ת אמ על יה לי לה רה תיע  ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמי

הרה ל ִֵַָָק

וגו'מה  תוֹ רת צז)אהב ּת י  ח"ב:(קיט, כז .)[זוהר תורה](דף מהזוהר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
פתח יהודה רבי  שׂ יחתי. היא  היּ וֹ ם כּ ל  תוֹ רת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאהבּת י 
אקום לילה חצות וכתוב וגו', תורתך  אהבתי מה ואמר
והיה ישראל מלך היה דוד  הלא וראה בוא וגו', לך להודות
שלא ינהל עדרו כרועה לישראל ולהנהיג העם לשפוט צריך
אקום לילה חצות כתוב בלילה והרי  האמת, דרך  מן יסורו
בתורה עוסק היה והוא צדקך , משפטי על  לך  להודות
מעורר היה  והוא  הבקר, שהאיר  עד  הקב"ה  של ובתשבחות
אעירה וכנור  הנבל  עורה כבודי  עורה שכתוב כמו השחר
כל  תורתך אהבתי מה זה מקרא  אמר  היום בא וכאשר  שחר,

שיחתי , היא אלא היום שיחתי, היא היום כל להיות  יכול איך
על הדין להשלים  בתורה  שמתיגע מי  שכל  למדנו מכאן

התורה, כל  קיים כאילו  זה הרי היאאמתתו, היום כל לפיכך



יתה זוהר הלימוד1194 אבסדר ד ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

את עדתי לאבּ דני ראיתיצובּ וֹ נן:רׁש עים ּת כלה לכל 
מאד: מצות רחבה קץ

יתה 1195זוהר הלימוד אבסדר ד ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

לחודש כו

שׂ יחתי:מ צז היא היּ וֹ ם כּ ל תוֹ רת אהבּת י מאיביצחה 

ימנית יד לחשישת
אהבתי  צז)מה קיטמ]:(קיטמ , לפרק תהלי ימי[שימוש יד לחשישת

.ימי בג ' זמני ז' עליו לחוש 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ל  למדנ א מ א א  יחתי היא   ה ל להית  יכל  ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאי
 א זה  הרי  ת אמ על יה לי לה רה תיע  ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמי

הרה ל ִֵַָָק

וגו'מה  תוֹ רת צז)אהב ּת י  ח"ב:(קיט, כז .)[זוהר תורה](דף מהזוהר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
פתח יהודה רבי  שׂ יחתי. היא  היּ וֹ ם כּ ל  תוֹ רת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאהבּת י 
אקום לילה חצות וכתוב וגו', תורתך  אהבתי מה ואמר
והיה ישראל מלך היה דוד  הלא וראה בוא וגו', לך להודות
שלא ינהל עדרו כרועה לישראל ולהנהיג העם לשפוט צריך
אקום לילה חצות כתוב בלילה והרי  האמת, דרך  מן יסורו
בתורה עוסק היה והוא צדקך , משפטי על  לך  להודות
מעורר היה  והוא  הבקר, שהאיר  עד  הקב"ה  של ובתשבחות
אעירה וכנור  הנבל  עורה כבודי  עורה שכתוב כמו השחר
כל  תורתך אהבתי מה זה מקרא  אמר  היום בא וכאשר  שחר,

שיחתי , היא אלא היום שיחתי, היא היום כל להיות  יכול איך
על הדין להשלים  בתורה  שמתיגע מי  שכל  למדנו מכאן

התורה, כל  קיים כאילו  זה הרי היאאמתתו, היום כל לפיכך
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לי: היא לעוֹ לם כּ י מצוֹ ת מלּמ דיצטּת חכּ מני מכּ ל 
לי: שׂ יחה עדוֹ תי כּ י כּ יקהשׂ כּ לּת י אתבּ וֹ נן מזּ קנים 

נצרּת י: למעןקאפּק וּ די רגלי כּ לאתי רע ארח מכּ ל 
:דּ בר אּת הקבאׁש מר כּ י סרּת י א ׁש ּפ טי מּמ  

לפי:קגהוֹ רתני: מדּ בׁש  אמרת לחכּ י נּ מלצוּ  מה 
ׁש קר:קד ארח כּ ל שׂ נאתי כּ ן על אתבּ וֹ נן מּפ ּק וּ די

תהלי זוהר 

משפטי  להשלים בתורה  התיגע ביום וראה בוא שיחתי,
היום, שהאיר  עד ותשבחות בשירות  עוסק היה ובלילה אמת,
בשביל  משפטים, בהשלמת עסק היום שכל הטעם מה

בהימין  השמאל מדרגתקנבלהכליל להכליל בשביל ובלילה
היום. במדת הלילה 

הזוהר זיו

ולילה קנב . ימין, בחי ' הוא והיום שמאל, בחינת היינו  דין של  משפט
וע"י  ורחמים , חסד בחי ' היינו בשמחה וזמרה שירה דין , בחינת היינו

הדין: המתקת  נעשה  הזאת התכללות 
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לנתיבתי:נקה ואוֹ ר דבר לרגלי נׁש ּב עּת יקור 

 לדר לצאת
לרגלי  קה)נר  קיטנ]:(קיטנ, לפרק  תהלי שתצא[שימוש בעת התפלל

צרה . מכל ותנצל  לדר

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

לתורה הכל לדבק דבר לרגלי  נר לקיי

לנתיבתי נר ואור דברך  קה)לרגלי  תוספת :(קיט-נ , אמת [אמרי

בראשית] בסוף  ב ')מאמרים הויין (ליל  בנר  הרגיל בגמרא איתא
ותורה מצוה נר  כי  דכתיב וברש"י חכמים תלמידי בנים ליה

י  בחנוכה רצו אור , היונים כי התורה לאור  להגיע כולים
ישראל  איש מזה, ההיפך נעשה כך ואחר  תורתך להשכיחם
אאז"ל  הרגילות, אצלו יהיה שזה לתורה עצמו לקשר  צריך 
הרגילות מכל שהולך היינו בנר  דהרגיל אאזז"ל בשם אמר
דברך , לרגלי  נר דכתיב וזהו  לתורה הכל ומדבק וממשיך
וצאצאי  וצאצאינו אנחנו  ונהיה  מתפללים התורה בברכת 
הוא זה כי לשמה תורתך  ולומדי  שמך יודעי כולנו צאצאינו
תורה, מהכל ונעשה פירות ופירי פירות שעושה התורה כח 
יום בכל ואיתא עדותיך אל רגלי ואשיבה דרכי  חשבתי כתיב
פלונית דירה ולבית  פלוני למקום ואומר מחשב הייתי ויום
ולבתי  כנסיות לבתי  אותי  מביאות  רגלי והיו הולך אני 
רק  שיהיו  המקומות לכל התורה כח שהכניס היינו מדרשות,
העולם כל  תורה, המעשים מכל עושה והיה  התורה פי  על 
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היום, שהאיר  עד ותשבחות בשירות  עוסק היה ובלילה אמת,
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היום. במדת הלילה 

הזוהר זיו

ולילה קנב . ימין, בחי ' הוא והיום שמאל, בחינת היינו  דין של  משפט
וע"י  ורחמים , חסד בחי ' היינו בשמחה וזמרה שירה דין , בחינת היינו
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לנתיבתי:נקה ואוֹ ר דבר לרגלי נׁש ּב עּת יקור 

 לדר לצאת
לרגלי  קה)נר  קיטנ]:(קיטנ, לפרק  תהלי שתצא[שימוש בעת התפלל

צרה . מכל ותנצל  לדר

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

לתורה הכל לדבק דבר לרגלי  נר לקיי

לנתיבתי נר ואור דברך  קה)לרגלי  תוספת :(קיט-נ , אמת [אמרי

בראשית] בסוף  ב ')מאמרים הויין (ליל  בנר  הרגיל בגמרא איתא
ותורה מצוה נר  כי  דכתיב וברש"י חכמים תלמידי בנים ליה

י  בחנוכה רצו אור , היונים כי התורה לאור  להגיע כולים
ישראל  איש מזה, ההיפך נעשה כך ואחר  תורתך להשכיחם
אאז"ל  הרגילות, אצלו יהיה שזה לתורה עצמו לקשר  צריך 
הרגילות מכל שהולך היינו בנר  דהרגיל אאזז"ל בשם אמר
דברך , לרגלי  נר דכתיב וזהו  לתורה הכל ומדבק וממשיך
וצאצאי  וצאצאינו אנחנו  ונהיה  מתפללים התורה בברכת 
הוא זה כי לשמה תורתך  ולומדי  שמך יודעי כולנו צאצאינו
תורה, מהכל ונעשה פירות ופירי פירות שעושה התורה כח 
יום בכל ואיתא עדותיך אל רגלי ואשיבה דרכי  חשבתי כתיב
פלונית דירה ולבית  פלוני למקום ואומר מחשב הייתי ויום
ולבתי  כנסיות לבתי  אותי  מביאות  רגלי והיו הולך אני 
רק  שיהיו  המקומות לכל התורה כח שהכניס היינו מדרשות,
העולם כל  תורה, המעשים מכל עושה והיה  התורה פי  על 
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תהלי זוהר 

מכל  לעשות צריכים ולכן התורה  בכח  אלא נברא לא 
ת"ח לצאת ת"ח מצויין אין מה ומפני  איתא תורה, המעשים
על  דכתיב  וכו' תחלה בתורה מברכין  שאין וכו' מבניהן
לדבק  צריך כי  הכוונה בה , הלכו ולא וגו' תורתי  את עזבם
מברכין  טעמא ומהאי התורה מכח רק שיהיו המחשבות כל
שעה בכל שוב מברכין ואין היום  בתחלת התורה ברכת
והיינו  תורה בלי אחד רגע אפילו להפסיק  אין כי שלומדים
בתורה דבקים היו  שלא דייקא תחלה בתורה מברכין שאין
חלק  משהו להם שהיה יותר  עוד להרע רצו היונים היום, כל
אלקים יפת דכתיב  יונית נכתבת התורה כי  לתורה ושייכות
ורצו  שליטה להם היה זה ידי ועל  שם, באהלי  וישכון  ליפת
מהתורה לעשות ורצו חיצוניות בחכמות  התורה אור  לערב 
לי  כתבו לחכמים  המלך  שאמר שאיתא וזהו חיצונית חכמה
סמא בה למשמאילים איתא אולם יונית, בלשון התורה את
וכשנצחום המות, סם עוד  היא התורה שעבורם דמותא
לעשות כח להם שיש להיפך  אצלם הדבר נעשה ישראל 
יכולים הסתר יותר שיש מקום ובכל  תורה  מחיצוניות אפילו
דר' מימרא על אמר אאז"ל  התורה, כח  שם שיש לברר  הם
אבל  בו אין מים וכו' מים בו אין רק והבור  דכתיב מאי תנחום
שהם מים אין שאם הוא שהפירוש בו יש ועקרבים נחשים
למימרא הסמיכות וזה ועקרבים, נחשים נעשה אז תורה
אמה מכ' למעלה שהניחה חנוכה של נר תנחום דר ' הקודמת
בנים ליה הויין בנר  דהרגיל לת"ח מרמז חנוכה נר כי פסולה
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:צדק מׁש ּפ טי לׁש מר מאדקזואקיּ מה עד נעניתי 
יהו:כדבר נאקחחיּ ני רצה ּפ י נדבוֹ ת 
יהו:לּמ דני תמידקטוּ מׁש ּפ טי בכּפ י נפׁש י 

ׁש כחּת י: א ּפ חקיותוֹ רת רׁש עים וּ מּפ ּק וּ דינתנוּ  לי 
תעיתי: הּמ ה:קיאא לבּ י שׂ שׂ וֹ ן כּ י לעוֹ לם עדוֹ תי נחלּת י 

עקב:קיב לעוֹ לם חּק י לעשׂ וֹ ת לבּ י נטיתי

תהלי זוהר 

חכמים ובתלמידי כדאיתא ביותר שמירה צריך  ות"ח ת"ח
כיון  ואיתא ערמה  שכנתי חכמה אני כתיב מכולם, יותר 

ערמ עמו נכנסה  באדם חכמה ובתלמידי שנכנסה ולכן ומית
לדבק  דברך לרגלי נר  לקיים לזה והעצה מכולם, יותר חכמים

לתורה. הכל 
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מברכין  טעמא ומהאי התורה מכח רק שיהיו המחשבות כל
שעה בכל שוב מברכין ואין היום  בתחלת התורה ברכת
והיינו  תורה בלי אחד רגע אפילו להפסיק  אין כי שלומדים
בתורה דבקים היו  שלא דייקא תחלה בתורה מברכין שאין
חלק  משהו להם שהיה יותר  עוד להרע רצו היונים היום, כל
אלקים יפת דכתיב  יונית נכתבת התורה כי  לתורה ושייכות
ורצו  שליטה להם היה זה ידי ועל  שם, באהלי  וישכון  ליפת
מהתורה לעשות ורצו חיצוניות בחכמות  התורה אור  לערב 
לי  כתבו לחכמים  המלך  שאמר שאיתא וזהו חיצונית חכמה
סמא בה למשמאילים איתא אולם יונית, בלשון התורה את
וכשנצחום המות, סם עוד  היא התורה שעבורם דמותא
לעשות כח להם שיש להיפך  אצלם הדבר נעשה ישראל 
יכולים הסתר יותר שיש מקום ובכל  תורה  מחיצוניות אפילו
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אהבּת י:ס קיג ותוֹ רת שׂ נאתי וּ מגנּ יקידעפים סתרי 

 צרכ לבקש 
קיג)סעפי קיטס]:(קיטס, לפרק  תהלי כלו [שימוש ל שיש  בעת 

בקש . ואחר זה התפלל בקשה

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

הסעיפי שתי על  פוסחי את מתי עד 

קיג)שנאתיסעפים תהלים]:(קיט-ס , אמר[מדרש  שנאתי. סעפים
יג )שלמה ח, הקב"ה(משלי כך רע. שנאת ה' יראת

דוד , א"ל הרע. דרך והולך  החיים דרך  שונא שהוא למי שונא
ומהו  וגו'. סעפים נאמר, לכך  שונא. אני שונא שאתה מה כל
אומר, הוא וכן הקב"ה. של מדרכיו שפורש מי כל סעפים,

ו) לא, לומר,(יחזקאל  רוצה השמים. עוף כל קננו בסעפותיו
אמר , אליהו וכן כא)סעפים. יח , א פוסחים(מלכים אתם  מתי עד

ראשים, בשתי החבל תאחזו לא אמר , הסעיפים. שתי  על 
הם אלו שנאתי , סעפים וגו '. תעבדון למי היום לכם בחרו
ולא ייסוריהן מתוך אלהים יראת שמחשבין אדם בני
בני  בדרכי והולך האלהים מדרכי  שפורש  מי  וגם מאהבה,
ביראה ולא  באונס לא אותם  אני  עשיתי לא דוד, אמר  אדם.
ששנאת, מה שנאתי  אהבתי . ותורתך שנאמר, באהבה , אלא
עושין  והכל גזרתו כתב פורש ודם בשר  שאהבת. מה  אהבתי 
אני  מיראה. אלא עושין  אינם אותם שעושין פי על אף אותם,
הוא וכן אותה. עושה אני תורה של מאהבה אלא כן, איני

יתה 1201זוהר הלימוד אבסדר ו ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

תניחני , אל  אותה שאהבתי  ובשביל וגו'. אהבתי מה אומר,
וגו'. אתה ומגני  סתרי אחר  דבר אתה. ומגני  סתרי אלא,

לאברהם, שאמרת דבר, א)לאיזה טו, אברם(בראשית תירא אל
אומר הוא וכן וגו'. לך מגן לו)אנכי  כב , מגן (שמואל-ב  לי  ותתן

אומר, הוא וכן  בך. שבוטח מי לכל  אלא  לעצמי, ולא ישעך.
לא) ומגני (שם, סתרי נאמר, לכך בו. החוסים לכל  הוא מגן

שהיה ואחיתופל, דואג זה וגו'. מרעים ממני סורו וגו'. אתה
שאשב  אחת שעה לי  הניחו לי  דוחפים אתם מה להם, אומר

לשאול, אומר הוא וכן בתורה. יט )ואעסוק כו, ועתה(שמואל-א 
מהסתפח היום גרשוני  כי וגו ' עבדך דברי את אדוני נא ישמע
אחרים אלהים וכי אחרים. אלהים עבוד  לך לאמר  ה' בנחלת
עוסק  ואיני שרדפוני  בשביל  דוד, אמר אלא עובד, היה
ממני  סורו נאמר, לכך עובד. אני  אחרים אלהים כאלו בתורה
כשם אמירה, באיזו וגו'. כאמרתך סמכני וגו'. מרעים

יד )שאמרת, קמה, אומר,(תהלים  הוא וכן הנופלים. לכל  ה' סומך
כד ) לז, ס (שם ה ' כי יוטל  לא יפול שאתהכי אמרתי ידו. ומך

תן  התורה את שאעשה שברתי וגו'. כאמרתך סמכני  סומך ,
סעדני  מתבייש . ואיני  התורה את עושה  ואני חיים לי
לעמוד  כח בי  שיהא יסעדני  דוד, אמר כך וגו'. ואושעה
לשנות הלכתי שתושיעני. בשביל עלי , מביא שאתה בייסורין
ולא מצוה לידי אבוא  אם סעדני . כח, בי היה ולא א' פרק

אומר , הוא וכן ואושעה. סעדני לעשותה, יכול  (תהליםהייתי

לו) מושיע יח, הקב "ה שאין  למד , אתה מכאן תסעדני . וימינך 



יתה זוהר הלימוד1200 אבסדר ה  ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

אהבּת י:ס קיג ותוֹ רת שׂ נאתי וּ מגנּ יקידעפים סתרי 

 צרכ לבקש 
קיג)סעפי קיטס]:(קיטס, לפרק  תהלי כלו [שימוש ל שיש  בעת 

בקש . ואחר זה התפלל בקשה

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

הסעיפי שתי על  פוסחי את מתי עד 

קיג)שנאתיסעפים תהלים]:(קיט-ס , אמר[מדרש  שנאתי. סעפים
יג )שלמה ח, הקב"ה(משלי כך רע. שנאת ה' יראת

דוד , א"ל הרע. דרך והולך  החיים דרך  שונא שהוא למי שונא
ומהו  וגו'. סעפים נאמר, לכך  שונא. אני שונא שאתה מה כל
אומר, הוא וכן הקב"ה. של מדרכיו שפורש מי כל סעפים,

ו) לא, לומר,(יחזקאל  רוצה השמים. עוף כל קננו בסעפותיו
אמר , אליהו וכן כא)סעפים. יח , א פוסחים(מלכים אתם  מתי עד

ראשים, בשתי החבל תאחזו לא אמר , הסעיפים. שתי  על 
הם אלו שנאתי , סעפים וגו '. תעבדון למי היום לכם בחרו
ולא ייסוריהן מתוך אלהים יראת שמחשבין אדם בני
בני  בדרכי והולך האלהים מדרכי  שפורש  מי  וגם מאהבה,
ביראה ולא  באונס לא אותם  אני  עשיתי לא דוד, אמר  אדם.
ששנאת, מה שנאתי  אהבתי . ותורתך שנאמר, באהבה , אלא
עושין  והכל גזרתו כתב פורש ודם בשר  שאהבת. מה  אהבתי 
אני  מיראה. אלא עושין  אינם אותם שעושין פי על אף אותם,
הוא וכן אותה. עושה אני תורה של מאהבה אלא כן, איני

יתה 1201זוהר הלימוד אבסדר ו ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

תניחני , אל  אותה שאהבתי  ובשביל וגו'. אהבתי מה אומר,
וגו'. אתה ומגני  סתרי אחר  דבר אתה. ומגני  סתרי אלא,

לאברהם, שאמרת דבר, א)לאיזה טו, אברם(בראשית תירא אל
אומר הוא וכן וגו'. לך מגן לו)אנכי  כב , מגן (שמואל-ב  לי  ותתן

אומר, הוא וכן  בך. שבוטח מי לכל  אלא  לעצמי, ולא ישעך.
לא) ומגני (שם, סתרי נאמר, לכך בו. החוסים לכל  הוא מגן

שהיה ואחיתופל, דואג זה וגו'. מרעים ממני סורו וגו'. אתה
שאשב  אחת שעה לי  הניחו לי  דוחפים אתם מה להם, אומר

לשאול, אומר הוא וכן בתורה. יט )ואעסוק כו, ועתה(שמואל-א 
מהסתפח היום גרשוני  כי וגו ' עבדך דברי את אדוני נא ישמע
אחרים אלהים וכי אחרים. אלהים עבוד  לך לאמר  ה' בנחלת
עוסק  ואיני שרדפוני  בשביל  דוד, אמר אלא עובד, היה
ממני  סורו נאמר, לכך עובד. אני  אחרים אלהים כאלו בתורה
כשם אמירה, באיזו וגו'. כאמרתך סמכני וגו'. מרעים

יד )שאמרת, קמה, אומר,(תהלים  הוא וכן הנופלים. לכל  ה' סומך
כד ) לז, ס (שם ה ' כי יוטל  לא יפול שאתהכי אמרתי ידו. ומך

תן  התורה את שאעשה שברתי וגו'. כאמרתך סמכני  סומך ,
סעדני  מתבייש . ואיני  התורה את עושה  ואני חיים לי
לעמוד  כח בי  שיהא יסעדני  דוד, אמר כך וגו'. ואושעה
לשנות הלכתי שתושיעני. בשביל עלי , מביא שאתה בייסורין
ולא מצוה לידי אבוא  אם סעדני . כח, בי היה ולא א' פרק

אומר , הוא וכן ואושעה. סעדני לעשותה, יכול  (תהליםהייתי

לו) מושיע יח, הקב "ה שאין  למד , אתה מכאן תסעדני . וימינך 



יתה זוהר הלימוד1202 אבסדר ו ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

יחלּת י: לדבר ואצּ רהקטואּת ה מרעים מּמ נּ י סוּ רוּ  
אהי ואלקטז:מצוֹ ת ואחיה כאמרת סמכני 

מברי: בחּק יקיזּת ביׁש ני ואׁש עה ׁש עה ואוּ  סעדני 
ּת רמיתם:קיחתמיד: ׁש קר כּ י מחּק י ׁש וֹ גים כּ ל סלית 

תהלי זוהר 

סעדני  נאמר, לכך  בתורה. שעוסקים על אלא לישראל
ואושעה.

נאמר , לכ למדוה . וברמיות בשקר  התורה, את  ולמדו כשבאו
.תרמית שקר כי

וגו'סלית  מחקיך שוגים קיח)כל שוגים,(קיט-ס, כל סלית מהו 
אותה, עשה  ולא התורה את ולמד  דואג בא החוטאים,
ולא התורה את ולמד  פנים מעלה אחיתופל  בא אותו. וחלפת
לבית ואחיתופל , דואג דומין היו למה אותו. וחלפת קיימה,
פי  על  אף בטיט, וטחו הבית בעל פנה ימים לאחר תבן מלא
התבן  התחיל  הטיט  נפל  תבן, מלאים חורין בטיט שטחו
דקדוקי  כל ולמדו  באו אלו, גם היו כך החורין. מן יוצא
שוגים כל סלית נאמר, לכך  הוללות. מלא ולבבם תורה
כשבאו  תרמיתם, שקר כי  מהו תרמיתם. שקר  כי מחקיך.
כי  נאמר , לכך למדוה. וברמיות  בשקר  התורה, את ולמדו
סיגים מהו, ארץ. רשעי כל  השבת סיגים תרמיתם. שקר 
ביד  נתון הוא ענבים בו  שיש  זמן כל הזה, האשכול  השבת .
כך  לארץ . משליכו והנשאר סוגים , עושה הענבים  אכל אדם.
סמר וגו'. השבת סיגים נאמר, לכך נאלחו. יחדו סג הכל אלו .

יתה 1203זוהר הלימוד אבסדר ו ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

עדתי:קיט אהבּת י לכן ארץ רׁש עי כל הׁש בּ ּת  סגים
יראתי:קכ ׁש ּפ טי וּ מּמ  בשׂ רי  ּמּפ חד סמר

תהלי זוהר 

אומר, הוא וכן גיהנם. של מפחד בשרי. יד )מפחדך לג , (ישעיה 

שנאמר אשריך . פחדת, הקב"ה, לו אמר חטאים . בציון פחדו
יד ) כח , תמיד .(משלי מפחד אדם אשרי



יתה זוהר הלימוד1202 אבסדר ו ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

יחלּת י: לדבר ואצּ רהקטואּת ה מרעים מּמ נּ י סוּ רוּ  
אהי ואלקטז:מצוֹ ת ואחיה כאמרת סמכני 

מברי: בחּק יקיזּת ביׁש ני ואׁש עה ׁש עה ואוּ  סעדני 
ּת רמיתם:קיחתמיד: ׁש קר כּ י מחּק י ׁש וֹ גים כּ ל סלית 

תהלי זוהר 

סעדני  נאמר, לכך  בתורה. שעוסקים על אלא לישראל
ואושעה.

נאמר , לכ למדוה . וברמיות בשקר  התורה, את  ולמדו כשבאו
.תרמית שקר כי

וגו'סלית  מחקיך שוגים קיח)כל שוגים,(קיט-ס, כל סלית מהו 
אותה, עשה  ולא התורה את ולמד  דואג בא החוטאים,
ולא התורה את ולמד  פנים מעלה אחיתופל  בא אותו. וחלפת
לבית ואחיתופל , דואג דומין היו למה אותו. וחלפת קיימה,
פי  על  אף בטיט, וטחו הבית בעל פנה ימים לאחר תבן מלא
התבן  התחיל  הטיט  נפל  תבן, מלאים חורין בטיט שטחו
דקדוקי  כל ולמדו  באו אלו, גם היו כך החורין. מן יוצא
שוגים כל סלית נאמר, לכך  הוללות. מלא ולבבם תורה
כשבאו  תרמיתם, שקר כי  מהו תרמיתם. שקר  כי מחקיך.
כי  נאמר , לכך למדוה. וברמיות  בשקר  התורה, את ולמדו
סיגים מהו, ארץ. רשעי כל  השבת סיגים תרמיתם. שקר 
ביד  נתון הוא ענבים בו  שיש  זמן כל הזה, האשכול  השבת .
כך  לארץ . משליכו והנשאר סוגים , עושה הענבים  אכל אדם.
סמר וגו'. השבת סיגים נאמר, לכך נאלחו. יחדו סג הכל אלו .

יתה 1203זוהר הלימוד אבסדר ו ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

עדתי:קיט אהבּת י לכן ארץ רׁש עי כל הׁש בּ ּת  סגים
יראתי:קכ ׁש ּפ טי וּ מּמ  בשׂ רי  ּמּפ חד סמר

תהלי זוהר 

אומר, הוא וכן גיהנם. של מפחד בשרי. יד )מפחדך לג , (ישעיה 

שנאמר אשריך . פחדת, הקב"ה, לו אמר חטאים . בציון פחדו
יד ) כח , תמיד .(משלי מפחד אדם אשרי



יתה זוהר הלימוד1204 אבסדר ו ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

לעׁש קי:עקכא ּת נּ יחני בּ ל וצדק מׁש ּפ ט ערבקכבשׂ יתי 
זדים: יעׁש קני אל לטוֹ ב  ּקכגעבדׁש וּ עת לי כּ לוּ  עיני 

:צדק וחּק יקכדוּ לאמרת  ּכחסד  ּעבד עם עשׂ ה 
עדתי:קכהלּמ דני: ואדעה הבינני אני  ּעתקכועבד 

ליהו ּת וֹ רת:לעשׂ וֹ ת אהבּת יקכזהפרוּ  כּ ן על 

שמאלי יד לחשישת
קכא)עשיתי  קיטע]:(קיטע, לפרק תהלי שמאל,[שימוש יד לחשישת

.ימי בג ' זמני ז' עליו לחוש 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

לח ר האת  העת  את    ות ע ה  א רה  ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי
ה א ר ד ה  ע  ת ִַָָָא

וגו'עת  לה ' קכו )לע שׂ וֹ ת וירא:(קיט -ע , פ' קטז :)[זוהר יהוּ דה](דף ר בּ י  ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואמר , קיט )ּפ תח מה(תהלים .תוֹ רת הפר וּ  לה' לעשׂ וֹ ת עת ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

לה' לעשׂ וֹ ת עת כּ נסתזּ ה זוֹ  - עת אבל ּפ ר ׁש וּ ה , הרי אלּ א  ? ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  עת, ׁש נּ קראת  טז)ישׂ ראל עת(ויקרא בכל יבא ואל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

עת בכל יבא ואל  זּ ה מה הּק דׁש . ׁש נּ אמר אל כּ מוֹ  ז)? (משלי  ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וזהוּ  זרה. מאה י)לׁש מר זרה(ויקרא  אׁש  ה' לפני  ויּ קריבוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

עת הּט עם מה להתקרב וגוֹ '. לכּ ל וּ זמן עת לּה  ׁש יּ ׁש  מוּ ם ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כּ ראוּ י, וּ להתחבּ ר מאירה סט )להיוֹ ת ואני (תהלים ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  לה', לעשׂ וֹ ת רצ וֹ ן. עת ה' ל ח)תפלּ תי  ב  (שמואל ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ותּק ן  ע שׂ ה כּ אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  ׁש כּ ל ׁש ם. דּ וד ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַויּ עשׂ 

הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  עם אוֹ תּה  לחבּ ר הזּ את העת .(תפארת)את  ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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וּ מּפ ז: מזּ הב קכחמצוֹ תיי כל ּפ ּק וּ די כּ ל כּ ן רּת יעל 
שׂ נאתי: ׁש קר ארח כּ ל

תהלי זוהר 

ל ּמ ה  ּכ תוֹ רת ,וכל הפר וּ  א ׁש א לּ וּ  .תוֹ רת ׁש הפרוּ  מוּ ם ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
לעוֹ למים. מ יּ שׂ ראל הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל פרוּ ד נמצא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִא

, לימ  אד בני  ל ע מתקמת  ה רה  זמ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָכל 
כל ומח ידיו מע י  מח ה א ר דה ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָביכל 

ָָהעלמת

וגו'עת  לה' קכו )לע שׂ וֹ ת תרומה:(קיט-ע, פ' קנ"ה :)[זוהר ּפ תח](דף  ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ואמר, חיּ יא קיט )רבּ י  ּת וֹ רת .(תהלים הפרוּ  לה' לעשׂ וֹ ת עת  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

- לה' לעשׂ וֹ ת עת אבל  החברים. וּ פרׁש וּ הוּ  נתבּ אר  זה ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָּפ ס וּ ק
בּ ּה , מׁש ּת דּ לים  אדם וּ בני בּ עוֹ לם מתקיּ מת ׁש הּת וֹ רה זמן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
בּ כל  ושׂ מח  ידיו בּ מעשׂ י  שׂ מח ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל
אלּ א ע וֹ ד, וא בּ קיּ וּ מם. ע וֹ מדים וארץ וׁש מים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,
להם: ואוֹ מר  ׁש לּ וֹ  הּפ מליה כּ ל את מקבּ ץ הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
מתעּט רת ׁש ּת וֹ רתי בּ ארץ, לי ׁש יּ ׁש  הּק דוֹ ׁש  העם את ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְראוּ 

אמר ּת םבּ ׁש בילם ׁש אּת ם ידי  מעשׂ י ראוּ  ח)! אנוֹ ׁש (תהלים מה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌
מיּ ד  בּ עּמ וֹ , רבּ וֹ נם שׂ מחת את רוֹ אים כּ ׁש הם והם, תזכּ ר נּ וּ . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

וא וֹ מרים, ז)ּפ וֹ תחים ב  אחד (שמואל גּ וֹ י כּ ישׂ ראל  כעּמ וּ מי ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ּת ׁש ׁש  כּ ביכוֹ "ל מהּת וֹ רה , מתבּ ּט לים ׁש יּ שׂ ראל וּ בׁש עה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ.
המים צבא וכל  כּ תוּ ב, ואז ּת ׁש י. ילד צוּ ר  ׁש כּ תוּ ב ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹכּ ח וֹ ,

אוֹ תם לה'. לעשׂ וֹ ת עת זה ועל  עליו . העולם)עמדים (בני  ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌
מעשׂ ים ולעשׂ וֹ ת מתנים לׁש נּ ס להם יׁש  ׁש נּ ׁש אר וּ , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
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לעׁש קי:עקכא ּת נּ יחני בּ ל וצדק מׁש ּפ ט ערבקכבשׂ יתי 
זדים: יעׁש קני אל לטוֹ ב  ּקכגעבדׁש וּ עת לי כּ לוּ  עיני 

:צדק וחּק יקכדוּ לאמרת  ּכחסד  ּעבד עם עשׂ ה 
עדתי:קכהלּמ דני: ואדעה הבינני אני  ּעתקכועבד 

ליהו ּת וֹ רת:לעשׂ וֹ ת אהבּת יקכזהפרוּ  כּ ן על 

שמאלי יד לחשישת
קכא)עשיתי  קיטע]:(קיטע, לפרק תהלי שמאל,[שימוש יד לחשישת

.ימי בג ' זמני ז' עליו לחוש 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

לח ר האת  העת  את    ות ע ה  א רה  ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי
ה א ר ד ה  ע  ת ִַָָָא

וגו'עת  לה ' קכו )לע שׂ וֹ ת וירא:(קיט -ע , פ' קטז :)[זוהר יהוּ דה](דף ר בּ י  ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואמר , קיט )ּפ תח מה(תהלים .תוֹ רת הפר וּ  לה' לעשׂ וֹ ת עת ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

לה' לעשׂ וֹ ת עת כּ נסתזּ ה זוֹ  - עת אבל ּפ ר ׁש וּ ה , הרי אלּ א  ? ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  עת, ׁש נּ קראת  טז)ישׂ ראל עת(ויקרא בכל יבא ואל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

עת בכל יבא ואל  זּ ה מה הּק דׁש . ׁש נּ אמר אל כּ מוֹ  ז)? (משלי  ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וזהוּ  זרה. מאה י)לׁש מר זרה(ויקרא  אׁש  ה' לפני  ויּ קריבוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

עת הּט עם מה להתקרב וגוֹ '. לכּ ל וּ זמן עת לּה  ׁש יּ ׁש  מוּ ם ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כּ ראוּ י, וּ להתחבּ ר מאירה סט )להיוֹ ת ואני (תהלים ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  לה', לעשׂ וֹ ת רצ וֹ ן. עת ה' ל ח)תפלּ תי  ב  (שמואל ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ותּק ן  ע שׂ ה כּ אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  ׁש כּ ל ׁש ם. דּ וד ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַויּ עשׂ 

הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  עם אוֹ תּה  לחבּ ר הזּ את העת .(תפארת)את  ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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וּ מּפ ז: מזּ הב קכחמצוֹ תיי כל ּפ ּק וּ די כּ ל כּ ן רּת יעל 
שׂ נאתי: ׁש קר ארח כּ ל

תהלי זוהר 

ל ּמ ה  ּכ תוֹ רת ,וכל הפר וּ  א ׁש א לּ וּ  .תוֹ רת ׁש הפרוּ  מוּ ם ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
לעוֹ למים. מ יּ שׂ ראל הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל פרוּ ד נמצא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִא

, לימ  אד בני  ל ע מתקמת  ה רה  זמ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָכל 
כל ומח ידיו מע י  מח ה א ר דה ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָביכל 

ָָהעלמת

וגו'עת  לה' קכו )לע שׂ וֹ ת תרומה:(קיט-ע, פ' קנ"ה :)[זוהר ּפ תח](דף  ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ואמר, חיּ יא קיט )רבּ י  ּת וֹ רת .(תהלים הפרוּ  לה' לעשׂ וֹ ת עת  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

- לה' לעשׂ וֹ ת עת אבל  החברים. וּ פרׁש וּ הוּ  נתבּ אר  זה ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָּפ ס וּ ק
בּ ּה , מׁש ּת דּ לים  אדם וּ בני בּ עוֹ לם מתקיּ מת ׁש הּת וֹ רה זמן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
בּ כל  ושׂ מח  ידיו בּ מעשׂ י  שׂ מח ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל
אלּ א ע וֹ ד, וא בּ קיּ וּ מם. ע וֹ מדים וארץ וׁש מים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,
להם: ואוֹ מר  ׁש לּ וֹ  הּפ מליה כּ ל את מקבּ ץ הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
מתעּט רת ׁש ּת וֹ רתי בּ ארץ, לי ׁש יּ ׁש  הּק דוֹ ׁש  העם את ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְראוּ 

אמר ּת םבּ ׁש בילם ׁש אּת ם ידי  מעשׂ י ראוּ  ח)! אנוֹ ׁש (תהלים מה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌
מיּ ד  בּ עּמ וֹ , רבּ וֹ נם שׂ מחת את רוֹ אים כּ ׁש הם והם, תזכּ ר נּ וּ . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

וא וֹ מרים, ז)ּפ וֹ תחים ב  אחד (שמואל גּ וֹ י כּ ישׂ ראל  כעּמ וּ מי ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ּת ׁש ׁש  כּ ביכוֹ "ל מהּת וֹ רה , מתבּ ּט לים ׁש יּ שׂ ראל וּ בׁש עה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ.
המים צבא וכל  כּ תוּ ב, ואז ּת ׁש י. ילד צוּ ר  ׁש כּ תוּ ב ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹכּ ח וֹ ,

אוֹ תם לה'. לעשׂ וֹ ת עת זה ועל  עליו . העולם)עמדים (בני  ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌
מעשׂ ים ולעשׂ וֹ ת מתנים לׁש נּ ס להם יׁש  ׁש נּ ׁש אר וּ , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
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תהלי זוהר 

בּ צּ דּ יקים בּ הם יתחזּ ק הוּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  כּ די ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים,
ׁש לּ וֹ . וּ בהמוֹ נים הּט עםוּ בּמ חנוֹ ת ּת וֹ רת ,מה ׁש הפרוּ  מוּ ם  ? ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

כּ ראוּ י . העוֹ לם בּ ני בּ ּה  מׁש ּת דּ לים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא

יתה 1207זוהר הלימוד אבסדר ז ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

נפׁש י:ּפ קכט נצרתם כּ ן על עדוֹ תי ּפ תחקללאוֹ ת 
ּפ תיים: מבין יאיר כּ יקלאדּ ברי ואׁש אפה פערּת י ּפ י 

יאבּת י: לאהביקלבלמצוֹ תי כּ מׁש ּפ ט וחנּ ני אלי ּפ נה 
:און:קלגׁש מ כל בּ י ּת ׁש לט ואל בּ אמרת הכן ּפ עמי 

ּפ קּ וּ די:קלד ואׁש מרה אדם מעׁש ק ּפ ניקלהּפ דני 
:חקּ י את ולּמ דני  ּבּ עבד ירדוּ קלוהאר מים ּפ לגי 

:תוֹ רת ׁש מרוּ  א על עיני

שמאלי  א לנפוח 
קכט)פלאות קיטפ]:(קיטפ, לפרק תהלי האלנ [שימוש פוח 

ומשחהו . שמ על לחוש  השמאלי 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

לפני  אתיכח מ ל  אתכ לטהר  עליכ יכר  הה   ב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹי
 טהר ְִָה '

ׁש מרוּ ּפ לגי  א  על  עיני ירדוּ  קלו )תוֹ רתמים זוהר:(קיט-פ, [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

תצא] כי  פ' -חדש ימים ירח  אּמ ּה  ואת אביה את ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָוּ בכתה 
לפני  רחמים  לבּק ׁש  להר מׁש ה עלה ׁש בּ וֹ  אלוּ ל, חד ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ֶזהוּ 

על לישׂ ראל ׁש יּ מחל הוּ א  ּבּ ר ו וּ מוּ ם(חטא)הּק דוֹ ׁש  העגל . ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
את ׁש גּ לּ ה מ וּ ם ימים , ירח  א ּמ ּה  ואת אביה את וּ בכתה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶזה,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הּת וֹ רה, וערות הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  יח)ערות (ויקרא ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אמר זה ועל תגלּ ה. א  א ּמ וערות אבי קיט )ערות (תהלים  ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

י שׂ ראל  והי וּ  .תוֹ רת ׁש מרוּ  א על עיני ירדוּ  מים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַּפ לגי



יתה זוהר הלימוד1206 אבסדר ז ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

בּ צּ דּ יקים בּ הם יתחזּ ק הוּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  כּ די ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים,
ׁש לּ וֹ . וּ בהמוֹ נים הּט עםוּ בּמ חנוֹ ת ּת וֹ רת ,מה ׁש הפרוּ  מוּ ם  ? ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

כּ ראוּ י . העוֹ לם בּ ני בּ ּה  מׁש ּת דּ לים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא

יתה 1207זוהר הלימוד אבסדר ז ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

נפׁש י:ּפ קכט נצרתם כּ ן על עדוֹ תי ּפ תחקללאוֹ ת 
ּפ תיים: מבין יאיר כּ יקלאדּ ברי ואׁש אפה פערּת י ּפ י 

יאבּת י: לאהביקלבלמצוֹ תי כּ מׁש ּפ ט וחנּ ני אלי ּפ נה 
:און:קלגׁש מ כל בּ י ּת ׁש לט ואל בּ אמרת הכן ּפ עמי 

ּפ ּק וּ די:קלד ואׁש מרה אדם מעׁש ק ּפ ניקלהּפ דני 
:חקּ י את ולּמ דני  ּבּ עבד ירדוּ קלוהאר מים ּפ לגי 

:תוֹ רת ׁש מרוּ  א על עיני

שמאלי  א לנפוח 
קכט)פלאות קיטפ]:(קיטפ, לפרק תהלי האלנ [שימוש פוח 

ומשחהו . שמ על לחוש  השמאלי 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

לפני  אתיכח מ ל  אתכ לטהר  עליכ יכר  הה   ב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹי
 טהר ְִָה '

ׁש מרוּ ּפ לגי  א  על  עיני ירדוּ  קלו )תוֹ רתמים זוהר:(קיט-פ, [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

תצא] כי  פ' -חדש ימים ירח  אּמ ּה  ואת אביה את ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָוּ בכתה 
לפני  רחמים  לבּק ׁש  להר מׁש ה עלה ׁש בּ וֹ  אלוּ ל, חד ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ֶזהוּ 

על לישׂ ראל ׁש יּ מחל הוּ א  ּבּ ר ו וּ מוּ ם(חטא)הּק דוֹ ׁש  העגל . ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
את ׁש גּ לּ ה מ וּ ם ימים , ירח  א ּמ ּה  ואת אביה את וּ בכתה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶזה,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הּת וֹ רה, וערות הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  יח)ערות (ויקרא ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אמר זה ועל תגלּ ה. א  א ּמ וערות אבי קיט )ערות (תהלים  ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

י שׂ ראל  והי וּ  .תוֹ רת ׁש מרוּ  א על עיני ירדוּ  מים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַּפ לגי



יתה זוהר הלימוד1208 אבסדר ז ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

מ ׁש ה ׁש יּ רד הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם עד ההוּ א, ה זּ מן כּ ל  מהּמ ל ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְרחוֹ קים
הּמ ל נד בּ ק ואז ההוּ א. היּ וֹ ם כּ ל בּ תענית ישׂ ראל והי וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמההר,

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  כא)בּ גּ בירה, וּ בעל ּת ּה (דברים  אליה ּת בוֹ א כּ ן ואחר ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש א הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עם ברית וכרתוּ  לאה. ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  זרה, עבוֹ דה עוֹ ד  לד )יעבדוּ  כּ וֹ רת(שמות אנכי  הנּ ה ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌
ׁש ם  וכתוּ ב וגוֹ '.  עּמ כּ ל נגד א(שם)בּ רית  מּס כה אהי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

ּת ׁש ּק ר אל  בּ כּ סף, תמכּ ר נּ ה  א וּ מכר  זה, ועל  . ּל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַתעשׂ ה 
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  כסף, אהי בּ ׁש ביל  כ )בּ נׁש מת תעשׂ וּ ן (שמות  א ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

י שׂ ראל , הם אׁש רי לכם. תעשׂ וּ  א זהב ואהי  כסף אהי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִאּת י 
ׁש כּ תוּ ב  ה זּ ה , בּ יּ וֹ ם ּת ענית עליהם גּ זר הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

כג ) ונכרתה(ויקרא הזּ ה היּ וֹ ם בּ עצם תע נּ ה א אׁש ר הנּ פׁש  כל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִכּ י 
ׁש כּ תוּ ב חטאיהם . כּ ל לכם ׁש יּ תכּ ּפ ר וּ  כּ די  טז)מעּמ יה . כּ י (שם ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ה' לפני  חּט אתיכם מכּ ל אתכם לטהר עליכם יכ ּפ ר הזּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַביּ וֹ ם
כּ אן. עד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִּת טהר וּ .

יתה 1209זוהר הלימוד אבסדר ח ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

יהוצקלז אּת ה מׁש ּפ טי:דּ יק צוּ יתקלחויׁש ר 
מאד: ואמוּ נה עדתי כּ יקלטצדק קנאתי צּמ תתני 

צרי: דברי ועבדּ קמׁש כחוּ  מאד אמרת צרוּ פה 
ׁש כחּת י:קמאאהבּה : א ּפ ּק די ונבזה אנכי צעיר 

אמת:קמב ותוֹ רת לעוֹ לם צדק וּ מצוֹ קקמגצדקת צר 

השונאי להשמיד
משפטי וישר ה' אתה קלז)צדיק לפרק :(קיטצ, החדש תהלי [שימוש

קיטצ] וגו', ה' אתה צדיק  במשפט,א .פסוק לנצח  מאוד טוב
וינצח הדי את עליו  ויצדיק המשפט  קוד  פעמי כמה אותו יאמר 

 ב.בדינו. .הדיי לפני  פעמי כ"ד אותו  לומר הרוצהג.כתוב כל
צ. אות כל פעמי י "ב יאמר איתו, שהאמת דבר להוציא או לומר

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ל מנחה פת עת  ל הע מ ק ס ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹל ה 
נמצאת  רצ עת אז ְִֵֵֶַָָָת 

 וגו 'צדקת לעוֹ לם  קמב )צדק  ח"ב:(קיט, קנו.)[זוהר זוהר(דף  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

למדנו תורה] אמת. ותוֹ רת לעוֹ לם צדק ִצדקת◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌
של  מנחה תפלת  בשעת העולם מן שנסתלקו הם שלשה
הנאמן  נביא משה אחד  נמצאת, רצון עת שאז שבת
אנו  לפיכך  המלך, דוד ואחד  הצדיק, יוסף ואחד העליון,
אחד  שבת, של במנחה הדין צדוק של פסוקים ג' אומרים
אל  כהררי צדקתך וזהו לראשונה, הצדיק יוסף של  הוא
כהררי  בלבדו שהוא יוסף  זה וגו', רבה תהום משפטיך



יתה זוהר הלימוד1208 אבסדר ז ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

מ ׁש ה ׁש יּ רד הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם עד ההוּ א, ה זּ מן כּ ל  מהּמ ל ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְרחוֹ קים
הּמ ל נד בּ ק ואז ההוּ א. היּ וֹ ם כּ ל בּ תענית ישׂ ראל והי וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמההר,

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  כא)בּ גּ בירה, וּ בעל ּת ּה (דברים  אליה ּת בוֹ א כּ ן ואחר ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש א הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עם ברית וכרתוּ  לאה. ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  זרה, עבוֹ דה עוֹ ד  לד )יעבדוּ  כּ וֹ רת(שמות אנכי  הנּ ה ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌
ׁש ם  וכתוּ ב וגוֹ '.  עּמ כּ ל נגד א(שם)בּ רית  מּס כה אהי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

ּת ׁש ּק ר אל  בּ כּ סף, תמכּ ר נּ ה  א וּ מכר  זה, ועל  . ּל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַתעשׂ ה 
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  כסף, אהי בּ ׁש ביל  כ )בּ נׁש מת תעשׂ וּ ן (שמות  א ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

י שׂ ראל , הם אׁש רי לכם. תעשׂ וּ  א זהב ואהי  כסף אהי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִאּת י 
ׁש כּ תוּ ב  ה זּ ה , בּ יּ וֹ ם ּת ענית עליהם גּ זר הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

כג ) ונכרתה(ויקרא הזּ ה היּ וֹ ם בּ עצם תע נּ ה א אׁש ר הנּ פׁש  כל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִכּ י 
ׁש כּ תוּ ב חטאיהם . כּ ל לכם ׁש יּ תכּ ּפ ר וּ  כּ די  טז)מעּמ יה . כּ י (שם ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ה' לפני  חּט אתיכם מכּ ל אתכם לטהר עליכם יכ ּפ ר הזּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַביּ וֹ ם
כּ אן. עד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִּת טהר וּ .

יתה 1209זוהר הלימוד אבסדר ח ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

יהוצקלז אּת ה מׁש ּפ טי:דּ יק צוּ יתקלחויׁש ר 
מאד: ואמוּ נה עדתי כּ יקלטצדק קנאתי צּמ תתני 

צרי: דברי ועבדּ קמׁש כחוּ  מאד אמרת צרוּ פה 
ׁש כחּת י:קמאאהבּה : א ּפ ּק די ונבזה אנכי צעיר 

אמת:קמב ותוֹ רת לעוֹ לם צדק וּ מצוֹ קקמגצדקת צר 

השונאי להשמיד
משפטי וישר ה' אתה קלז)צדיק לפרק :(קיטצ, החדש תהלי [שימוש

קיטצ] וגו', ה' אתה צדיק  במשפט,א .פסוק לנצח  מאוד טוב
וינצח הדי את עליו  ויצדיק המשפט  קוד  פעמי כמה אותו יאמר 

 ב.בדינו. .הדיי לפני  פעמי כ"ד אותו  לומר הרוצהג.כתוב כל
צ. אות כל פעמי י "ב יאמר איתו, שהאמת דבר להוציא או לומר

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ל מנחה פת עת  ל הע מ ק ס ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹל ה 
נמצאת  רצ עת אז ְִֵֵֶַָָָת 

 וגו 'צדקת לעוֹ לם  קמב )צדק  ח"ב:(קיט, קנו.)[זוהר זוהר(דף  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

למדנו תורה] אמת. ותוֹ רת לעוֹ לם צדק ִצדקת◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌
של  מנחה תפלת  בשעת העולם מן שנסתלקו הם שלשה
הנאמן  נביא משה אחד  נמצאת, רצון עת שאז שבת
אנו  לפיכך  המלך, דוד ואחד  הצדיק, יוסף ואחד העליון,
אחד  שבת, של במנחה הדין צדוק של פסוקים ג' אומרים
אל  כהררי צדקתך וזהו לראשונה, הצדיק יוסף של  הוא
כהררי  בלבדו שהוא יוסף  זה וגו', רבה תהום משפטיך



יתה זוהר הלימוד1210 אבסדר ח ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

ׁש עׁש עי: מצוֹ תי לעוֹ לםקמדמצאוּ ני עדוֹ תי צדק 
ואחיה: הבינני

תהלי זוהר 

העליונים הרים ככל  וזהו קנגאל הנאמן, נביא משה ואחד
וגו', גדולות עשית אשר מרום עד אלהים וצדקתך שכתוב

ושמאל  ימין הצדדים לכל נושא שהוא הואקנד לפי ואחד
אמת, ותורתך לעולם צדק  צדקתך  שכתוב  וזהו המלך , דוד

המלך  דוד זה .קנהלעולם

הזוהר זיו

בספירתקנג. משפיעות העליונות הספירות  שהן העליונים  הרים כל כי
להמלכות: להעבירו השפע מכלן מקבל והוא  צדיק משה קנד.יסוד  כי

ושל  חסד של והשמאל הימין של הכולל  שהוא התפארת הוא  שרשו
וקיים :קנה .גבורה: חי  ישראל מלך דוד כי

יתה 1211זוהר הלימוד אבסדר ח ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

יהוקקמה ענני לב בכל אצּ רה:חּק יראתי 
עדתי:קמו ואׁש מרה ׁש יעני הוֹ  קדּ מּת יקמזקראתי 

ואׁש וּ עה ׁש ף יחלּת י:(לדבריך)בנּ  עיניקמחלדבר קדּ מוּ  
:בּ אמרת לשׂ יח כחסדּ קמטאׁש מרוֹ ת ׁש מעה קוֹ לי 

יהו:חיּ ני זּמ הקנכּ מׁש ּפ ט רדפי קרבוּ  
רחקוּ : קנאמּת וֹ רתיהו אּת ה וכלקרוֹ ב 
אמת: לעוֹ לםקנבמצוֹ תי כּ י מעדתי ידעּת י קדם 

יסדּת ם:

שמאלית רגל לחשישת
קמה)קראתי  קיט ק]:(קיטק, לפרק תהלי רגל[שימוש לחשישת

ומשחהו . וורד  שמ על לחוש  שמאל,

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

צרכיה די  לה להשפיע  ישראל לסביבות  עצמו. שיפנה 

יסדתם קדם לעולם כי  מעדותיך  קנב )ידעתי [נועם :(קיט -ק ,

שושנה] ליקוטי הרמז,אלימלך, דרך על  לפרש בהקדים
למדרגה ממדריגה עולה כיצד פירוש  בכבש עלה כיצד
ישראל  לסביבות  עצמו. שיפנה פירוש לסובב ופנה ומפרש
לבא הרוצה לומר רוצה  דרומית צרכיהם די להם להשפיע
מיד  פירוש מזרחית ידרים להחכים הרוצה כמו  החכמה אל
שיזריח לו יבא שמזה  התורה אל רק יפנה לא בבוקר בקומו



יתה זוהר הלימוד1210 אבסדר ח ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

ׁש עׁש עי: מצוֹ תי לעוֹ לםקמדמצאוּ ני עדוֹ תי צדק 
ואחיה: הבינני

תהלי זוהר 

העליונים הרים ככל  וזהו קנגאל הנאמן, נביא משה ואחד
וגו', גדולות עשית אשר מרום עד אלהים וצדקתך שכתוב

ושמאל  ימין הצדדים לכל נושא שהוא הואקנד לפי ואחד
אמת, ותורתך לעולם צדק  צדקתך  שכתוב  וזהו המלך , דוד

המלך  דוד זה .קנהלעולם

הזוהר זיו

בספירתקנג. משפיעות העליונות הספירות  שהן העליונים  הרים כל כי
להמלכות: להעבירו השפע מכלן מקבל והוא  צדיק משה קנד.יסוד  כי

ושל  חסד של והשמאל הימין של הכולל  שהוא התפארת הוא  שרשו
וקיים :קנה .גבורה: חי  ישראל מלך דוד כי

יתה 1211זוהר הלימוד אבסדר ח ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

יהוקקמה ענני לב בכל אצּ רה:חּק יראתי 
עדתי:קמו ואׁש מרה ׁש יעני הוֹ  קדּ מּת יקמזקראתי 

ואׁש וּ עה ׁש ף יחלּת י:(לדבריך)בנּ  עיניקמחלדבר קדּ מוּ  
:בּ אמרת לשׂ יח כחסדּ קמטאׁש מרוֹ ת ׁש מעה קוֹ לי 

יהו:חיּ ני זּמ הקנכּ מׁש ּפ ט רדפי קרבוּ  
רחקוּ : קנאמּת וֹ רתיהו אּת ה וכלקרוֹ ב 
אמת: לעוֹ לםקנבמצוֹ תי כּ י מעדתי ידעּת י קדם 

יסדּת ם:

שמאלית רגל לחשישת
קמה)קראתי  קיט ק]:(קיטק, לפרק תהלי רגל[שימוש לחשישת

ומשחהו . וורד  שמ על לחוש  שמאל,

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

צרכיה די  לה להשפיע  ישראל לסביבות  עצמו. שיפנה 

יסדתם קדם לעולם כי  מעדותיך  קנב )ידעתי [נועם :(קיט -ק ,

שושנה] ליקוטי הרמז,אלימלך, דרך על  לפרש בהקדים
למדרגה ממדריגה עולה כיצד פירוש  בכבש עלה כיצד
ישראל  לסביבות  עצמו. שיפנה פירוש לסובב ופנה ומפרש
לבא הרוצה לומר רוצה  דרומית צרכיהם די להם להשפיע
מיד  פירוש מזרחית ידרים להחכים הרוצה כמו  החכמה אל
שיזריח לו יבא שמזה  התורה אל רק יפנה לא בבוקר בקומו



יתה זוהר הלימוד1212 אבסדר ח ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

הבהירות כשיבא פירוש הארץ על יצא השמש וזהו גדול אור
צוערה בא ולוט התורה עסק ידי  על הגוף הוא  הארץ על 
מצער מלשון צוערה בא לוט  הנקרא הרע  יצר לומר רוצה

הזהשנעשה האור עם פירוש, צפונית מזרחית וקטן, מצער
הצפנה לזה שצריך גדולות וטובות השפעות להשפיע יכול
הרוצה שפרשתי  ע"ד המקטרג יבין שלא גדולה והטמנה
ישראל  את להעשיר  שרוצה מי  פירוש יצפין להעשיר
הקטרוג. מן הדבר להצפין צריך השפעה עליהם ולהמשיך
היינו  זהב יבא שיצפין ידי על יאתה זהב מצפון וזהו 
ידעתי  האור מזרח ידי על לומר  רוצה קדם וזהו השפעות,
עדות הנקראים דברים השני  לדעת אוכל פירוש מעדותיך
בשניהם ונאמר בצפון ושולחן בדרום היה  מנורה דהיינו 

וזהו  כדיעדות החכמה להשיג שאוכל מעדותיך ידעתי 
בשביל יסדת  זה שכל  פירוש  יסדתם לעולם כי להשפיע 

להם  להשפיע כדי .העולם

רשאי טעמו אין האדם דהנה לפרש  ויש ד'. טוב כי  וראו
הראיה והן ושתיה, אכילה הן הזה מהעולם להנות
עין  שאמרו כדרך החמדה עיקר  שהם בעיניו רואה שאדם
יהיה לא ראיותיו שכל האדם צריך כן ואם חומד ולב רואה
ממילא ומובן בנפלאותיו לבחון וברוממותו ד ' בדבר אם כי
וראו  ושתיה אכילה היא בפה  שתטעמו מה כל  פירוש טעמו
ד ' טוב  כי  להבין אם כי הכל יהיה לא זה שתראו מה  וכל

יתברך . וגדולתו טובתו להכיר

יתה 1213זוהר הלימוד אבסדר ט  ליו

לחודשתהלי כו | חמישי ספר 

ׁש כחּת י:רקנג א תוֹ רת כּ י וחלּ צני עניי ריבהקנדאה 
חיּ ני: לאמרת וּ גאלני יׁש וּ עהקנהריבי מרׁש עים רחוֹ ק 

דרׁש וּ : א חקּ י יהוקנוכּ י רבּ ים רחמי 
חיּ ני: אקנזכּ מׁש ּפ טי מעדוֹ תי וצרי רדפי רּב ים 

ימנית אוז לחשישת
עניי  קנג)ראה קיטר ]:(קיטר, לפרק  תהלי אוז[שימוש לחשישת

אחת. טפה והט בצל במי אותו  אמור ימנית,

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

מע יו  ל על רחמי מתמ א ,רחמי מלא  הא הא ר  דְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָה

 ח יּ נירחמי ּכ מׁש ּפ טי ה' קנו )רּב ים משפטים:(קיט-ר , פ' (דף[זוהר ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ה ּת ׁש וּ בה,]ק"ו:) לפני  ׁש עוֹ מד בּ ע וֹ לם דּ בר אין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
בּ תׁש וּ בה, ׁש ב ואם ודּ אי. מקבּ ל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ה כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְואת
הכּ ל  - ּפ גם מה ׁש ּפ גם גּ ב על ואף  חיּ ים. ארח כּ נגדּ וֹ  מזּמ ן ֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֲהרי
ׁש ב וּ עה, בּ וֹ  יּ ׁש  בּ מה  אפלּ וּ  ׁש הרי ּת ּק וּ נוֹ , על חוֹ זר והכּ ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנתקן
ועוד, סתום. סוד זהו יפר. ומי יעץ צבאות ה ' כי בו נקרא הוא  ברוך הקדוש (לפני 

שהרי תשובה, יעשה לא אם אלא נשבע  לא שבועה, נשבע  הוא הקדושברוך כאשר

עושים כאשר  הוא ברוך הקדוש מכפר הכל ועל  התשובה , בפני  שעומד דבר  אין

שלמה) ה'תשובה נאם אני חי  ׁש כּ תוּ ב מקבּ ל, הוּ א  ּבּ רו ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
האי ׁש  את כּ תבוּ  וכתוּ ב וגוֹ '. כּ ניהוּ  יהיה אם וגוֹ '.כּ י  ערירי ה זּ ה  ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌

מכּ אן  וגוֹ '. בּ נוֹ  אּס ר  יכניה  וּ בני כּ תוּ ב, בּ תׁש וּ בה ׁש ב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְואחר
בּ רזל , ׁש לׁש לאוֹ ת וכּמ ה ודינים גזרת כּ ּמ ה מ ׁש בּ רת ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּת ׁש וּ בה
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תהלי זוהר 

הבהירות כשיבא פירוש הארץ על יצא השמש וזהו גדול אור
צוערה בא ולוט התורה עסק ידי  על הגוף הוא  הארץ על 
מצער מלשון צוערה בא לוט  הנקרא הרע  יצר לומר רוצה

הזהשנעשה האור עם פירוש, צפונית מזרחית וקטן, מצער
הצפנה לזה שצריך גדולות וטובות השפעות להשפיע יכול
הרוצה שפרשתי  ע"ד המקטרג יבין שלא גדולה והטמנה
ישראל  את להעשיר  שרוצה מי  פירוש יצפין להעשיר
הקטרוג. מן הדבר להצפין צריך השפעה עליהם ולהמשיך
היינו  זהב יבא שיצפין ידי על יאתה זהב מצפון וזהו 
ידעתי  האור מזרח ידי על לומר  רוצה קדם וזהו השפעות,
עדות הנקראים דברים השני  לדעת אוכל פירוש מעדותיך
בשניהם ונאמר בצפון ושולחן בדרום היה  מנורה דהיינו 

וזהו  כדיעדות החכמה להשיג שאוכל מעדותיך ידעתי 
בשביל יסדת  זה שכל  פירוש  יסדתם לעולם כי להשפיע 

להם  להשפיע כדי .העולם

רשאי טעמו אין האדם דהנה לפרש  ויש ד'. טוב כי  וראו
הראיה והן ושתיה, אכילה הן הזה מהעולם להנות
עין  שאמרו כדרך החמדה עיקר  שהם בעיניו רואה שאדם
יהיה לא ראיותיו שכל האדם צריך כן ואם חומד ולב רואה
ממילא ומובן בנפלאותיו לבחון וברוממותו ד ' בדבר אם כי
וראו  ושתיה אכילה היא בפה  שתטעמו מה כל  פירוש טעמו
ד ' טוב  כי  להבין אם כי הכל יהיה לא זה שתראו מה  וכל

יתברך . וגדולתו טובתו להכיר
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ׁש כחּת י:רקנג א תוֹ רת כּ י וחלּ צני עניי ריבהקנדאה 
חיּ ני: לאמרת וּ גאלני יׁש וּ עהקנהריבי מרׁש עים רחוֹ ק 

דרׁש וּ : א חקּ י יהוקנוכּ י רבּ ים רחמי 
חיּ ני: אקנזכּ מׁש ּפ טי מעדוֹ תי וצרי רדפי רּב ים 

ימנית אוז לחשישת
עניי  קנג)ראה קיטר ]:(קיטר, לפרק  תהלי אוז[שימוש לחשישת

אחת. טפה והט בצל במי אותו  אמור ימנית,

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

מע יו  ל על רחמי מתמ א ,רחמי מלא  הא הא ר  דְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָה

 ח יּ נירחמי ּכ מׁש ּפ טי ה' קנו )רּב ים משפטים:(קיט-ר , פ' (דף[זוהר ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ה ּת ׁש וּ בה,]ק"ו:) לפני  ׁש עוֹ מד בּ ע וֹ לם דּ בר אין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
בּ תׁש וּ בה, ׁש ב ואם ודּ אי. מקבּ ל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ה כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְואת
הכּ ל  - ּפ גם מה ׁש ּפ גם גּ ב על ואף  חיּ ים. ארח כּ נגדּ וֹ  מזּמ ן ֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֲהרי
ׁש ב וּ עה, בּ וֹ  יּ ׁש  בּ מה  אפלּ וּ  ׁש הרי ּת ּק וּ נוֹ , על חוֹ זר והכּ ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנתקן
ועוד, סתום. סוד זהו יפר. ומי יעץ צבאות ה ' כי בו נקרא הוא  ברוך הקדוש (לפני 

שהרי תשובה, יעשה לא אם אלא נשבע  לא שבועה, נשבע  הוא הקדושברוך כאשר

עושים כאשר  הוא ברוך הקדוש מכפר הכל ועל  התשובה , בפני  שעומד דבר  אין

שלמה) ה'תשובה נאם אני חי  ׁש כּ תוּ ב מקבּ ל, הוּ א  ּבּ רו ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
האי ׁש  את כּ תבוּ  וכתוּ ב וגוֹ '. כּ ניהוּ  יהיה אם וגוֹ '.כּ י  ערירי ה זּ ה  ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌

מכּ אן  וגוֹ '. בּ נוֹ  אּס ר  יכניה  וּ בני כּ תוּ ב, בּ תׁש וּ בה ׁש ב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְואחר
בּ רזל , ׁש לׁש לאוֹ ת וכּמ ה ודינים גזרת כּ ּמ ה מ ׁש בּ רת ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּת ׁש וּ בה
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אקנחנטיתי: אמרת אׁש ר ואתקוֹ טטה בגדים ראיתי 
יהוקנטׁש מרוּ : אהבּת י פקּ וּ די כּ י כּ חסדּ ראה 
צדק:קסחיּ ני: מׁש ּפ ט כּ ל וּ לעוֹ לם אמת דּ בר ראׁש  

תהלי זוהר 

כּ תוּ ב, זה ועל הּת ׁש וּ בה. לפני  ׁש עוֹ מד מי ויצאוּ (ישעיהסו)ואין ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כת וּ ב, א בּ י  ּפ ׁש ע וּ  אׁש ר בּ י. ה ּפ ׁש עים האנׁש ים בּ פגרי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוראוּ 
ע שׂ וּ . מה על וּ להתנחם לׁש וּ ב  רוֹ צים ׁש א בּ י. הּפ ׁש עים ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
לכן  אוֹ תם. מק בּ ל ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש התנחמוּ , כּ יון ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל 
וׁש ב  צרי ׁש א בּ מקוֹ ם וּ פגם בּ וֹ  ׁש ּפ ׁש ע גּ ב על אף  ה זּ ה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
ה וּ א הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי  עליו, וחס אוֹ תוֹ  מק בּ ל - ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מעשׂ יו, כּ ל על רחמים וּ מתמלּ א רחמים, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָמלא

קמה) ועוֹ פוֹ ת(תהלים בּ המוֹ ת על  אפלּ וּ  מעשׂ יו. כּ ל  על ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְורחמיו
בּ ני  על ׁש כּ ן כּ ל רחמיו, מגּ יעים  עליהם אם רחמיו. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַמגּ יעים
עליהם מגּ יעים ׁש רחמיו רבּ וֹ נם לׁש בּ ח וּ מכּ ירים ׁש יּ וֹ דעים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

דּ וד, אמר זה ועל  עליהם. קיט )וׁש וֹ רים ה'(שם רבּ ים  רחמי ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
על  ׁש כּ ן כּ ל רחמיו, מגּ יעים ר ׁש עים על  אם חיּ ני. ְכּ מ ׁש ּפ טי◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

רפ וּ אה צרי מי  אלּ א הםצ דּ יקים. וּ מי כאבים. בּ עלי אוֹ תם  ? ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
כאבים רפ וּ אהבּ עלי  צריכים הם ר ׁש עים, אוֹ תם אלּ ה ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  עזוּ בים(מרחם)ורחמים, יהיוּ  ׁש א עליהם ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  כנגדּ וֹ . ויׁש וּ בוּ  מהם, מסּת לּ ק  ׁש א - והוּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
בּ מאל . דּ וֹ חה וּ כ ׁש דּ וֹ חה, בּ יּ מין. מקרב הוּ א מקרב, הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֹ
הזּ ה וּ מהצּ ד  דּ וֹ חה הזּ ה מ צּ ד מקרבת. היּ מין ׁש דּ וֹ חה, ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ ב ׁש עה

א הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  מהם.מקרב, רחמיו את עוֹ זב ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
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חנּ םשׂ קסא רדפוּ ני לבּ י:(ומדבריך)רים ּפ חד וּ מדּ בר 
רב:קסב ׁש לל כּ מוֹ צא אמרת על אנכי ׁש קרקסגשׂ שׂ  

אהבּת י: ּת וֹ רת ואתעבה בּ יּ וֹ םקסדשׂ נאתי ׁש בע 
:צדק מׁש ּפ טי על לאהביהקסהלּ לּת י רב ׁש לוֹ ם 

אויב לפחד
קסא)שרי קיטש]:(קיטש, לפרק  תהלי הראש[שימוש  לחשישת

הכאב . במקו ושי זית שמ על אותו אמור

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

הרה ל  הא ל ת  . א ל ת  ה '  מלא אליו ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָורא

וגו'ׁש בע  הלּ לּת י קסד )ּב יּ וֹ ם  קדמאה]:(קיט-ש, תקונא חדש , זוהר [זוהר ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

יהי  אהים ויּ אמר - ב' יהוה. את אהים בּ רא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית
ויּ אמר - ד ' יהוה. רקיע יהי  אהים ויּ אמר - ג' יהוה. ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ֱ◌ַאוֹ ר

י  הארץ אהים ּת דׁש א אהים ויּ אמר - ה' יהוה. הּמ ים ּק ווּ  ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
אהים ויּ אמר - ז' יהוה. מארת יהי  אהים ו יּ אמר  - ו ' ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ַיהוה.
ט' יהוה. הארץ ּת וֹ צא אהים  ויּ אמר - ח' יהוה. הּמ ים ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִי ׁש רצ וּ 
נתּת י  הנּ ה אהים ו יּ אמר  - י' יהוּה . וּ רבוּ  ּפ רוּ  אהים ויּ אמר -ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ל "ב  כּ נגד ׁש הם בּ ראׁש ית ׁש ל  א הים ל"ב הם א לּ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ַיהוה.
אהים ור וּ ח - ב' את. אהים בּ רא בּ ראׁש ית - א' ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש בילים.
את אהים ויּ רא - ד' אוֹ ר. יהי אהים  ויּ אמר - ג' על. ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמרחפת
לאוֹ ר א הים ויּ קרא - ו ' האוֹ ר. בּ ין אהים ויּ בדּ ל - ה' ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהאוֹ ר.
את אהים ויּ ע שׂ  - ח ' רקיע . יהי  אהים ויּ אמר - ז' ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַי וֹ ם.
אהים ויּ אמר - י ' ׁש מים. לרקיע אהים ויּ קרא - ט' ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע .
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אקנחנטיתי: אמרת אׁש ר ואתקוֹ טטה בגדים ראיתי 
יהוקנטׁש מרוּ : אהבּת י פּק וּ די כּ י כּ חסדּ ראה 
צדק:קסחיּ ני: מׁש ּפ ט כּ ל וּ לעוֹ לם אמת דּ בר ראׁש  

תהלי זוהר 

כּ תוּ ב, זה ועל הּת ׁש וּ בה. לפני  ׁש עוֹ מד מי ויצאוּ (ישעיהסו)ואין ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כת וּ ב, א בּ י  ּפ ׁש ע וּ  אׁש ר בּ י. ה ּפ ׁש עים האנׁש ים בּ פגרי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוראוּ 
ע שׂ וּ . מה על וּ להתנחם לׁש וּ ב  רוֹ צים ׁש א בּ י. הּפ ׁש עים ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
לכן  אוֹ תם. מק בּ ל ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש התנחמוּ , כּ יון ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל 
וׁש ב  צרי ׁש א בּ מקוֹ ם וּ פגם בּ וֹ  ׁש ּפ ׁש ע גּ ב על אף  ה זּ ה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
ה וּ א הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי  עליו, וחס אוֹ תוֹ  מק בּ ל - ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מעשׂ יו, כּ ל על רחמים וּ מתמלּ א רחמים, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָמלא

קמה) ועוֹ פוֹ ת(תהלים בּ המוֹ ת על  אפלּ וּ  מעשׂ יו. כּ ל  על ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְורחמיו
בּ ני  על ׁש כּ ן כּ ל רחמיו, מגּ יעים  עליהם אם רחמיו. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַמגּ יעים
עליהם מגּ יעים ׁש רחמיו רבּ וֹ נם לׁש בּ ח וּ מכּ ירים ׁש יּ וֹ דעים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

דּ וד, אמר זה ועל  עליהם. קיט )וׁש וֹ רים ה'(שם רבּ ים  רחמי ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
על  ׁש כּ ן כּ ל רחמיו, מגּ יעים ר ׁש עים על  אם חיּ ני. ְכּ מ ׁש ּפ טי◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

רפ וּ אה צרי מי  אלּ א הםצ דּ יקים. וּ מי כאבים. בּ עלי אוֹ תם  ? ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
כאבים רפ וּ אהבּ עלי  צריכים הם ר ׁש עים, אוֹ תם אלּ ה ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  עזוּ בים(מרחם)ורחמים, יהיוּ  ׁש א עליהם ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  כנגדּ וֹ . ויׁש וּ בוּ  מהם, מסּת לּ ק  ׁש א - והוּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
בּ מאל . דּ וֹ חה וּ כ ׁש דּ וֹ חה, בּ יּ מין. מקרב הוּ א מקרב, הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֹ
הזּ ה וּ מהצּ ד  דּ וֹ חה הזּ ה מ צּ ד מקרבת. היּ מין ׁש דּ וֹ חה, ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ ב ׁש עה

א הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  מהם.מקרב, רחמיו את עוֹ זב ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
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חנּ םשׂ קסא רדפוּ ני לבּ י:(ומדבריך)רים ּפ חד וּ מדּ בר 
רב:קסב ׁש לל כּ מוֹ צא אמרת על אנכי ׁש קרקסגשׂ שׂ  

אהבּת י: ּת וֹ רת ואתעבה בּ יּ וֹ םקסדשׂ נאתי ׁש בע 
:צדק מׁש ּפ טי על לאהביהקסהלּ לּת י רב ׁש לוֹ ם 

אויב לפחד
קסא)שרי קיטש]:(קיטש, לפרק  תהלי הראש[שימוש  לחשישת

הכאב . במקו ושי זית שמ על אותו אמור

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

הרה ל  הא ל ת  . א ל ת  ה '  מלא אליו ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָורא

וגו'ׁש בע  הלּ לּת י קסד )ּב יּ וֹ ם  קדמאה]:(קיט-ש, תקונא חדש , זוהר [זוהר ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

יהי  אהים ויּ אמר - ב' יהוה. את אהים בּ רא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית
ויּ אמר - ד ' יהוה. רקיע יהי  אהים ויּ אמר - ג' יהוה. ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ֱ◌ַאוֹ ר

י  הארץ אהים ּת דׁש א אהים ויּ אמר - ה' יהוה. הּמ ים ּק ווּ  ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
אהים ויּ אמר - ז' יהוה. מארת יהי  אהים ו יּ אמר  - ו ' ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ַיהוה.
ט' יהוה. הארץ ּת וֹ צא אהים  ויּ אמר - ח' יהוה. הּמ ים ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִי ׁש רצ וּ 
נתּת י  הנּ ה אהים ו יּ אמר  - י' יהוּה . וּ רבוּ  ּפ רוּ  אהים ויּ אמר -ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ל "ב  כּ נגד ׁש הם בּ ראׁש ית ׁש ל  א הים ל"ב הם א לּ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ַיהוה.
אהים ור וּ ח - ב' את. אהים בּ רא בּ ראׁש ית - א' ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש בילים.
את אהים ויּ רא - ד' אוֹ ר. יהי אהים  ויּ אמר - ג' על. ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמרחפת
לאוֹ ר א הים ויּ קרא - ו ' האוֹ ר. בּ ין אהים ויּ בדּ ל - ה' ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהאוֹ ר.
את אהים ויּ ע שׂ  - ח ' רקיע . יהי  אהים ויּ אמר - ז' ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַי וֹ ם.
אהים ויּ אמר - י ' ׁש מים. לרקיע אהים ויּ קרא - ט' ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע .
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ו יּ רא - יב' ארץ. ל יּ בּ ׁש ה  אהים ויּ קרא  - יא' הּמ ים . ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִי ּק וּ וּ 
ו יּ רא - יד' הארץ. ּת דׁש א אהים ו יּ אמר  - יג ' ט וֹ ב. כּ י ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱאהים
ויּ עשׂ  - טז' מארת. יהי אהים ויּ אמר - טו' טוֹ ב . כּ י ◌ַ◌ַ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱאהים
- יח' המים. בּ רקיע אהים אתם ויּ ּת ן - יז' ׁש ני. את ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱאהים
- כ' הּמ ים. יׁש רצוּ  אהים ויּ אמר  - יט' טוֹ ב. כּ י אהים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
- כב' ט וֹ ב כּ י אהים ויּ רא - כא' הּת נּ ינם. את אהים ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ ברא
הארץ. ּת וֹ צא אהים ויּ אמר  - כג' לאמר. אהים אתם ַויבר◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
כו  טוֹ ב. כּ י  אהים ויּ רא - כה' חיּ ת. את אהים ויּ עשׂ  - ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַכד'
- כח' האדם. את אהים ויּ ברא - כז ' נע שׂ ה. אהים  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 
ל ' ויּ אמר. אהים אתם ויבר - כט ' אתוֹ . בּ רא אהים  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צלם
ה נּ ה אהים ויּ אמר - לא' וּ רב וּ . ּפ ר וּ  אהים להם ויּ אמר  -ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
בּ יּ וֹ ם אהים ויכל - א' כּ ל. את אהים ויּ רא - לב' ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָנתּת י .
בּ רא אׁש ר  - ג' ה ביעי . י וֹ ם את אהים ויבר - ב' ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהביעי .
ׁש ל  אהים ל"ב כּ ל על ע וֹ לים הׁש ה אלּ וּ  לע שׂ וֹ ת. ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱאהים

ס וֹ ד וזה בראׁש ית. ג )מעשׂ ה בּ לבּ ת(שמות ה' מלא אליו  ויּ רא ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וזהוּ  הּת וֹ רה, ׁש ל האׁש  בּ לבּ ת סג )אׁש . בּ לבּ י .(ישעיה  נקם י וֹ ם כּ י ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

וּ ׁש ּת  ארבּ עים ּפ וֹ עלים וכלּ םוּ בהם בם, יהו"ה ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת ים ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌
וּ ׁש ּת ים אר בּ עים ׁש ל ׁש מוֹ ת ׁש בעה והם ׁש בע, בּ בת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכללים
יגל  טנע חקב  צתג בטר  יכש נגד  שטן  קרע יתץ אבג ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת

נאמר עליהן צית. שקו קיט )פזק הלּ לּת י.(תהלים בּ יּ וֹ ם ׁש בע  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ עמים. ׁש בע ארצה ויּ ׁש ּת חוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָוּ בהם

לה על א א ע מד ל הע ֵֵֶַַָָָָאי

וגו'ׁש לוֹ ם  תוֹ רת לאהבי קסה)רב ג :(קיט, חלק קעו:)[זוהר (דף  ָ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

יתה 1217זוהר הלימוד אבסדר י ליו
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מכׁש וֹ ל: למוֹ  ואין קסותוֹ רתׁש וּ עת לי שׂ בּ רּת י 
יהו:עשׂ יתי קסזוּ מצוֹ תיעדתי נפׁש י ׁש מרה 

מאד: כלקסחואהבם כּ י ועדתי פּק וּ די ׁש מרּת י 
: ּנגד דּ רכי

תהלי זוהר 

תורה] אמרזוהר מכׁש וֹ ל. למוֹ  ואין  תוֹ רת לאהבי רב  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ָׁש ל וֹ ם
שלום, על אלא עומד העולם שאין וראה בוא יצחק רבי
עד  להתקיים יכול היה לא העולם את הקב"ה ברא כאשר 
שלום שהוא השבת זה  הוא, ומה  שלום, עליהם ושכן שבא
שחולק  ומי  העולם, נתקיים ואז והתחתונים, העליונים של 
ומי  השלום , על שחולק  זה מחלוקת העולם, מן יאבד עליו
שהשם לפי  הקדוש , השם על חולק השלום על שחולק
לאהבי  רב שלום כתוב אמר יוסי רבי שלום, נקרא הקדוש

שכתוב  שלום, היא התורה וגו', ג )תורתך וכל (משלי 
שלום. נתיבותיה
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תהלי זוהר 

ו יּ רא - יב' ארץ. ל יּ בּ ׁש ה  אהים ויּ קרא  - יא' הּמ ים . ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִי ּק וּ וּ 
ו יּ רא - יד' הארץ. ּת דׁש א אהים ו יּ אמר  - יג ' ט וֹ ב. כּ י ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱאהים
ויּ עשׂ  - טז' מארת. יהי אהים ויּ אמר - טו' טוֹ ב . כּ י ◌ַ◌ַ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱאהים
- יח' המים. בּ רקיע אהים אתם ויּ ּת ן - יז' ׁש ני. את ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱאהים
- כ' הּמ ים. יׁש רצוּ  אהים ויּ אמר  - יט' טוֹ ב. כּ י אהים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
- כב' ט וֹ ב כּ י אהים ויּ רא - כא' הּת נּ ינם. את אהים ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ ברא
הארץ. ּת וֹ צא אהים ויּ אמר  - כג' לאמר. אהים אתם ַויבר◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
כו  טוֹ ב. כּ י  אהים ויּ רא - כה' חיּ ת. את אהים ויּ עשׂ  - ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַכד'
- כח' האדם. את אהים ויּ ברא - כז ' נע שׂ ה. אהים  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 
ל ' ויּ אמר. אהים אתם ויבר - כט ' אתוֹ . בּ רא אהים  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צלם
ה נּ ה אהים ויּ אמר - לא' וּ רב וּ . ּפ ר וּ  אהים להם ויּ אמר  -ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
בּ יּ וֹ ם אהים ויכל - א' כּ ל. את אהים ויּ רא - לב' ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָנתּת י .
בּ רא אׁש ר  - ג' ה ביעי . י וֹ ם את אהים ויבר - ב' ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהביעי .
ׁש ל  אהים ל"ב כּ ל על ע וֹ לים הׁש ה אלּ וּ  לע שׂ וֹ ת. ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱאהים

ס וֹ ד וזה בראׁש ית. ג )מעשׂ ה בּ לבּ ת(שמות ה' מלא אליו  ויּ רא ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וזהוּ  הּת וֹ רה, ׁש ל האׁש  בּ לבּ ת סג )אׁש . בּ לבּ י .(ישעיה  נקם י וֹ ם כּ י ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

וּ ׁש ּת  ארבּ עים ּפ וֹ עלים וכלּ םוּ בהם בם, יהו"ה ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת ים ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌
וּ ׁש ּת ים אר בּ עים ׁש ל ׁש מוֹ ת ׁש בעה והם ׁש בע, בּ בת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכללים
יגל  טנע חקב  צתג בטר  יכש נגד  שטן  קרע יתץ אבג ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת

נאמר עליהן צית. שקו קיט )פזק הלּ לּת י.(תהלים בּ יּ וֹ ם ׁש בע  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ עמים. ׁש בע ארצה ויּ ׁש ּת חוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָוּ בהם

לה על א א ע מד ל הע ֵֵֶַַָָָָאי

וגו'ׁש לוֹ ם  תוֹ רת לאהבי קסה)רב ג :(קיט, חלק קעו:)[זוהר (דף  ָ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
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מכׁש וֹ ל: למוֹ  ואין קסותוֹ רתׁש וּ עת לי שׂ בּ רּת י 
יהו:עשׂ יתי קסזוּ מצוֹ תיעדתי נפׁש י ׁש מרה 

מאד: כלקסחואהבם כּ י ועדתי פּק וּ די ׁש מרּת י 
: ּנגד דּ רכי

תהלי זוהר 

תורה] אמרזוהר מכׁש וֹ ל. למוֹ  ואין  תוֹ רת לאהבי רב  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ָׁש ל וֹ ם
שלום, על אלא עומד העולם שאין וראה בוא יצחק רבי
עד  להתקיים יכול היה לא העולם את הקב"ה ברא כאשר 
שלום שהוא השבת זה  הוא, ומה  שלום, עליהם ושכן שבא
שחולק  ומי  העולם, נתקיים ואז והתחתונים, העליונים של 
ומי  השלום , על שחולק  זה מחלוקת העולם, מן יאבד עליו
שהשם לפי  הקדוש , השם על חולק השלום על שחולק
לאהבי  רב שלום כתוב אמר יוסי רבי שלום, נקרא הקדוש

שכתוב  שלום, היא התורה וגו', ג )תורתך וכל (משלי 
שלום. נתיבותיה
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יהוּת קסט לפני רנּ תי הבינני:קרב כּ דבר 
הצּ ילני:קע כּ אמרת לפני ּת חנּ תי ּת בּ ענהקעאּת בוֹ א 

:חקּ י תלּמ דני כּ י ּת הלּ ה לׁש וֹ ניקעבשׂ פתי ּת ען 

שמאלית אז לחשישת
קסט)תקרב קיטת ]:(קיט ת , לפרק תהלי אוז[שימוש לחשישת

זרועותיו שחושש מי  אחת, טפה והט בצל במי לחוש  שמאלית,
תקרב, אשרי , אמור. פרלסי "א כעי רגליו  ופרסת האחת וצדו
ויבואוני, צדיק, הורני, קראתי , דבקה, ראה, גמול, ,שרי במה,
כלתה, מה, , ידי נר, טוב , ,סעפי חלקי , עשיתי, זכור פלאות ,
.קטרי לו עשה  חרציה דחשיש  מא ומנוסה  בדוק והוא  .לעול

.ש נח  למ מתושלח חנו ירד מהללאל קינ אנוש  שת אד

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

אבריי  בכל  משבח אני דוד  אמר תאמרנה עצמותי כל
המצות בה  ומקיי

תהלהתבענה קעא)שפתי  לה :(קיט-ת, פרק תהלים שמעוני [ילקוט

תשכג] איתמררמז כמוך. מי ה' תאמרנה עצמותי כל
אמר הונא רב  הכסא בבית מונחת  ידו או בשרו  על  צואה 
רבא אמר אסור, אמר חסדא רב שמע, קריאת לקרות מותר
מ"ט תאמרנה, עצמותי כל דכתיב חסדא דרב טעמא מאי
אמר חסדא רב שמע, קריאת לקרות  מותר אמר הונא דרב
עצמותי  כל  דכתיב חסדא דרב טעמא מאי רבא אמר  אסור ,
אמר יה. תהלל הנשמה כל דכתיב הונא דרב מ "ט תאמרנה,

יתה 1219זוהר הלימוד אבסדר י ליו
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תהלי זוהר 

בו. להקב "ה דוד  קלס  שלא  ואבר אבר כל לך  אין  תנחום רבי 
נשאתי  אליך  בעיניו קלסו ראשי. בשמן דשנת בראשו קלסו

בלשון קלסו  פי. ידבר  ה' תהלת בפיו  קלסו עיני. ולשוני את
קלסו  אליך, בקראי גרוני נחר  בגרונו קלסו  צדקך . תהגה
קלסו  ירננו. ובשרי לבי בלב קלסו שפתי , תרננה בשפתים
צורי  ה' ברוך בידיו קלסו קדשו . שם  את קרבי  וכל בקרביו
סוף  במישור. עמדה רגלי ברגליו קלסו לקרב , ידי המלמד

כמוך. מי ה' תאמרנה עצמותי כל אע"פ דבר  דוד  אמר
יספר פי  לקלס יודע איני עכשו עד  אלו  בכל  שקלסתיך 
אמר תאמרנה עצמותי כל ספורות . ידעתי  לא כי  צדקותיך,

המצות, בהן  ומקיים  אבריי  בכל משבחך אני אני דוד בראשי 
תקיפו  לא מקיים אני ראשי  בשערות בתפלתי , וקורא רופפו 

בראשי, מניח אני  ותפלין  ראשכם עטיפת(פד )פאת  בצוארי
בשפתי  פי , ידבר ה' תהלת בפי אותו, וראיתם בעיני  ציצית ,

תשחית ולא בזקני תהלה, שפתי  זקנך ,תבענה פאת את
אמרתך . צפנתי  בלבי בלבי צדקך , תהגה ולשוני בלשוני 
קורא שאני זמן כל הלב כנגד משים אני  הציצית בחזה
מאחרי  לבבך, על  האלה הדברים והיו שנאמר שמע קריאת
בתפלה, עומד כשאני טלית של כנפים שני  השלכתי  ומלפני
שמאלית יד תורה, טעמי בה ומראה בה כותב אני ימנית יד
בזמן  ציצית אוחז  אני ובה יד של תפלין  קושר  אני בה
העוף, מליקת  או פריעה בהם לעשות צפרנים  שמע, קריאת
אף  כליותי להבדלה, אור להסתכל ובוהן יחד  שניהם או
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יהוּת קסט לפני רנּ תי הבינני:קרב כּ דבר 
הצּ ילני:קע כּ אמרת לפני ּת חנּ תי ּת בּ ענהקעאּת בוֹ א 

:חקּ י תלּמ דני כּ י ּת הלּ ה לׁש וֹ ניקעבשׂ פתי ּת ען 

שמאלית אז לחשישת
קסט)תקרב קיטת ]:(קיט ת , לפרק תהלי אוז[שימוש לחשישת

זרועותיו שחושש מי  אחת, טפה והט בצל במי לחוש  שמאלית,
תקרב, אשרי , אמור. פרלסי "א כעי רגליו  ופרסת האחת וצדו
ויבואוני, צדיק, הורני, קראתי , דבקה, ראה, גמול, ,שרי במה,
כלתה, מה, , ידי נר, טוב , ,סעפי חלקי , עשיתי, זכור פלאות ,
.קטרי לו עשה  חרציה דחשיש  מא ומנוסה  בדוק והוא  .לעול

.ש נח  למ מתושלח חנו ירד מהללאל קינ אנוש  שת אד

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

אבריי  בכל  משבח אני דוד  אמר תאמרנה עצמותי כל
המצות בה  ומקיי

תהלהתבענה קעא)שפתי  לה :(קיט-ת, פרק תהלים שמעוני [ילקוט

תשכג] איתמררמז כמוך. מי ה' תאמרנה עצמותי כל
אמר הונא רב  הכסא בבית מונחת  ידו או בשרו  על  צואה 
רבא אמר אסור, אמר חסדא רב שמע, קריאת לקרות מותר
מ"ט תאמרנה, עצמותי כל דכתיב חסדא דרב טעמא מאי
אמר חסדא רב שמע, קריאת לקרות  מותר אמר הונא דרב
עצמותי  כל  דכתיב חסדא דרב טעמא מאי רבא אמר  אסור ,
אמר יה. תהלל הנשמה כל דכתיב הונא דרב מ "ט תאמרנה,
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תהלי זוהר 

בו. להקב "ה דוד  קלס  שלא  ואבר אבר כל לך  אין  תנחום רבי 
נשאתי  אליך  בעיניו קלסו ראשי. בשמן דשנת בראשו קלסו

בלשון קלסו  פי. ידבר  ה' תהלת בפיו  קלסו עיני. ולשוני את
קלסו  אליך, בקראי גרוני נחר  בגרונו קלסו  צדקך . תהגה
קלסו  ירננו. ובשרי לבי בלב קלסו שפתי , תרננה בשפתים
צורי  ה' ברוך בידיו קלסו קדשו . שם  את קרבי  וכל בקרביו
סוף  במישור. עמדה רגלי ברגליו קלסו לקרב , ידי המלמד

כמוך. מי ה' תאמרנה עצמותי כל אע"פ דבר  דוד  אמר
יספר פי  לקלס יודע איני עכשו עד  אלו  בכל  שקלסתיך 
אמר תאמרנה עצמותי כל ספורות . ידעתי  לא כי  צדקותיך,

המצות, בהן  ומקיים  אבריי  בכל משבחך אני אני דוד בראשי 
תקיפו  לא מקיים אני ראשי  בשערות בתפלתי , וקורא רופפו 

בראשי, מניח אני  ותפלין  ראשכם עטיפת(פד )פאת  בצוארי
בשפתי  פי , ידבר ה' תהלת בפי אותו, וראיתם בעיני  ציצית ,

תשחית ולא בזקני תהלה, שפתי  זקנך ,תבענה פאת את
אמרתך . צפנתי  בלבי בלבי צדקך , תהגה ולשוני בלשוני 
קורא שאני זמן כל הלב כנגד משים אני  הציצית בחזה
מאחרי  לבבך, על  האלה הדברים והיו שנאמר שמע קריאת
בתפלה, עומד כשאני טלית של כנפים שני  השלכתי  ומלפני
שמאלית יד תורה, טעמי בה ומראה בה כותב אני ימנית יד
בזמן  ציצית אוחז  אני ובה יד של תפלין  קושר  אני בה
העוף, מליקת  או פריעה בהם לעשות צפרנים  שמע, קריאת
אף  כליותי להבדלה, אור להסתכל ובוהן יחד  שניהם או
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צּ דק: מצוֹ תי כל כּ י כּ יקעגאמרת לעזרני יד ּת הי 
בחרּת י: קעדפּק וּ דייהו ליׁש וּ עת ּת אבּת י 

ׁש עׁש עי: קעהותוֹ רתוּ מׁש ּפ ט וּ תהללךּ  נפׁש י ּת חי 
מצוֹ תיקעויעזרני: כּ י  ּעבד בּ ּק ׁש  אבד כּ שׂ ה ּת עיתי 

ׁש כחּת י: א

תהלי זוהר 

וכל  קרבי מעי, בתוך ותורתך מעי  כליותי , יסרוני  לילות
קודם שמאל רגל לחליצה, ימין רגל קדשו , שם את קרבי 
בתפלה, ברכים כריעת כרעים התפלה, אחר  פסיעות לשלש
סנדיקוס  עושה אני  בהן ברכים  ופריעה, מילה מצות הגיד
עצמותי  כל נאמר  לכך  ופריעה  מילה בשעת לילדים
ישראל  אלו ממנו מחזק עני  מציל  כמוך . מי ה' תאמרנה
עני  ואין מצילם, והקב"ה אלילים עובדי  לתוך נכנסין שהם
בין  כבש  ודל, עני עם בקרבך  והשארתי שנאמר ישראל אלא
ממנו. מחזק עני  מציל הוי לעשות , יכול מה זאבים שבעים

אדםרבי  שבעולם בנוהג הרע, יצר זה אמר  לוי בן יהושע 
אהבה עמו קושר  הוא שנים ושלש שתים  חברו עם גדל
בתוך  להפילו מצא ואם זקנותו ועד מנערותו  עמו גדל וזה
הוא מפילו, הוא שנה שמונים בתוך  מפילו, הוא שנה שבעים
גזלן  יש  וכי  אחא  רבי דאמר ממנו מחזק  עני מציל אמר שדוד

מזה: גדול
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לחודש כז

יהואקכ אל הּמ עלוֹ ת לּ יׁש יר בּ צּ רתה 
ויּ ענני: נפׁש ייהובקראתי הצּ ילה 

שלו לעשות
בצרתה  ה ' אל המעלות א)שיר קכ]:(קכ, לפרק תהלי [שימוש

השיר התפלל עקרב או  נחש  בראות.פעמי ז'

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

,ואר  מי בריאת  ה א  ר  ד ה רא   אבי  יריְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
 חל ל לה ְְְְְֵַַדי

וגו'ׁש יר  לּ י  בּ צּ רתה ה' אל  א)הּמ עלוֹ ת בראשית :(קכ, פ' חדש י:)[זוהר  ](דף  ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ּפ תח  אלעזר רבּ י קכ)בּ ראׁש ית, ה'(תהלים אל הּמ עלוֹ ת ׁש יר ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ רא  ּת אבים  ׁש ירים  ו יּ ענני . קראתי  לּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ צּ רתה
ה מים  הכּ ל. יוֹ צר ׁש הוּ א וּ לׁש בּ חוֹ , להלּ לוֹ  כּ די  וארץ, ׁש מים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ בריאת

ׁש נּ אמר לפניו, ׁש ירה יט )אוֹ מרים אל,(תהלים כּ בוֹ ד מסּפ רים המים ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר ׁש ירה, אוֹ מרת צו)והארץ  ׁש כּ ל (שם ועוֹ ד , הארץ . כּ ל לה' ׁש יר וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

בּ מים  נפלאוֹ תיו  בּ חז וֹ תם  ליוֹ צרם לפאר  וּ שׂ מחים  ּת אבים  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
כּ ל וֹ מר, ּת א"ב. ׁש י"ר ותראה, בּ אוֹ תיּ וֹ ת  עיּ ן  בּ ראׁש ית . וזהוּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָוּ בארץ,
אוֹ תם  הוּ א איזה  וּ בארץ, בּ מים נפלאוֹ תיו על ׁש י"ר לאמר ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ָּת א"ב
אוֹ תם  הם  א לּ וּ  אוֹ מר. ה לוֹ ם עליו הּמ ל דּ וד ׁש היה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַה ּמ עלוֹ ת

ׁש נּ אמר המים, ׁש הם ה ּמ עלוֹ ת, אוֹ תן ׁש ל ט )הירים  ה בּ וֹ נה (עמוס ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
וזהוּ  אוֹ מרם, והיה  להם ּת אב  ודוד מעלוֹ תו . ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַב מים

ּת אב. ◌ֵ◌ָ◌ִׁש יר
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צּ דק: מצוֹ תי כל כּ י כּ יקעגאמרת לעזרני יד ּת הי 
בחרּת י: קעדפּק וּ דייהו ליׁש וּ עת ּת אבּת י 

ׁש עׁש עי: קעהותוֹ רתוּ מׁש ּפ ט וּ תהללךּ  נפׁש י ּת חי 
מצוֹ תיקעויעזרני: כּ י  ּעבד בּ ּק ׁש  אבד כּ שׂ ה ּת עיתי 

ׁש כחּת י: א

תהלי זוהר 

וכל  קרבי מעי, בתוך ותורתך מעי  כליותי , יסרוני  לילות
קודם שמאל רגל לחליצה, ימין רגל קדשו , שם את קרבי 
בתפלה, ברכים כריעת כרעים התפלה, אחר  פסיעות לשלש
סנדיקוס  עושה אני  בהן ברכים  ופריעה, מילה מצות הגיד
עצמותי  כל נאמר  לכך  ופריעה  מילה בשעת לילדים
ישראל  אלו ממנו מחזק עני  מציל  כמוך . מי ה' תאמרנה
עני  ואין מצילם, והקב"ה אלילים עובדי  לתוך נכנסין שהם
בין  כבש  ודל, עני עם בקרבך  והשארתי שנאמר ישראל אלא
ממנו. מחזק עני  מציל הוי לעשות , יכול מה זאבים שבעים

אדםרבי  שבעולם בנוהג הרע, יצר זה אמר  לוי בן יהושע 
אהבה עמו קושר  הוא שנים ושלש שתים  חברו עם גדל
בתוך  להפילו מצא ואם זקנותו ועד מנערותו  עמו גדל וזה
הוא מפילו, הוא שנה שמונים בתוך  מפילו, הוא שנה שבעים
גזלן  יש  וכי  אחא  רבי דאמר ממנו מחזק  עני מציל אמר שדוד

מזה: גדול
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לחודש כז

יהואקכ אל הּמ עלוֹ ת לּ יׁש יר בּ צּ רתה 
ויּ ענני: נפׁש ייהובקראתי הצּ ילה 

שלו לעשות
בצרתה  ה ' אל המעלות א)שיר קכ]:(קכ, לפרק תהלי [שימוש

השיר התפלל עקרב או  נחש  בראות.פעמי ז'

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

,ואר  מי בריאת  ה א  ר  ד ה רא   אבי  יריְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
 חל ל לה ְְְְְֵַַדי

וגו'ׁש יר  לּ י  בּ צּ רתה ה' אל  א)הּמ עלוֹ ת בראשית :(קכ, פ' חדש י:)[זוהר  ](דף  ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ּפ תח  אלעזר רבּ י קכ)בּ ראׁש ית, ה'(תהלים אל הּמ עלוֹ ת ׁש יר ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ רא  ּת אבים  ׁש ירים  ו יּ ענני . קראתי  לּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ צּ רתה
ה מים  הכּ ל. יוֹ צר ׁש הוּ א וּ לׁש בּ חוֹ , להלּ לוֹ  כּ די  וארץ, ׁש מים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ בריאת

ׁש נּ אמר לפניו, ׁש ירה יט )אוֹ מרים אל,(תהלים כּ בוֹ ד מסּפ רים המים ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר ׁש ירה, אוֹ מרת צו)והארץ  ׁש כּ ל (שם ועוֹ ד , הארץ . כּ ל לה' ׁש יר וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

בּ מים  נפלאוֹ תיו  בּ חז וֹ תם  ליוֹ צרם לפאר  וּ שׂ מחים  ּת אבים  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
כּ ל וֹ מר, ּת א"ב. ׁש י"ר ותראה, בּ אוֹ תיּ וֹ ת  עיּ ן  בּ ראׁש ית . וזהוּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָוּ בארץ,
אוֹ תם  הוּ א איזה  וּ בארץ, בּ מים נפלאוֹ תיו על ׁש י"ר לאמר ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ָּת א"ב
אוֹ תם  הם  א לּ וּ  אוֹ מר. ה לוֹ ם עליו הּמ ל דּ וד ׁש היה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַה ּמ עלוֹ ת

ׁש נּ אמר המים, ׁש הם ה ּמ עלוֹ ת, אוֹ תן ׁש ל ט )הירים  ה בּ וֹ נה (עמוס ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
וזהוּ  אוֹ מרם, והיה  להם ּת אב  ודוד מעלוֹ תו . ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַב מים

ּת אב. ◌ֵ◌ָ◌ִׁש יר
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רמיּ ה: ׁש וֹ ן מלּ  ׁש קר לג מפת יּ סיף וּ מה ל יּ ּת ן מה 
תהלי זוהר 

ה ד  לפני ל ה וד אמר ות חת  יר ת  ה אה  ר  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

וגו 'ׁש יר ה' אל א)הּמ עלוֹ ת תולדות:(קכ, פ ' ח"א קמב:)[זוהר ](דף  ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

דּ גן  ורב  הארץ וּ מ ׁש מ נּ י  המים מּט ל האהים ל ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְוי ּת ן 
אבל בּ אר וּ הוּ , הזּ ה הּפ ס וּ ק אבּ א, רבּ י  אמר רביותיר וֹ ׁש . [פתח ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌

ואמר] ראה,אבא קראתיבּ א  לּ י בּ צּ רתה  ה' אל  הּמ עלוֹ ת  ׁש יר ְֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש ויּ ענני לפני הּמ ל דּ וד אמר ותׁש בּ חוֹ ת ׁש יר וֹ ת כּ ּמ ה . ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

כּ מ וֹ  ׁש ם, לוֹ  ולעשׂ וֹ ת דּ ר גּ תוֹ  את להתקין כּ די  והכּ ל הוּ א,  ָּבּ ר ו◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌
ח)ׁש נּ אמר ב  אמר(שמואל הזּ וֹ  והירה ׁש ם. דּ וד [לו]ויּ עשׂ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

ליעקב  ה זּ ה  הּמ ע שׂ ה יעקב]כּ ׁש ראה .[של ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

וגו'ה ' נפׁש י ב )הצּ ילה תולדות :(קכ , פ' ח"א קמב:)[זוהר רבּ י ](דף  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
הזּ וֹ  הירה אמר  יעקב אמר, ׁש אמר[שהרי]אלעזר בּ ׁש עה ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

אז  א. אם עשׂ ו בּ ני  זה האּת ה בּ ני  ואמׁש נא גּ ׁש ה אביו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָל וֹ 
בּ [היה]ׁש היה[משום] יכּ יריעקב  ׁש אביו ׁש ּפ חד  גד וֹ לה, צרה ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

כּ תוּ ב  מה לפניו. וי וּ דע כּ ידי אוֹ תוֹ  ידיו היו כּ י הכּ ירוֹ  וא ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
קראתי  לּ י  בּ צּ רתה ה' אל  אמר, אז ויברכה וּ . שׂ ערת אחיו ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵעשׂ ו
זוֹ הי  רמיּ ה. מלּ ׁש וֹ ן ׁש קר  מפת נפׁש י  ה צּ ילה ה' ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַויּ ענני .

הקר שׂ פת ׁש היא בּ ּה , ׁש רוּ י ׁש עשׂ ו הוא]הדּ רגּ ה שׂ פת[מה . ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
העוֹ לם, על  קללוֹ ת  הנּ חׁש  אוֹ תוֹ  ׁש הביא  בּ ׁש עה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש קר ,
העוֹ לם. ׁש התק לּ ל קללוֹ ת, הביא וּ בעקמימוּ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ בהתחכּ מ וּ ת
לּ י  וצוּ דה ה דה וצא לעשׂ ו, יצחק ׁש אמר בּ ׁש עה ראה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
מיּ צחק, ׁש יּ תבּ ר כּ די ע שׂ ו ויצא וּ בארוּ ה, בּ ה"א, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָצידה,
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רמיּ ה: רתמים:ד לׁש וֹ ן גּ חלי עם ׁש נוּ נים גבּ וֹ ר חצּ י 
קדר:ה אהלי עם ׁש כנּת י  מׁש גרּת י כּ י לי רבּ תואוֹ יה 

ׁש לוֹ ם: שׂ וֹ נא עם נפׁש י לּ ּה  אדבּ רזׁש כנה וכי ׁש לוֹ ם אני 
לּמ לחמה: הּמ ה

תהלי זוהר 

י וֹ תר וא ואברככה אמר  ׁש אלּ וּ  ה'. לפני ואברככה לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
כּ ּס א הזדּ עזע  העה בּ אוֹ תּה  ה', לפני ׁש אמר כּ יון  יפה . -ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
מאוֹ תן  נחׁש  יּ צא וּ מה אמרה, הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכבוֹ דוֹ 

יעקב. ויאר ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק ללוֹ ת 

עּמ וֹ .בּ עה והכינה יעקב לפני וּ בא מיכאל, הזדּ ּמ ן  ההיא  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
לפניו. וּ ברכ וֹ  יעקב עם  עדן גּ ן את וראה יצחק, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוידע
חרדה יצחק ויּ חרד כּ ן ועל גּ יהנּ ם, עּמ וֹ  נכנס ע שׂ ו, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש נּ כנס 
ּפ תח ההוּ א. בּ צּ ד היה א ׁש עשׂ ו ׁש חׁש ב  מאד, עד  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְגּ דלה
יעקב  הזדּ ּמ ן  ּכ מוּ ם יהיה.  ּבּ ר ו גּ ם ואברכהוּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואמר,
כּ מ וֹ  ׁש הוּ א יעקב, על בּ רכוֹ ת ׁש הביא וּ בעקמוּ מיּ וּ ת ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה
ׁש קר. שׂ פת ׁש הוּ א  ה נּ ח ׁש , מאוֹ תוֹ  וננטלוּ  הראׁש וֹ ן, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם
להטעוֹ ת כּ די עשׂ ה ׁש קר  דּ ברי  וכּמ ה אמר , ׁש קר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש כּ ּמ ה 
בּ חכמה יעקב בּ א  ּכ מ וּ ם העוֹ לם. על קללוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ להביא
מ ּמ נּ וּ  ולּט ל העוֹ לם על  בּ רכ וֹ ת להביא כּ די אביו, את ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהטעה
כּ תוּ ב  כּ ן ועל היתה, מדּ ה כּ נגד  וּ מדּ ה הע וֹ לם. מן ּמ נע ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַמה

קט ) וּת רחק (תהלים  בּ ברכה חפץ  וא וּת בוֹ אהוּ  קללה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַו יּ אהב
כּ תוּ ב עליו ג )מּמ נּ וּ . וּ מכּ ל (בראשית ה בּ המה מכּ ל אּת ה ארוּ ר  ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֹ
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רמיּ ה: ׁש וֹ ן מלּ  ׁש קר לג מפת יּ סיף וּ מה ל יּ ּת ן מה 
תהלי זוהר 

ה ד  לפני ל ה וד אמר ות חת  יר ת  ה אה  ר  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

וגו 'ׁש יר ה' אל א)הּמ עלוֹ ת תולדות:(קכ, פ ' ח"א קמב:)[זוהר ](דף  ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

דּ גן  ורב  הארץ וּ מ ׁש מ נּ י  המים מּט ל האהים ל ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְוי ּת ן 
אבל בּ אר וּ הוּ , הזּ ה הּפ ס וּ ק אבּ א, רבּ י  אמר רביותיר וֹ ׁש . [פתח ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌

ואמר] ראה,אבא קראתיבּ א  לּ י בּ צּ רתה  ה' אל  הּמ עלוֹ ת  ׁש יר ְֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש ויּ ענני לפני הּמ ל דּ וד אמר ותׁש בּ חוֹ ת ׁש יר וֹ ת כּ ּמ ה . ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

כּ מ וֹ  ׁש ם, לוֹ  ולעשׂ וֹ ת דּ ר גּ תוֹ  את להתקין כּ די  והכּ ל הוּ א,  ָּבּ ר ו◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌
ח)ׁש נּ אמר ב  אמר(שמואל הזּ וֹ  והירה ׁש ם. דּ וד [לו]ויּ עשׂ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

ליעקב  ה זּ ה  הּמ ע שׂ ה יעקב]כּ ׁש ראה .[של ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

וגו'ה ' נפׁש י ב )הצּ ילה תולדות :(קכ , פ' ח"א קמב:)[זוהר רבּ י ](דף  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
הזּ וֹ  הירה אמר  יעקב אמר, ׁש אמר[שהרי]אלעזר בּ ׁש עה ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

אז  א. אם עשׂ ו בּ ני  זה האּת ה בּ ני  ואמׁש נא גּ ׁש ה אביו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָל וֹ 
בּ [היה]ׁש היה[משום] יכּ יריעקב  ׁש אביו ׁש ּפ חד  גד וֹ לה, צרה ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

כּ תוּ ב  מה לפניו. וי וּ דע כּ ידי אוֹ תוֹ  ידיו היו כּ י הכּ ירוֹ  וא ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
קראתי  לּ י  בּ צּ רתה ה' אל  אמר, אז ויברכה וּ . שׂ ערת אחיו ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵעשׂ ו
זוֹ הי  רמיּ ה. מלּ ׁש וֹ ן ׁש קר  מפת נפׁש י  ה צּ ילה ה' ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַויּ ענני .

הקר שׂ פת ׁש היא בּ ּה , ׁש רוּ י ׁש עשׂ ו הוא]הדּ רגּ ה שׂ פת[מה . ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
העוֹ לם, על  קללוֹ ת  הנּ חׁש  אוֹ תוֹ  ׁש הביא  בּ ׁש עה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש קר ,
העוֹ לם. ׁש התק לּ ל קללוֹ ת, הביא וּ בעקמימוּ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ בהתחכּ מ וּ ת
לּ י  וצוּ דה ה דה וצא לעשׂ ו, יצחק ׁש אמר בּ ׁש עה ראה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
מיּ צחק, ׁש יּ תבּ ר כּ די ע שׂ ו ויצא וּ בארוּ ה, בּ ה"א, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָצידה,
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רמיּ ה: רתמים:ד לׁש וֹ ן גּ חלי עם ׁש נוּ נים גבּ וֹ ר חצּ י 
קדר:ה אהלי עם ׁש כנּת י  מׁש גרּת י כּ י לי רבּ תואוֹ יה 

ׁש לוֹ ם: שׂ וֹ נא עם נפׁש י לּ ּה  אדבּ רזׁש כנה וכי ׁש לוֹ ם אני 
לּמ לחמה: הּמ ה

תהלי זוהר 

י וֹ תר וא ואברככה אמר  ׁש אלּ וּ  ה'. לפני ואברככה לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
כּ ּס א הזדּ עזע  העה בּ אוֹ תּה  ה', לפני ׁש אמר כּ יון  יפה . -ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
מאוֹ תן  נחׁש  יּ צא וּ מה אמרה, הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכבוֹ דוֹ 

יעקב. ויאר ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק ללוֹ ת 

עּמ וֹ .בּ עה והכינה יעקב לפני וּ בא מיכאל, הזדּ ּמ ן  ההיא  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
לפניו. וּ ברכ וֹ  יעקב עם  עדן גּ ן את וראה יצחק, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוידע
חרדה יצחק ויּ חרד כּ ן ועל גּ יהנּ ם, עּמ וֹ  נכנס ע שׂ ו, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש נּ כנס 
ּפ תח ההוּ א. בּ צּ ד היה א ׁש עשׂ ו ׁש חׁש ב  מאד, עד  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְגּ דלה
יעקב  הזדּ ּמ ן  ּכ מוּ ם יהיה.  ּבּ ר ו גּ ם ואברכהוּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואמר,
כּ מ וֹ  ׁש הוּ א יעקב, על בּ רכוֹ ת ׁש הביא וּ בעקמוּ מיּ וּ ת ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה
ׁש קר. שׂ פת ׁש הוּ א  ה נּ ח ׁש , מאוֹ תוֹ  וננטלוּ  הראׁש וֹ ן, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם
להטעוֹ ת כּ די עשׂ ה ׁש קר  דּ ברי  וכּמ ה אמר , ׁש קר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש כּ ּמ ה 
בּ חכמה יעקב בּ א  ּכ מ וּ ם העוֹ לם. על קללוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ להביא
מ ּמ נּ וּ  ולּט ל העוֹ לם על  בּ רכ וֹ ת להביא כּ די אביו, את ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהטעה
כּ תוּ ב  כּ ן ועל היתה, מדּ ה כּ נגד  וּ מדּ ה הע וֹ לם. מן ּמ נע ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַמה

קט ) וּת רחק (תהלים  בּ ברכה חפץ  וא וּת בוֹ אהוּ  קללה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַו יּ אהב
כּ תוּ ב עליו ג )מּמ נּ וּ . וּ מכּ ל (בראשית ה בּ המה מכּ ל אּת ה ארוּ ר  ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֹ
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תהלי זוהר 

מ ּמ נּ וּ  ונטל יעקב וּ בא דוֹ ר וֹ ת, לדוֹ רי בּ וֹ  ונׁש אר הדה . ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַחיּ ת 
◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכ וֹ ת.

הרכת תא ל את  מ ונטל יעקב  ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹא 

וגו 'מה   ל ג)יּ ּת ן  תולדות:(קכ , פ' ח"א  קמב:)[זוהר ׁש ל ](דף וּ מיּ מיו ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
כּ ל  את הה וּ א  מהנּ חׁש  לּט ל יעקב נוֹ עד הראׁש וֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם
ודוד  מהם. יצא וא קלל וֹ ת עם  נׁש אר  והוּ א ה לּ לוּ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכוֹ ת

הּק דׁש , בּ ר וּ ח  קכ )אמר  ל ׁש וֹ ן (תהלים ל יּ סיף וּ מה  ל יּ ּת ן מה ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌
ׁש נוּ נים. גבּ וֹ ר חצּ י הרע רמיּ ה הנּ חׁש  לאוֹ תוֹ  אכ ּפ ת מה ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

וּ ממית,  נוֹ ׁש נחׁש  ׁש אמרוּ , כּ מ וֹ  העוֹ לם, על קלל וֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הביא
הנאה. מּמ נּ וּ  לוֹ  ואׁש ּת וֹ ואין אדם את ׁש רּמ ה - רמיּ ה לׁש וֹ ן ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

העוֹ לם. ועל עליו  רע מלּ וֹ והביא ונטל יעקב בּ א  ּכ אחר ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הבּ רכוֹ ת. אוֹ תם כּ ל  ׁש נוּ נים את גבּ וֹ ר ׁש מרחצּ י עשׂ ו זה  - ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ויּ שׂ טם[שהפחיד]שׂ נאה ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  הבּ רכוֹ ת, אוֹ תן על ליעקב ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ
וגוֹ '. הבּ רכה על  יעקב את ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵעשׂ ו
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מאיןאקכא ההרים אל עיני אא לּמ עלוֹ ת ׁש יר
עזרי: יהוביבא מעם עשׂ העזרי 

וארץ: ׁש מר:ג ׁש מים ינוּ ם אל רגל לּמ וֹ ט יּת ן אל 
ישׂ ראל:ד  ׁש וֹ מר ׁש ן יי וא ינוּ ם א יהוההנּ ה 

יחידי בלילה  לצאת
עיני  אשא למעלות א)שיר  קכא ]:(קכא, לפרק תהלי בצאת [שימוש

ז "פ. אותו  אמור יחידי  בלילה

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

עזרי  יב א  ְִִֵֶַָמאי
ההריםא א אל א)עיני  זוהר:(קכא , ע')[תיקוני  תורה](תיקון  זוהר ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

אי "ן  של הסוד עזרי. יבא מאין ההרים אל  עיני אשא
ידוע, עליון,א הוא דוד ן 'חכמה ,יכתר  נסתכל וכאשר  בינה,

וראה האחרון, בגלות אי"ן שיסתתר וראה  הקודש ברוח
האבות שתקנו התפלות בשלש אלא אותו משיגים יהיו  שלא
מאי "ן  ההרים אל עיני אשא עליהם אמר הרים, שנקראים
על  יושב  מלך זה  וארץ, שמים עשה ה' מעם  עזרי עזרי , יבא

משם: נסתלק הדין וכסא רחמים , כסא

מעלה יראל  את יראל , מר יי ולא   ינ לא  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהה

וגו 'הנּ ה יי ׁש ן  ו א ינוּ ם  ד )א נשא:(קכא פ' ח"ג קכ"ט:)[זוהר ](דף ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש אר מעיני  מ ׁש נּ וֹ ת הם ה לּ בן, ראׁש  ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָהעינים
לפי  הּט עם, מה וּ  העינים, על כּ סוּ ת לוֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּפ רצוּ פים,
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תהלי זוהר 

מ ּמ נּ וּ  ונטל יעקב וּ בא דוֹ ר וֹ ת, לדוֹ רי בּ וֹ  ונׁש אר הדה . ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַחיּ ת 
◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכ וֹ ת.

הרכת תא ל את  מ ונטל יעקב  ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹא 

וגו 'מה   ל ג)יּ ּת ן  תולדות:(קכ , פ' ח"א  קמב:)[זוהר ׁש ל ](דף וּ מיּ מיו ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
כּ ל  את הה וּ א  מהנּ חׁש  לּט ל יעקב נוֹ עד הראׁש וֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם
ודוד  מהם. יצא וא קלל וֹ ת עם  נׁש אר  והוּ א ה לּ לוּ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכוֹ ת

הּק דׁש , בּ ר וּ ח  קכ )אמר  ל ׁש וֹ ן (תהלים ל יּ סיף וּ מה  ל יּ ּת ן מה ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌
ׁש נוּ נים. גבּ וֹ ר חצּ י הרע רמיּ ה הנּ חׁש  לאוֹ תוֹ  אכ ּפ ת מה ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

וּ ממית,  נוֹ ׁש נחׁש  ׁש אמרוּ , כּ מ וֹ  העוֹ לם, על קלל וֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הביא
הנאה. מּמ נּ וּ  לוֹ  ואׁש ּת וֹ ואין אדם את ׁש רּמ ה - רמיּ ה לׁש וֹ ן ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

העוֹ לם. ועל עליו  רע מלּ וֹ והביא ונטל יעקב בּ א  ּכ אחר ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הבּ רכוֹ ת. אוֹ תם כּ ל  ׁש נוּ נים את גבּ וֹ ר ׁש מרחצּ י עשׂ ו זה  - ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ויּ שׂ טם[שהפחיד]שׂ נאה ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  הבּ רכוֹ ת, אוֹ תן על ליעקב ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ
וגוֹ '. הבּ רכה על  יעקב את ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵעשׂ ו
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מאיןאקכא ההרים אל עיני אא לּמ עלוֹ ת ׁש יר
עזרי: יהוביבא מעם עשׂ העזרי 

וארץ: ׁש מר:ג ׁש מים ינוּ ם אל רגל לּמ וֹ ט יּת ן אל 
ישׂ ראל:ד  ׁש וֹ מר ׁש ן יי וא ינוּ ם א יהוההנּ ה 

יחידי בלילה  לצאת
עיני  אשא למעלות א)שיר  קכא ]:(קכא, לפרק תהלי בצאת [שימוש

ז "פ. אותו  אמור יחידי  בלילה

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

עזרי  יב א  ְִִֵֶַָמאי
ההריםא א אל א)עיני  זוהר:(קכא , ע')[תיקוני  תורה](תיקון  זוהר ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

אי "ן  של הסוד עזרי. יבא מאין ההרים אל  עיני אשא
ידוע, עליון,א הוא דוד ן 'חכמה ,יכתר  נסתכל וכאשר  בינה,

וראה האחרון, בגלות אי"ן שיסתתר וראה  הקודש ברוח
האבות שתקנו התפלות בשלש אלא אותו משיגים יהיו  שלא
מאי "ן  ההרים אל עיני אשא עליהם אמר הרים, שנקראים
על  יושב  מלך זה  וארץ, שמים עשה ה' מעם  עזרי עזרי , יבא

משם: נסתלק הדין וכסא רחמים , כסא

מעלה יראל  את יראל , מר יי ולא   ינ לא  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהה

וגו 'הנּ ה יי ׁש ן  ו א ינוּ ם  ד )א נשא:(קכא פ' ח"ג קכ"ט:)[זוהר ](דף ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש אר מעיני  מ ׁש נּ וֹ ת הם ה לּ בן, ראׁש  ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָהעינים
לפי  הּט עם, מה וּ  העינים, על כּ סוּ ת לוֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּפ רצוּ פים,
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יהו ׁש מר:ימינ יד על  ּמׁש וצלה יוֹ מם 
בּ לּ ילה: וירח יכּ כּ ה רעיׁש מריהוזא מכּ ל 

: נפׁש את צאתיהוחיׁש מר יׁש מר 
ועד מעּת ה עוֹ לם:וּ בוֹ א 

תהלי זוהר 

י שׂ ראל  את ישׂ ראל, ׁש וֹ מר ייׁש ן וא ינוּ ם א הנּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש בּ א מה כּ ל  ולמדנוּ , פקוּ חוֹ ת. עיני א ׁש ר  וּ כתיב  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

ל  ואין עיניהם על כּ סוּ ת להם אין על בּ רחמים גּ בּ וֹ ת הם ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
רבּ י  אמר  כּ לוּ ם.  צרי אין  הלּ בן הראׁש  ׁש כּ ן כּ ל  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵעיניהם,
ה יּ ם, לדגי לוֹ  אמר הלּ בן, רא ׁש  רמוּ ז לּמ ה אבּ א לרבּ י ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
ואינם עיניהם, על גּ בּ וֹ ת וא עיניהם על כּ סוּ ת להם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶאין
עּת יקא ׁש כּ ן כּ ל העינים, על ׁש מירה צריכים ואין ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְי ׁש נים,
על  מׁש גּ יח ׁש הוּ א ׁש כּ ן  וכל ׁש מירה , צרי אין ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְדעּת יקא
א הנּ ה ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יׁש ן, ואינוֹ  מּמ נּ וּ , נזּ וֹ נים  וכלּ ם  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְֹ◌ַהכּ ל ,

ׁש לּ מעלה. י שׂ ראל  את י שׂ ראל, ׁש וֹ מר ייׁש ן וא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָינוּ ם

ע לה  מתנ  זכה  ה א א הע ה "ז   מ אד ְְִִִֵֶֶַָָָָָצא 
לימח ל  קב צ ת  ה   לא וא ממק ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹמתע רת 

 יהל ת א למ ני ְְִִִֵַָֹֹֻמז

וגו'י ׁש מר רע ז)מּכ ל ויחי :(קכא , פ' ח"א רלז :)[זוהר אסרי ](דף ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌
ּפ תח, חיּ יא רבּ י  וגוֹ '. אתנוֹ  בּ ני ול רקה עירה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַלגּ פן

קכא) ׁש אמר(תהלים כּ יון . נפׁש את יׁש מר רע מכּ ל יׁש מר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִה'
 נפׁש את יׁש מר מה לׁש ם  רע , מכּ ל יׁש מר ה'ה' אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
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תהלי זוהר 

בּ אוֹ תוֹ  -  נפׁש את יׁש מר הזּ ה, בּ עוֹ לם - רע  מכּ ל  ִי ׁש מר◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ׁש מוּ ר האדם להיוֹ ת הוּ א, הזּ ה העוֹ לם ׁש ל  ׁש מירה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ לם.

בּ ני לקטרג ׁש הוֹ לכים מקטרגים  רעים מינים  האדםמכּ ּמ ה ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
זּ ה מה  העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  בּ הם. ולד בּ ק ׁש אמרנוּ ,בּ ע וֹ לם כּ מוֹ  ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌

נׁש מתוֹ  - זוֹ כה הוּ א אם הזּ ה, העוֹ לם מן אדם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ וֹ צא
ׁש ל  קב וּ צוֹ ת כּ ּמ ה - א ואם בּ מק וֹ מּה , וּ מתעּט רת ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ לה
בּ ידי  אוֹ תוֹ  ולמסר  לגּ יהנּ ם א וֹ ת וֹ   למׁש מזּמ נים ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמחבּ לים

הגּ יהנּ ם , על לממנּ ה ׁש נּ מסר ר בּ וֹ א דוּ מה, אלף  עשׂ רה וּ ׁש ׁש  ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
הרׁש עים  נפׁש וֹ ת  על  מז ּמ נים וכלּ ם עּמ וֹ , ראה,ממ נּ ים בּ א . ְ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌

בּ גּ יהנּ ם  י ׁש  מד וֹ רים הר ׁש ע ׁש בעה ונׁש מת פתחים. וׁש בעה , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ה ערים, ׁש וֹ מרי רוּ ח וֹ ת, חבּ לה, מלאכי  וכּמ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכנסת,

בּ כ  אחד ממנּ ה הרׁש עיםועליהם ונׁש מוֹ ת וׁש ער , ׁש ער  ל  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש נּ מסר וֹ ת כּ יון ד וּ מה. ידי על  ממ נּ ים לאוֹ תם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמסרוֹ ת
ׁש ערים יׁש  ׁש הרי ל וֹ הט . אׁש  ׁש ל  ׁש ערים  סוֹ תמים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִבּ ידיהם ,
החיצ וֹ ניּ ים וּ סתוּ מים, ּפ תוּ חים הערים  כּ ל ׁש ערים. ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאחר
כּ לּ ם ו ׁש בּ ת ׁש בּ ת וּ בכל  סתוּ מים, והּפ נימ יּ ים ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְּפ תוּ חים
החיצוֹ ניּ ים, הערים לאוֹ תם עד  הר ׁש עים ויוֹ צאים ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְּפ תוּ חים,
החיצוֹ ניּ ים. בּ ּפ תחים  ׁש ּמ תע כּ בוֹ ת אחר וֹ ת  נׁש מוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ פ וֹ גׁש ים
ואוֹ מר: וּ פתח ּפ תח בּ כל עוֹ מד הכּ ר וֹ ז ׁש בּ ת, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש יּ וֹ צאת

ט ) נׁש מ וֹ ת(תהלים ראה, בּ א וגוֹ '. לׁש אוֹ לה  רׁש עים ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיׁש וּ בוּ 
לידי  י ּמ סר וּ  ׁש א א וֹ תן  ׁש וֹ מר ה וּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
, וּ בוֹ א צאת יׁש מר ׁש כּ תוּ ב זה וּ  הממנּ ה. ׁש הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָד וּ מה ,

. נפׁש את יׁש מר ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכתוּ ב
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יהו ׁש מר:ימינ יד על  ּמׁש וצלה יוֹ מם 
בּ לּ ילה: וירח יכּ כּ ה רעיׁש מריהוזא מכּ ל 

: נפׁש את צאתיהוחיׁש מר יׁש מר 
ועד מעּת ה עוֹ לם:וּ בוֹ א 

תהלי זוהר 

י שׂ ראל  את ישׂ ראל, ׁש וֹ מר ייׁש ן וא ינוּ ם א הנּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש בּ א מה כּ ל  ולמדנוּ , פקוּ חוֹ ת. עיני א ׁש ר  וּ כתיב  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

ל  ואין עיניהם על כּ סוּ ת להם אין על בּ רחמים גּ בּ וֹ ת הם ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
רבּ י  אמר  כּ לוּ ם.  צרי אין  הלּ בן הראׁש  ׁש כּ ן כּ ל  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵעיניהם,
ה יּ ם, לדגי לוֹ  אמר הלּ בן, רא ׁש  רמוּ ז לּמ ה אבּ א לרבּ י ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
ואינם עיניהם, על גּ בּ וֹ ת וא עיניהם על כּ סוּ ת להם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶאין
עּת יקא ׁש כּ ן כּ ל העינים, על ׁש מירה צריכים ואין ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְי ׁש נים,
על  מׁש גּ יח ׁש הוּ א ׁש כּ ן  וכל ׁש מירה , צרי אין ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְדעּת יקא
א הנּ ה ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יׁש ן, ואינוֹ  מּמ נּ וּ , נזּ וֹ נים  וכלּ ם  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְֹ◌ַהכּ ל ,

ׁש לּ מעלה. י שׂ ראל  את י שׂ ראל, ׁש וֹ מר ייׁש ן וא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָינוּ ם

ע לה  מתנ  זכה  ה א א הע ה "ז   מ אד ְְִִִֵֶֶַָָָָָצא 
לימח ל  קב צ ת  ה   לא וא ממק ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹמתע רת 

 יהל ת א למ ני ְְִִִֵַָֹֹֻמז

וגו'י ׁש מר רע ז)מּכ ל ויחי :(קכא , פ' ח"א רלז :)[זוהר אסרי ](דף ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌
ּפ תח, חיּ יא רבּ י  וגוֹ '. אתנוֹ  בּ ני ול רקה עירה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַלגּ פן

קכא) ׁש אמר(תהלים כּ יון . נפׁש את יׁש מר רע מכּ ל יׁש מר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִה'
 נפׁש את יׁש מר מה לׁש ם  רע , מכּ ל יׁש מר ה'ה' אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
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בּ אוֹ תוֹ  -  נפׁש את יׁש מר הזּ ה, בּ עוֹ לם - רע  מכּ ל  ִי ׁש מר◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ׁש מוּ ר האדם להיוֹ ת הוּ א, הזּ ה העוֹ לם ׁש ל  ׁש מירה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ לם.

בּ ני לקטרג ׁש הוֹ לכים מקטרגים  רעים מינים  האדםמכּ ּמ ה ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
זּ ה מה  העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  בּ הם. ולד בּ ק ׁש אמרנוּ ,בּ ע וֹ לם כּ מוֹ  ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌

נׁש מתוֹ  - זוֹ כה הוּ א אם הזּ ה, העוֹ לם מן אדם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ וֹ צא
ׁש ל  קב וּ צוֹ ת כּ ּמ ה - א ואם בּ מק וֹ מּה , וּ מתעּט רת ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ לה
בּ ידי  אוֹ תוֹ  ולמסר  לגּ יהנּ ם א וֹ ת וֹ   למׁש מזּמ נים ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמחבּ לים

הגּ יהנּ ם , על לממנּ ה ׁש נּ מסר ר בּ וֹ א דוּ מה, אלף  עשׂ רה וּ ׁש ׁש  ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
הרׁש עים  נפׁש וֹ ת  על  מז ּמ נים וכלּ ם עּמ וֹ , ראה,ממ נּ ים בּ א . ְ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌

בּ גּ יהנּ ם  י ׁש  מד וֹ רים הר ׁש ע ׁש בעה ונׁש מת פתחים. וׁש בעה , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ה ערים, ׁש וֹ מרי רוּ ח וֹ ת, חבּ לה, מלאכי  וכּמ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכנסת,

בּ כ  אחד ממנּ ה הרׁש עיםועליהם ונׁש מוֹ ת וׁש ער , ׁש ער  ל  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש נּ מסר וֹ ת כּ יון ד וּ מה. ידי על  ממ נּ ים לאוֹ תם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמסרוֹ ת
ׁש ערים יׁש  ׁש הרי ל וֹ הט . אׁש  ׁש ל  ׁש ערים  סוֹ תמים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִבּ ידיהם ,
החיצ וֹ ניּ ים וּ סתוּ מים, ּפ תוּ חים הערים  כּ ל ׁש ערים. ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאחר
כּ לּ ם ו ׁש בּ ת ׁש בּ ת וּ בכל  סתוּ מים, והּפ נימ יּ ים ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְּפ תוּ חים
החיצוֹ ניּ ים, הערים לאוֹ תם עד  הר ׁש עים ויוֹ צאים ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְּפ תוּ חים,
החיצוֹ ניּ ים. בּ ּפ תחים  ׁש ּמ תע כּ בוֹ ת אחר וֹ ת  נׁש מוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ פ וֹ גׁש ים
ואוֹ מר: וּ פתח ּפ תח בּ כל עוֹ מד הכּ ר וֹ ז ׁש בּ ת, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש יּ וֹ צאת

ט ) נׁש מ וֹ ת(תהלים ראה, בּ א וגוֹ '. לׁש אוֹ לה  רׁש עים ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיׁש וּ בוּ 
לידי  י ּמ סר וּ  ׁש א א וֹ תן  ׁש וֹ מר ה וּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
, וּ בוֹ א צאת יׁש מר ׁש כּ תוּ ב זה וּ  הממנּ ה. ׁש הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָד וּ מה ,

. נפׁש את יׁש מר ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכתוּ ב
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אהב הא  ר דה ה"ה  את  א הב  אד  ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעה
רכיו  ומר ע ה  הא  מה  כל ת ְְְֵֶֶַָָָא

צאת ה' ח)י ׁש מר וירא :(קכא, פ' ח"א קיב:)[זוהר רגלי ](דף  אחר דּ בר  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את אוֹ הב אדם ׁש בּ ן בּ ׁש עה - י ׁש מר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲחסידו
עוֹ שׂ ה ה וּ א  מה בּ כל אוֹ תוֹ  אוֹ הב הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהוּ א,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  דּ רכיו, קכא)ו ׁש וֹ מר  וּ ב וֹ א(תהלים צאת י ׁש מר ה' ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
עוֹ לם. ועד  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמעּת ה

מע מ ר  אד ל  להית ערל מזזה  אד קע  ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָמצוה
ככנס צא  הא   ר ד ְְְִֵֶֶַָָָה

וגו'ה'  צאת ח)י ׁש מר ואתחנן:(קכא, פ' ח"ג  רס "ג :)[זוהר מצוה](דף ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מעם ׁש מוּ ר אדם כּ ל להי וֹ ת לׁש ערוֹ , מזוּ זה אדם  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ קבּ ע

- והּס וֹ ד וּ כׁש נּ כנס. כּ ׁש יּ וֹ צא הוּ א   ּבּ רו קכא)ה ּק דוֹ ׁש  ה'(תהלים ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ה ּמ זוּ זה ׁש ּס וֹ ד  מוּ ם עוֹ לם . ועד מעּת ה וּ בא צאת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי ׁש מר 
ׁש נּ קראת דר גּ ה וזוֹ הי ׁש לּ מעלה, ּפ תח וזהוּ  לּפ תח, ּת מיד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵעוֹ מד 

בׁש מירה. להּמ צא ממירת ׁש וֹ מר, רק ׁש מוּ ר, אינוֹ  ׁש אדם ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ׁש וֹ מר ּת מיד ׁש הוּ א הוּ א  ּבּ ר ו והאדםהּק דוֹ ׁש  ל ּפ תח, ועוֹ מד , ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  זכר וֹ ן אדם  יׁש כּ ח ׁש א ועוֹ ד, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ פנים.
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה צּ יצית, כּ מוֹ  וזהוּ  טו)לע וֹ למים. וּ ראיתם(במדבר  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

הזּ ה, הזּ כּ ר וֹ ן את האדם ׁש ר וֹ אה כּ יון וגוֹ '. את וּ זכרּת ם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹאתוֹ 
וס  רבּ וֹ נוֹ . מצות לעשׂ וֹ ת בּ עצמוֹ  כּ לל נזכּ ר מזוּ זה  האמוּ נה, וֹ ד ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

כּ נגד  לּפ תח,  ּסמו ׁש מה, ׁש ל בּ ספרוֹ  כּ אחד. וּ נקבה זכר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
אחד ׁש ד  מז דּ ּמ ן דרגוֹ ת , וה וּ א(וזהו)ׁש ּת י לחבּ ל, רׁש וּ ת לוֹ  ויׁש  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
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ׁש ם ס וֹ ד את ורוֹ אה עיניו, את האדם מרים שׂ מאל . לצד ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵע וֹ מד 
, ּכ אם ּת אמר , ואם לוֹ . להרע  יכוֹ ל וא בּ וֹ , ונזכּ ר ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִרבּ וֹ נוֹ ,
לימינוֹ , עוֹ מד ׁש ד  אוֹ תוֹ  הרי  הח וּ צה מהער יוֹ צא ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש האדם

לשׂ מאלוֹ  ׁש וֹ רה  כּ ׁש הוּ א האדם נׁש מר ואי לשׂ מאל וֹ , ?וּ מזוּ זה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
 נמׁש ודבר דּ בר  כּ ל  הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ממאל . ואחת מיּ מין אחת דרגוֹ ת, ׁש ּת י  י ׁש  בּ אדם  מינוֹ . ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחר
יצר נקרא המאל ׁש ל  ואוֹ תוֹ  הּט וֹ ב, יצר נקרא ׁש ּמ יּ מין ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶאוֹ תוֹ 
עיניו, מרים  ׁש ד  אוֹ תוֹ  בּ יתוֹ , מער אדם ׁש יּ צא  כּ יון ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהרע.
וזז  צד לאוֹ תוֹ   נמׁש ל שׂ מאל , ׁש וֹ רה הרע  היּ צר את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְורוֹ אה
להתקרב  יכוֹ ל וא ר בּ וֹ נ וֹ , ׁש ל ׁש ם עוֹ מד צד וּ באוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמיּ מין.
ה ם הרי כּ ׁש נּ כנס , מּמ נּ וּ . ונצּ וֹ ל  האדם ויוֹ צא ל וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ להרע

עּמ וֹ . לקטרג יכוֹ ל וא לימין  ע וֹ מד  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

יע שׂ הועל ׁש א האדם  צרי בּ ׁש ער(יעביר )זה  ּולכלו טנּ וּ ף ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
קלוֹ ן  יע שׂ ה ׁש א אחד, עכוּ רים. מים  י ׁש ּפ וא ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵבּ יתוֹ 
ולכן  לחבּ ל. המחבּ ל לאוֹ תוֹ  ר ׁש וּ ת ׁש יּ ׁש  ואחד, רבּ וֹ נוֹ . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְל ׁש ם
ׁש ם בּ יתוֹ  מ ער  ימנע ׁש א האדם ויזּ הר מ זּ ה , האדם ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִי זּ הר 

כּ ׁש נּ כנס לפתח וֹ , מזוּ זה מתקין וּ כ ׁש אדם האדם)ר בּ וֹ נוֹ . ,(אותו ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , ׁש וֹ מרים כּ רחם בּ על ׁש ד וא וֹ תוֹ  הרע יצר  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵאוֹ תוֹ 

קיח) עוֹ מדת(תהלים וּ כׁש א בּ וֹ . יבאוּ  צ דּ יקים לה' הער ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶזה
כאחד , מתתקנים ׁש ד ואוֹ תוֹ  הרע יצר האיׁש , בּ פתח ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְמזוּ זה
אוֹ י  ואוֹ מרים: ּפ וֹ תחים  ׁש נּ כנס, בּ זמן ראׁש וֹ  על ידיהם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

רבּ וֹ נוֹ  מרׁש וּ ת ׁש יּ צא לפלוֹ ני  בּ לי לוֹ  עוֹ מד הוּ א זמן מאוֹ תוֹ  ! ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
י צּ ילנוּ . הרחמן עליו. ׁש יּ ׁש מר מי  אין ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְׁש מירה,
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אהב הא  ר דה ה"ה  את  א הב  אד  ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעה
רכיו  ומר ע ה  הא  מה  כל ת ְְְֵֶֶַָָָא

צאת ה' ח)י ׁש מר וירא :(קכא, פ' ח"א קיב:)[זוהר רגלי ](דף  אחר דּ בר  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את אוֹ הב אדם ׁש בּ ן בּ ׁש עה - י ׁש מר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲחסידו
עוֹ שׂ ה ה וּ א  מה בּ כל אוֹ תוֹ  אוֹ הב הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהוּ א,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  דּ רכיו, קכא)ו ׁש וֹ מר  וּ ב וֹ א(תהלים צאת י ׁש מר ה' ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
עוֹ לם. ועד  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמעּת ה

מע מ ר  אד ל  להית ערל מזזה  אד קע  ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָמצוה
ככנס צא  הא   ר ד ְְְִֵֶֶַָָָה

וגו'ה'  צאת ח)י ׁש מר ואתחנן:(קכא, פ' ח"ג  רס "ג :)[זוהר מצוה](דף ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מעם ׁש מוּ ר אדם כּ ל להי וֹ ת לׁש ערוֹ , מזוּ זה אדם  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ קבּ ע

- והּס וֹ ד וּ כׁש נּ כנס. כּ ׁש יּ וֹ צא הוּ א   ּבּ רו קכא)ה ּק דוֹ ׁש  ה'(תהלים ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ה ּמ זוּ זה ׁש ּס וֹ ד  מוּ ם עוֹ לם . ועד מעּת ה וּ בא צאת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי ׁש מר 
ׁש נּ קראת דר גּ ה וזוֹ הי ׁש לּ מעלה, ּפ תח וזהוּ  לּפ תח, ּת מיד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵעוֹ מד 

בׁש מירה. להּמ צא ממירת ׁש וֹ מר, רק ׁש מוּ ר, אינוֹ  ׁש אדם ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ׁש וֹ מר ּת מיד ׁש הוּ א הוּ א  ּבּ ר ו והאדםהּק דוֹ ׁש  ל ּפ תח, ועוֹ מד , ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  זכר וֹ ן אדם  יׁש כּ ח ׁש א ועוֹ ד, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ פנים.
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה צּ יצית, כּ מוֹ  וזהוּ  טו)לע וֹ למים. וּ ראיתם(במדבר  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

הזּ ה, הזּ כּ ר וֹ ן את האדם ׁש ר וֹ אה כּ יון וגוֹ '. את וּ זכרּת ם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹאתוֹ 
וס  רבּ וֹ נוֹ . מצות לעשׂ וֹ ת בּ עצמוֹ  כּ לל נזכּ ר מזוּ זה  האמוּ נה, וֹ ד ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

כּ נגד  לּפ תח,  ּסמו ׁש מה, ׁש ל בּ ספרוֹ  כּ אחד. וּ נקבה זכר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
אחד ׁש ד  מז דּ ּמ ן דרגוֹ ת , וה וּ א(וזהו)ׁש ּת י לחבּ ל, רׁש וּ ת לוֹ  ויׁש  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
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ׁש ם ס וֹ ד את ורוֹ אה עיניו, את האדם מרים שׂ מאל . לצד ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵע וֹ מד 
, ּכ אם ּת אמר , ואם לוֹ . להרע  יכוֹ ל וא בּ וֹ , ונזכּ ר ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִרבּ וֹ נוֹ ,
לימינוֹ , עוֹ מד ׁש ד  אוֹ תוֹ  הרי  הח וּ צה מהער יוֹ צא ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש האדם

לשׂ מאלוֹ  ׁש וֹ רה  כּ ׁש הוּ א האדם נׁש מר ואי לשׂ מאל וֹ , ?וּ מזוּ זה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
 נמׁש ודבר דּ בר  כּ ל  הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ממאל . ואחת מיּ מין אחת דרגוֹ ת, ׁש ּת י  י ׁש  בּ אדם  מינוֹ . ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחר
יצר נקרא המאל ׁש ל  ואוֹ תוֹ  הּט וֹ ב, יצר נקרא ׁש ּמ יּ מין ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶאוֹ תוֹ 
עיניו, מרים  ׁש ד  אוֹ תוֹ  בּ יתוֹ , מער אדם ׁש יּ צא  כּ יון ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהרע.
וזז  צד לאוֹ תוֹ   נמׁש ל שׂ מאל , ׁש וֹ רה הרע  היּ צר את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְורוֹ אה
להתקרב  יכוֹ ל וא ר בּ וֹ נ וֹ , ׁש ל ׁש ם עוֹ מד צד וּ באוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמיּ מין.
ה ם הרי כּ ׁש נּ כנס , מּמ נּ וּ . ונצּ וֹ ל  האדם ויוֹ צא ל וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ להרע

עּמ וֹ . לקטרג יכוֹ ל וא לימין  ע וֹ מד  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

יע שׂ הועל ׁש א האדם  צרי בּ ׁש ער(יעביר )זה  ּולכלו טנּ וּ ף ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
קלוֹ ן  יע שׂ ה ׁש א אחד, עכוּ רים. מים  י ׁש ּפ וא ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵבּ יתוֹ 
ולכן  לחבּ ל. המחבּ ל לאוֹ תוֹ  ר ׁש וּ ת ׁש יּ ׁש  ואחד, רבּ וֹ נוֹ . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְל ׁש ם
ׁש ם בּ יתוֹ  מ ער  ימנע ׁש א האדם ויזּ הר מ זּ ה , האדם ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִי זּ הר 

כּ ׁש נּ כנס לפתח וֹ , מזוּ זה מתקין וּ כ ׁש אדם האדם)ר בּ וֹ נוֹ . ,(אותו ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , ׁש וֹ מרים כּ רחם בּ על ׁש ד וא וֹ תוֹ  הרע יצר  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵאוֹ תוֹ 

קיח) עוֹ מדת(תהלים וּ כׁש א בּ וֹ . יבאוּ  צ דּ יקים לה' הער ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶזה
כאחד , מתתקנים ׁש ד ואוֹ תוֹ  הרע יצר האיׁש , בּ פתח ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְמזוּ זה
אוֹ י  ואוֹ מרים: ּפ וֹ תחים  ׁש נּ כנס, בּ זמן ראׁש וֹ  על ידיהם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

רבּ וֹ נוֹ  מרׁש וּ ת ׁש יּ צא לפלוֹ ני  בּ לי לוֹ  עוֹ מד הוּ א זמן מאוֹ תוֹ  ! ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
י צּ ילנוּ . הרחמן עליו. ׁש יּ ׁש מר מי  אין ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְׁש מירה,
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 העלי  ה ל  ברי לבית קד  ר  ה ה  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאד
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וגו 'ה '  צאת ח)יׁש מר ואתחנן:(קכא, פ' ח"ג  רס"ו:)[זוהר עוֹ ד ](דף ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

כּ תוּ ב אבּ א, ר בּ י קכא)אמר וּ בוֹ א(שם צאת יׁש מר ה' ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
זּ ה מה וּ ב וֹ א אלּ א בּ רוּ ר, צאת יׁש מר עוֹ לם. ועד  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמעּת ה

הזּ האוֹ מר האדם אלּ א ּפ וֹ חד. אינוֹ  לבית וֹ  ׁש נּ כנס מי ׁש הרי  ? ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
נׁש מר זה  העליוֹ ן, הם ׁש ל  בּ דּ ברים לביתוֹ  קדוֹ ׁש  ר ׁש ם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶׁש ם 
את ורוֹ אה זוֹ קף בּ יתוֹ , לׁש ער ׁש ּמ דוֹ רוֹ  ההוּ א וּ כ ׁש יּ וֹ צא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵמהכּ ל .

וּ מעיּ ן  הּק ד וֹ ׁש  מלוּ ה(נעוץ)הם הוּ א האדם, כּ ׁש יּ וֹ צא בּ פתחוֹ . ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
הזּ הר וּ  לפניו : מכריז הוּ א לביתוֹ  כּ ׁש נּ כנס אוֹ תוֹ . וׁש וֹ מר ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 

הּק דוֹ ׁש  הּמ ל ׁש ל ׁש ל ב דּ יוֹ קן הר ׁש ם אוֹ תוֹ  מוּ ם זה וכל  ! ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌
ׁש נּ ׁש מר לאדם ל וֹ  די  וא ׁש לּ וֹ . בּ ער  ׁש נּ ר ׁש ם הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהם
כּ ׁש נּ כנס  אוֹ תוֹ  ׁש וֹ מר הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  א לּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ביתוֹ ,
עוֹ לם. ועד מעּת ה וּ בוֹ א צאת יׁש מר ה' ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש יּ וֹ צא ,

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  י שׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם

לוֹ בּ א  אוֹ י הערים, בּ ין ׁש רוּ יה הזּ וֹ  הרעה  הר וּ ח וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ יתוֹ  ּפ תח  על רוֹ ׁש ם ו א מּמ נּ וּ  להזּ הר י וֹ דע ׁש א ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
ׁש ׁש  לוֹ  יׁש  ׁש הרי עּמ וֹ , ׁש יּ ּמ צא הּק דוֹ ׁש  העליוֹ ן הם ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶאת
אחד  כּ ל  ׁש ּמ קטרגים, רעים ׁש ּמ ׁש ים וחמה ׁש ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵמאוֹ ת
וּ מקטרגים הנה ימוֹ ת כּ ל עּמ וֹ  נמצאים וכ לּ ם בּ י וֹ מוֹ , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש ּמ ׁש 
בּ יּ וֹ ם וּ בלּ ילה. בּ יּ וֹ ם עּמ וֹ  נמצאים וכלּ ם וּ למּט ה , למעלה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעליו
עליו, לקטרג כּ ׁש יּ וֹ צא בּ חלוֹ מוֹ . אוֹ תוֹ  לצער בּ לּ ילה לוֹ , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלקטרג
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לפלוֹ ני  לוֹ  אוֹ י ל וֹ : ואוֹ מרים כּ תפוֹ  על ידיהם שׂ מים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ כנס,
אדוֹ נוֹ  מר ׁש וּ ת וּ בעוֹ לםׁש יּ צא הזּ ה בּ עוֹ לם לפלוֹ ני לוֹ  אוֹ י  ! ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

בּ כּ ל ,הבּ א רׁש וּ מים להיוֹ ת האמוּ נה בּ ני  צריכים  ּכ מוּ ם ! ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֹ
כּ ל  מהם ׁש יּ זדּ עזע וּ  ר בּ וֹ נם , ׁש ל  בּ ר ׁש ם  ר ׁש וּ מים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם ׁש מוּ רים ׁש יּ היוּ  הרעים, הּמ ינים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים

כּ ת וּ ב עליהם ישׂ ראל, ׁש ל חלקם אׁש רי ס)הבּ א. ועּמ (ישעיה ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וגוֹ '. ארץ ייר ׁש וּ  לע וֹ לם צדּ יקים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌כּ לּ ם
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אא חד אינ לבית כנס מי הרי א מר? ה  מה  אבְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
 העלי  ה ל  ברי לבית קד  ר  ה ה  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאד
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וגו 'ה '  צאת ח)יׁש מר ואתחנן:(קכא, פ' ח"ג  רס"ו:)[זוהר עוֹ ד ](דף ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

כּ תוּ ב אבּ א, ר בּ י קכא)אמר וּ בוֹ א(שם צאת יׁש מר ה' ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
זּ ה מה וּ ב וֹ א אלּ א בּ רוּ ר, צאת יׁש מר עוֹ לם. ועד  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמעּת ה

הזּ האוֹ מר האדם אלּ א ּפ וֹ חד. אינוֹ  לבית וֹ  ׁש נּ כנס מי ׁש הרי  ? ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
נׁש מר זה  העליוֹ ן, הם ׁש ל  בּ דּ ברים לביתוֹ  קדוֹ ׁש  ר ׁש ם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶׁש ם 
את ורוֹ אה זוֹ קף בּ יתוֹ , לׁש ער ׁש ּמ דוֹ רוֹ  ההוּ א וּ כ ׁש יּ וֹ צא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵמהכּ ל .

וּ מעיּ ן  הּק ד וֹ ׁש  מלוּ ה(נעוץ)הם הוּ א האדם, כּ ׁש יּ וֹ צא בּ פתחוֹ . ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
הזּ הר וּ  לפניו : מכריז הוּ א לביתוֹ  כּ ׁש נּ כנס אוֹ תוֹ . וׁש וֹ מר ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 

הּק דוֹ ׁש  הּמ ל ׁש ל ׁש ל ב דּ יוֹ קן הר ׁש ם אוֹ תוֹ  מוּ ם זה וכל  ! ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌
ׁש נּ ׁש מר לאדם ל וֹ  די  וא ׁש לּ וֹ . בּ ער  ׁש נּ ר ׁש ם הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהם
כּ ׁש נּ כנס  אוֹ תוֹ  ׁש וֹ מר הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  א לּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ביתוֹ ,
עוֹ לם. ועד מעּת ה וּ בוֹ א צאת יׁש מר ה' ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש יּ וֹ צא ,

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  י שׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם

לוֹ בּ א  אוֹ י הערים, בּ ין ׁש רוּ יה הזּ וֹ  הרעה  הר וּ ח וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ יתוֹ  ּפ תח  על רוֹ ׁש ם ו א מּמ נּ וּ  להזּ הר י וֹ דע ׁש א ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
ׁש ׁש  לוֹ  יׁש  ׁש הרי עּמ וֹ , ׁש יּ ּמ צא הּק דוֹ ׁש  העליוֹ ן הם ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶאת
אחד  כּ ל  ׁש ּמ קטרגים, רעים ׁש ּמ ׁש ים וחמה ׁש ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵמאוֹ ת
וּ מקטרגים הנה ימוֹ ת כּ ל עּמ וֹ  נמצאים וכ לּ ם בּ י וֹ מוֹ , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש ּמ ׁש 
בּ יּ וֹ ם וּ בלּ ילה. בּ יּ וֹ ם עּמ וֹ  נמצאים וכלּ ם וּ למּט ה , למעלה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעליו
עליו, לקטרג כּ ׁש יּ וֹ צא בּ חלוֹ מוֹ . אוֹ תוֹ  לצער בּ לּ ילה לוֹ , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלקטרג
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תהלי זוהר 

לפלוֹ ני  לוֹ  אוֹ י ל וֹ : ואוֹ מרים כּ תפוֹ  על ידיהם שׂ מים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ כנס,
אדוֹ נוֹ  מר ׁש וּ ת וּ בעוֹ לםׁש יּ צא הזּ ה בּ עוֹ לם לפלוֹ ני לוֹ  אוֹ י  ! ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

בּ כּ ל ,הבּ א רׁש וּ מים להיוֹ ת האמוּ נה בּ ני  צריכים  ּכ מוּ ם ! ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֹ
כּ ל  מהם ׁש יּ זדּ עזע וּ  ר בּ וֹ נם , ׁש ל  בּ ר ׁש ם  ר ׁש וּ מים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם ׁש מוּ רים ׁש יּ היוּ  הרעים, הּמ ינים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים

כּ ת וּ ב עליהם ישׂ ראל, ׁש ל חלקם אׁש רי ס)הבּ א. ועּמ (ישעיה ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וגוֹ '. ארץ ייר ׁש וּ  לע וֹ לם צדּ יקים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌כּ לּ ם
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בּ יתאקכב לי בּ אמרים שׂ מחּת י לדוד הּמ עלוֹ ת ׁש יר
יהו:רגלינוּ בנל היוּ  עמדוֹ ת 

גדול  אד אצל  ליל
שמחתי  המעלות  קכב]:א)(קכב,שיר לפרק תהלי בעת [שימוש

 פני בסבר  ויקבלו ג"פ אותו  אמור  גדול אד אצל הול שאתה
.מתבר ואת  כנישתא בבי  יתיה צלי  ועוד יפות 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ה ,מריא  ניהעלי לאכיה יר  ה על ת  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָיר
דרגת ְֲַָמעלת 

וגו 'ׁש יר שׂ מח ּת י  לדוד א)הּמ עלוֹ ת תרומה:(קכב , פ' שמות (דף[זוהר ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש ל ]קמ"ד:) הירים ׁש אר כּ ל על מעלּ ה היא זוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִׁש ירה 
 ֹּת ו אלּ א עלוּ  א אמרוּ , ׁש הרא ׁש וֹ נים הירים כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נים.
ׁש הרי  גּ ב על ואף אמרוּ . העלי וֹ נים ׁש הּמ לאכים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהירים

כּ תוּ ב אבל לדודּפ ר ׁש וּ ה, הּמ עלוֹ ת ׁש ירׁש יר - הּמ עלוֹ ת ׁש יר . ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
למי  וּ דרגוֹ ת. מעלוֹ ת ׁש הם אוֹ מרים, העליוֹ נים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ לאכים

-אוֹ מרים הּמ עלוֹ ת  ׁש יר  עוֹ ד מּמ נּ וּ . וּ מזוֹ ן טרף לבּק ׁש  לדוד. ? ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
ׁש נּ אמר מו)כּ מ וֹ  ׁש יר .(תהלים עלמוֹ ת א)על עלמ וֹ ת(שיר כּ ן על ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

את ּת מיד ׁש ּמ ׁש בּ ח העלי וֹ ן הּמ ל דּ וד בּ ׁש ביל - לדוד . ֲּאהבו◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
עליוֹ ן  ׁש הוּ א ׁש יר אמר  ,הּמ ל ׁש מה ׁש בּ א כּ יון העלי וֹ ן. ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
העליוֹ ן  לּמ ל אוֹ מרים עלי וֹ נים ע וֹ לם ׁש גּ דוֹ לי  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
זוֹ  בּ ׁש ירה עוֹ לים א  ׁש ירה האוֹ מרים כּ ל ׁש לּ וֹ . כּ לּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ֶׁש הל וֹ ם
לּמ ל ּפ רט הרת. מלאכי ׁש אוֹ מרים ׁש ירה א וֹ ת ּה  אלּ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַל וֹ מר ,
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תהלי זוהר 

עּמ וּ די  עליוֹ נים גּ דוֹ לים למה ההיא בּ ירה ׁש עלה ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְׁש מה 
וּ ׁש מה ּת חּת וֹ נוֹ ת , בּ מרכּ בוֹ ת  העוֹ לם בּ ני  כּ ל אוֹ מרים. ֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ לם

עליוֹ נוֹ ת בּ מרכּ בוֹ ת ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

ה ,מריא  ניהעלי לאכיה יר  ה על ת  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָיר
דרגת ְֲַָמעלת 

וגו 'ׁש יר  לדוד א)ה ּמ עלוֹ ת תרומה:(קכב , פ' שמות  קמ"ד:)[זוהר ](דף  ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש ל  הירים ׁש אר כּ ל  על  מעלּ ה היא זוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִׁש ירה
אלּ א עלוּ  א אמרוּ , ׁש הראׁש וֹ נים הירים כּ ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נים.
גּ ב  על ואף אמרוּ . העלי וֹ נים ׁש הּמ לאכים הירים  ַֹּת ו◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

כּ תוּ ב אבל ּפ רׁש וּ ה, לדודׁש הרי  הּמ עלוֹ ת  ׁש י ׁש יר הּמ עלוֹ ת. ר  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
וּ דרגוֹ ת. מעל וֹ ת ׁש הם אוֹ מרים, העליוֹ נים ׁש הּמ לאכים ׁש יר -ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌

אוֹ מרים ׁש ירלמי  עוֹ ד מּמ נּ וּ . וּ מז וֹ ן טרף לבּק ׁש  לדוד. ? ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - מו)הּמ על וֹ ת ׁש יר .(תהלים  עלמוֹ ת א)על  (שיר  ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

העליוֹ ן  הּמ ל דּ וד  בּ ׁש ביל  - לדוד  . ּאהבו עלמוֹ ת כּ ן ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַעל 
,הּמ ל ׁש מה ׁש בּ א  כּ יון העלי וֹ ן. הּמ ל את ּת מיד ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש בּ ח 
עליוֹ נים עוֹ לם ׁש גּ דוֹ לי  למעלה, עליוֹ ן ׁש הוּ א ׁש יר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָאמר
האוֹ מרים כּ ל  ׁש לּ וֹ . כּ לּ וֹ  ׁש הל וֹ ם העלי וֹ ן  לּמ ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ׁש ירה אוֹ תּה  אלּ א לוֹ מר, זוֹ  בּ ׁש ירה  עוֹ לים א ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִׁש ירה
בּ ירה ׁש עלה ׁש מה לּמ ל ּפ רט הרת . מלאכי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים
בּ ני  כּ ל אוֹ מרים. עוֹ לם  עּמ וּ די  עלי וֹ נים גּ ד וֹ לים למה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַההיא 
בּ מרכּ בוֹ ת הּמ ל וּ ׁש מה ּת חּת וֹ נוֹ ת, בּ מרכּ בוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

◌ְ◌ֶעלי וֹ נוֹ ת.
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בּ יתאקכב לי בּ אמרים שׂ מחּת י לדוד הּמ עלוֹ ת ׁש יר
יהו:רגלינוּ בנל היוּ  עמדוֹ ת 

גדול  אד אצל  ליל
שמחתי  המעלות  קכב]:א)(קכב,שיר לפרק תהלי בעת [שימוש

 פני בסבר  ויקבלו ג"פ אותו  אמור  גדול אד אצל הול שאתה
.מתבר ואת  כנישתא בבי  יתיה צלי  ועוד יפות 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ה ,מריא  ניהעלי לאכיה יר  ה על ת  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָיר
דרגת ְֲַָמעלת 

וגו 'ׁש יר שׂ מח ּת י  לדוד א)הּמ עלוֹ ת תרומה:(קכב , פ' שמות (דף[זוהר ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש ל ]קמ"ד:) הירים ׁש אר כּ ל על מעלּ ה היא זוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִׁש ירה 
 ֹּת ו אלּ א עלוּ  א אמרוּ , ׁש הרא ׁש וֹ נים הירים כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נים.
ׁש הרי  גּ ב על ואף אמרוּ . העלי וֹ נים ׁש הּמ לאכים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהירים

כּ תוּ ב אבל לדודּפ ר ׁש וּ ה, הּמ עלוֹ ת ׁש ירׁש יר - הּמ עלוֹ ת ׁש יר . ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
למי  וּ דרגוֹ ת. מעלוֹ ת ׁש הם אוֹ מרים, העליוֹ נים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ לאכים

-אוֹ מרים הּמ עלוֹ ת  ׁש יר  עוֹ ד מּמ נּ וּ . וּ מזוֹ ן טרף לבּק ׁש  לדוד. ? ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
ׁש נּ אמר מו)כּ מ וֹ  ׁש יר .(תהלים עלמוֹ ת א)על עלמ וֹ ת(שיר כּ ן על ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

את ּת מיד ׁש ּמ ׁש בּ ח העלי וֹ ן הּמ ל דּ וד בּ ׁש ביל - לדוד . ֲּאהבו◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
עליוֹ ן  ׁש הוּ א ׁש יר אמר  ,הּמ ל ׁש מה ׁש בּ א כּ יון העלי וֹ ן. ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
העליוֹ ן  לּמ ל אוֹ מרים עלי וֹ נים ע וֹ לם ׁש גּ דוֹ לי  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
זוֹ  בּ ׁש ירה עוֹ לים א  ׁש ירה האוֹ מרים כּ ל ׁש לּ וֹ . כּ לּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ֶׁש הל וֹ ם
לּמ ל ּפ רט הרת. מלאכי ׁש אוֹ מרים ׁש ירה א וֹ ת ּה  אלּ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַל וֹ מר ,
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תהלי זוהר 

עּמ וּ די  עליוֹ נים גּ דוֹ לים למה ההיא בּ ירה ׁש עלה ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְׁש מה 
וּ ׁש מה ּת חּת וֹ נוֹ ת , בּ מרכּ בוֹ ת  העוֹ לם בּ ני  כּ ל אוֹ מרים. ֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ לם

עליוֹ נוֹ ת בּ מרכּ בוֹ ת ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

ה ,מריא  ניהעלי לאכיה יר  ה על ת  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָיר
דרגת ְֲַָמעלת 

וגו 'ׁש יר  לדוד א)ה ּמ עלוֹ ת תרומה:(קכב , פ' שמות  קמ"ד:)[זוהר ](דף  ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש ל  הירים ׁש אר כּ ל  על  מעלּ ה היא זוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִׁש ירה
אלּ א עלוּ  א אמרוּ , ׁש הראׁש וֹ נים הירים כּ ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נים.
גּ ב  על ואף אמרוּ . העלי וֹ נים ׁש הּמ לאכים הירים  ַֹּת ו◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

כּ תוּ ב אבל ּפ רׁש וּ ה, לדודׁש הרי  הּמ עלוֹ ת  ׁש י ׁש יר הּמ עלוֹ ת. ר  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
וּ דרגוֹ ת. מעל וֹ ת ׁש הם אוֹ מרים, העליוֹ נים ׁש הּמ לאכים ׁש יר -ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌

אוֹ מרים ׁש ירלמי  עוֹ ד מּמ נּ וּ . וּ מז וֹ ן טרף לבּק ׁש  לדוד. ? ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - מו)הּמ על וֹ ת ׁש יר .(תהלים  עלמוֹ ת א)על  (שיר  ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

העליוֹ ן  הּמ ל דּ וד  בּ ׁש ביל  - לדוד  . ּאהבו עלמוֹ ת כּ ן ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַעל 
,הּמ ל ׁש מה ׁש בּ א  כּ יון העלי וֹ ן. הּמ ל את ּת מיד ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש בּ ח 
עליוֹ נים עוֹ לם ׁש גּ דוֹ לי  למעלה, עליוֹ ן ׁש הוּ א ׁש יר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָאמר
האוֹ מרים כּ ל  ׁש לּ וֹ . כּ לּ וֹ  ׁש הל וֹ ם העלי וֹ ן  לּמ ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ׁש ירה אוֹ תּה  אלּ א לוֹ מר, זוֹ  בּ ׁש ירה  עוֹ לים א ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִׁש ירה
בּ ירה ׁש עלה ׁש מה לּמ ל ּפ רט הרת . מלאכי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים
בּ ני  כּ ל אוֹ מרים. עוֹ לם  עּמ וּ די  עלי וֹ נים גּ ד וֹ לים למה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַההיא 
בּ מרכּ בוֹ ת הּמ ל וּ ׁש מה ּת חּת וֹ נוֹ ת, בּ מרכּ בוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

◌ְ◌ֶעלי וֹ נוֹ ת.
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אזי  אפ "ה  ל ה דוד ה ה ק ה ימת  מתי  מרי א הי ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאע"ג
ני   מרי א הי ני ביל לי היתה  ומחה  ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָמחי
התחיל אז הית את  לבנת  ה צוה את  לגמר חי  ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹיק

 תא ְֵַַָלח

וגו'שׂ מחּת י  לי  א)ּב אמרים וישב:(קכב , פ' ח"א קפג :)[זוהר ּפ תח](דף  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
נל(שם)ואמר, ה' בּ ית לי בּ אמרים אתשׂ מחּת י . ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

כּ מ וֹ  הבּ ית, לבנוֹ ת ל בּ וֹ  עם היה ׁש דּ וד  בּ אר וּ ה וּ , הזּ ה ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ ס וּ ק
ח)ׁש נּ אמר  א  ה'(מלכים ל ׁש ם בּ ית לבנוֹ ת אבי דּ וד לבב עם ויהי ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

כּ תוּ ב  מה   ּכ ואחר  בּ נוגוֹ '. אם כּ י הבּ ית תבנה א אּת ה רק ? ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌
י וֹ דעים הי וּ  ישׂ ראל וכל לׁש מי. הבּ ית יבנה הוּ א  מחלצי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵֹ◌ַהיּ צא
ויבנה בּ נוֹ  ׁש מה  ויקוּ ם דּ וד  ימוּ ת מתי אוֹ מרים והיוּ  זה, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶאת
נעלה אז יר וּ ׁש לם,  בּ ׁש ערי רגלינוּ  היוּ  עמדוֹ ת ואז הבּ ית, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶאת
מתי  אוֹ מרים ׁש היוּ  גּ ב על אף זה, כּ ל  ועם קר בּ נוֹ ת. ׁש ם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְונקריב
בּ ני , בּ ׁש ביל  לי  היתה ושׂ מחה שׂ מח ּת י  אזי הזּ ה, הזּ קן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָימוּ ת
את לבנ וֹ ת הּמ צוה את לגמר ּת חּת י  יק וּ ם ׁש בּ ני  אוֹ מרים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
כּ עיר הבּ נוּ יה יר וּ ׁש לים ואמר , אוֹ תּה  ל ׁש בּ ח התחיל אז ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית.
ירוּ ׁש לים הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ע שׂ ה ׁש נינוּ , יחדּ ו. לּ ּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶׁש חבּ רה

מתּק נת וזוֹ  ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  ׁש כּ תוּ ב[זו]למּט ה זוֹ , (שמותכּ נגד ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לׁש טו) בּ ר וּ מכ וֹ ן ה ּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד הבּ נוּ יה, ה '. ּפ על ּת   ב ּת ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

 ּכ וּ מוּ ם כּ ראוּ י, ׁש לּ מעלה יר וּ ׁש לים את  להוֹ ריד  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְהוּ א
ׁש חבּ רה בּ אר וּ ה, והרי יחדּ ו , לּ ּה  ׁש חבּ ר ּה  צריהבּ נוּ יה. היה ? ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש חבּ ר וּ  יחד ,להי וֹ ת ונהיוּ  הבּ ת עם  האם ׁש התחבּ רה אלּ א ! ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
העוֹ לם ׁש ל  קיּ וּ ם הם אלּ וּ  ׁש בטים, על וּ  ׁש ם ונאמר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵוּ באר וּ הוּ .
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ׁש לם: ירוּ  ׁש ערי לּ ּה ג בּ  ׁש חּב רה כּ עיר הבּ נוּ יה ׁש לם ירוּ  
לישׂ ראלד יחדּ ו: עדוּ ת יּה  ׁש בטי ׁש בטים עלוּ  ׁש ם 

תהלי זוהר 

הּת ח ּת וֹ ן  ׁש העוֹ לם ּת אמר  ואל  הּת חּת וֹ ן. העוֹ לם ׁש ל ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהּת ּק וּ ן
עדוּ ת יּה  ׁש בטי ׁש כּ תוּ ב העלי וֹ ן, העוֹ לם ׁש ל אפ לּ וּ  אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְלבדּ וֹ ,
עדוּ ת למּט ה , הּק יּ וּ ם ׁש הם מוּ ם לישׂ ראל, דּ וקא ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
הּק דוֹ ׁש  לׁש ם  להוֹ ד וֹ ת ה', לׁש ם להוֹ דוֹ ת - והכּ ל  למעלה, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהם

ה'. לׁש ם להוֹ דוֹ ת ׁש כּ תוּ ב  הצּ דדים, לכל הוּ א  ָּבּ ר ו◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

 ל הרא י לפי ד כב לפי מדר ל י וצ יק צ יק ְְְְִִִִֵַַָָָָל

ג)וגו'ה ּב נוּ יה ירוּ ׁש לים לך:(קכב, לך  פ' חדש לג .)[זוהר רבּ י ](דף  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
מצער והיה ההוּ א, האריס לוֹ  היה ּפ זּ י בּ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
עוֹ שׂ ה מה לוֹ : אמר וּ  אבּ א. ור בּ י  זירא רבּ י לפניו בּ אוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תוֹ .

אריסוֹ  עם יזהירמר  המׁש  בּ על גּ וֹ נב , כּ ׁש האיׁש  להם : אמר  ? ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ דבריו  אדוֹ ני מעיּ ן א לוֹ : אמר וּ  זהרוֹ . להם:עליו אמר  ? ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

מ ּמ נּ וּ  אדוֹ ני יּפ רד ל וֹ : אמר וּ  א וֹ תי. מצער  והוּ א אעשׂ ה , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָוּ מה
,אלי בּ אנוּ  לזה א ל וֹ : אמרוּ  יוֹ ׁש בים, בּ עוֹ דם . ל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוירוח 
לעוֹ לם הם מה יעקב בּ ני הבטים  מ וֹ רנוּ , לנוּ  יאמר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶאלּ א

לי ׁש יבתהבּ א אוֹ תם העלה הוּ א:  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  להם אמר ? ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌
זהוּ  מעשׂ יה. על מעידים הם ׁש עוֹ לה, צ דּ יק  נׁש מת וכל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע ,

קכב )ׁש כּ תוּ ב הבּ נוּ יה (תהלים מעלה.יר וּ ׁש לים ׁש ל ירוּ ׁש לים זוֹ  , ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עדוּ ת יּה  ׁש בטי ׁש בטים עלוּ  על ׁש ם להעיד  כּ די לי שׂ ראל, ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ול ּמ ה מיּ שׂ ראל. וצדּ יק צדּ יק מוֹ דיםכּ ל  כּ לּ ם להי וֹ ת ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
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תהלי זוהר 

אזי  אפ "ה  ל ה דוד ה ה ק ה ימת  מתי  מרי א הי ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאע"ג
ני   מרי א הי ני ביל לי היתה  ומחה  ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָמחי
התחיל אז הית את  לבנת  ה צוה את  לגמר חי  ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹיק

 תא ְֵַַָלח

וגו'שׂ מחּת י  לי  א)ּב אמרים וישב:(קכב , פ' ח"א קפג :)[זוהר ּפ תח](דף  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
נל(שם)ואמר, ה' בּ ית לי בּ אמרים אתשׂ מחּת י . ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

כּ מ וֹ  הבּ ית, לבנוֹ ת ל בּ וֹ  עם היה ׁש דּ וד  בּ אר וּ ה וּ , הזּ ה ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ ס וּ ק
ח)ׁש נּ אמר  א  ה'(מלכים ל ׁש ם בּ ית לבנוֹ ת אבי דּ וד לבב עם ויהי ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

כּ תוּ ב  מה   ּכ ואחר  בּ נוגוֹ '. אם כּ י הבּ ית תבנה א אּת ה רק ? ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌
י וֹ דעים הי וּ  ישׂ ראל וכל לׁש מי. הבּ ית יבנה הוּ א  מחלצי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵֹ◌ַהיּ צא
ויבנה בּ נוֹ  ׁש מה  ויקוּ ם דּ וד  ימוּ ת מתי אוֹ מרים והיוּ  זה, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶאת
נעלה אז יר וּ ׁש לם,  בּ ׁש ערי רגלינוּ  היוּ  עמדוֹ ת ואז הבּ ית, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶאת
מתי  אוֹ מרים ׁש היוּ  גּ ב על אף זה, כּ ל  ועם קר בּ נוֹ ת. ׁש ם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְונקריב
בּ ני , בּ ׁש ביל  לי  היתה ושׂ מחה שׂ מח ּת י  אזי הזּ ה, הזּ קן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָימוּ ת
את לבנ וֹ ת הּמ צוה את לגמר ּת חּת י  יק וּ ם ׁש בּ ני  אוֹ מרים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
כּ עיר הבּ נוּ יה יר וּ ׁש לים ואמר , אוֹ תּה  ל ׁש בּ ח התחיל אז ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית.
ירוּ ׁש לים הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ע שׂ ה ׁש נינוּ , יחדּ ו. לּ ּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶׁש חבּ רה

מתּק נת וזוֹ  ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  ׁש כּ תוּ ב[זו]למּט ה זוֹ , (שמותכּ נגד ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לׁש טו) בּ ר וּ מכ וֹ ן ה ּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד הבּ נוּ יה, ה '. ּפ על ּת   ב ּת ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

 ּכ וּ מוּ ם כּ ראוּ י, ׁש לּ מעלה יר וּ ׁש לים את  להוֹ ריד  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְהוּ א
ׁש חבּ רה בּ אר וּ ה, והרי יחדּ ו , לּ ּה  ׁש חבּ ר ּה  צריהבּ נוּ יה. היה ? ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש חבּ ר וּ  יחד ,להי וֹ ת ונהיוּ  הבּ ת עם  האם ׁש התחבּ רה אלּ א ! ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
העוֹ לם ׁש ל  קיּ וּ ם הם אלּ וּ  ׁש בטים, על וּ  ׁש ם ונאמר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵוּ באר וּ הוּ .
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ׁש לם: ירוּ  ׁש ערי לּ ּה ג בּ  ׁש חּב רה כּ עיר הבּ נוּ יה ׁש לם ירוּ  
לישׂ ראלד יחדּ ו: עדוּ ת יּה  ׁש בטי ׁש בטים עלוּ  ׁש ם 

תהלי זוהר 

הּת ח ּת וֹ ן  ׁש העוֹ לם ּת אמר  ואל  הּת חּת וֹ ן. העוֹ לם ׁש ל ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהּת ּק וּ ן
עדוּ ת יּה  ׁש בטי ׁש כּ תוּ ב העלי וֹ ן, העוֹ לם ׁש ל אפ לּ וּ  אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְלבדּ וֹ ,
עדוּ ת למּט ה , הּק יּ וּ ם ׁש הם מוּ ם לישׂ ראל, דּ וקא ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
הּק דוֹ ׁש  לׁש ם  להוֹ ד וֹ ת ה', לׁש ם להוֹ דוֹ ת - והכּ ל  למעלה, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהם

ה'. לׁש ם להוֹ דוֹ ת ׁש כּ תוּ ב  הצּ דדים, לכל הוּ א  ָּבּ ר ו◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

 ל הרא י לפי ד כב לפי מדר ל י וצ יק צ יק ְְְְִִִִֵַַָָָָל

ג)וגו'ה ּב נוּ יה ירוּ ׁש לים לך:(קכב, לך  פ' חדש לג .)[זוהר רבּ י ](דף  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
מצער והיה ההוּ א, האריס לוֹ  היה ּפ זּ י בּ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
עוֹ שׂ ה מה לוֹ : אמר וּ  אבּ א. ור בּ י  זירא רבּ י לפניו בּ אוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תוֹ .

אריסוֹ  עם יזהירמר  המׁש  בּ על גּ וֹ נב , כּ ׁש האיׁש  להם : אמר  ? ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ דבריו  אדוֹ ני מעיּ ן א לוֹ : אמר וּ  זהרוֹ . להם:עליו אמר  ? ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

מ ּמ נּ וּ  אדוֹ ני יּפ רד ל וֹ : אמר וּ  א וֹ תי. מצער  והוּ א אעשׂ ה , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָוּ מה
,אלי בּ אנוּ  לזה א ל וֹ : אמרוּ  יוֹ ׁש בים, בּ עוֹ דם . ל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוירוח 
לעוֹ לם הם מה יעקב בּ ני הבטים  מ וֹ רנוּ , לנוּ  יאמר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶאלּ א

לי ׁש יבתהבּ א אוֹ תם העלה הוּ א:  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  להם אמר ? ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌
זהוּ  מעשׂ יה. על מעידים הם ׁש עוֹ לה, צ דּ יק  נׁש מת וכל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע ,

קכב )ׁש כּ תוּ ב הבּ נוּ יה (תהלים מעלה.יר וּ ׁש לים ׁש ל ירוּ ׁש לים זוֹ  , ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עדוּ ת יּה  ׁש בטי ׁש בטים עלוּ  על ׁש ם להעיד  כּ די לי שׂ ראל, ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ול ּמ ה מיּ שׂ ראל. וצדּ יק צדּ יק מוֹ דיםכּ ל  כּ לּ ם להי וֹ ת ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
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תהלי זוהר 

ׁש כּ תוּ ב , זה וּ  לׁש מ וֹ . לׁש ם וּ מברכים להד וֹ ת לישׂ ראל עד וּ ת  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌
אה' מכּ יר  ואחד  אחד וכל ואוֹ מר:. וּ מׁש ּת בּ ח ׁש לּ וֹ  ת ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

להדוֹ ת וזהוּ  בּ ארץ , הנּ חּת י מה ראה עוֹ לם, ׁש ל ֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִרבּ וֹ נוֹ 
מדוֹ ר לוֹ  י ׁש  וצ דּ יק  צדּ יק  כּ ל ׁש נינוּ , והינוּ  ה'. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְל ׁש ם
מד וֹ ר וֹ  ׁש ם מראוּ בן, ׁש בּ א מי  ל וֹ . הראוּ י  וּ לפי  כבוֹ דוֹ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלפי
ׁש ה וּ א וּ מי וׁש בט. ׁש בט כּ ל  וכן ראוּ בן, מן הצּ דּ יקים ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִעם
גּ רים. ׁש ל בּ ּמ דוֹ ר מד וֹ ר וֹ  ונתגּ יּ ר, העוֹ לם מאּמ וֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ֵגר
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  וצדּ יק. צדּ יק לכל לעדים  עוֹ מדים  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהבטים
לׁש ם להדוֹ ת  לישׂ ראל עד וּ ת י ּה  ׁש בטי ׁש בטים על וּ  ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ם 

ה'.

ׁש בטים ׁש ם ד )וגו'עלוּ  וישב:(קכב , פ' ח"א  קפג :)[זוהר ויּ לכוּ ](דף  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
אמר, ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ ׁש כם. אביהם צאן את  לרע וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחיו

להיוֹ ת  צרי היה אביהם צאן נקוּ ד לרעוֹ ת א"ת זּ ה מה ! ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מוּ םמעליו  עּמ הם, ׁש רוּ יה ׁש היא עּמ הם , ׁש כינה לרבּ וֹ ת ? ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

ה וּ א וּ בנימין ע ּמ הם, היה א י וֹ סף ׁש הרי עשׂ רה, הי וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם
הכינה וּ כ ׁש הלכוּ , עשׂ רה, היוּ  הם  ּכ וּ מוּ ם בּ בּ ית, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָקטן
בּ זמן  , ּכ וּ מוּ ם מלמעלה. נקוּ ד כּ ן ועל ביניהם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 
אוֹ תּה  וׁש ּת פוּ  הכינה, עם כלּ ם  ה ׁש ּת ּת פ וּ  יוֹ סף , את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּמ כר וּ 
ׁש רתה א י וֹ סף, דּ בר ׁש התגּ לּ ה ועד ׁש בוּ עה, כּ ׁש עשׂ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ הם
- עּמ הם נמצאה א ׁש הכינה ּת אמר ואם יעקב. על ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה

ׁש כּ ת וּ ב ראה, קכב )בּ א י ּה (תהלים ׁש בטי ׁש בטים על וּ  ׁש ם ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ה' לׁש ם להוֹ דוֹ ת לי שׂ ראל  וחסידים,עדוּ ת צדּ יקים כּ לּ ם . ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

ׁש ל וּ למּט ה.הּק יּ וּ ם למעלה קיּ וּ ם הם העוֹ לם, כּ ל ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
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לׁש ם כסאוֹ תה:יהולהדוֹ ת יׁש בוּ  ׁש ּמ ה כּ י 
תהלי זוהר 

החכמה , סד אברה את ע ה  ,ל הע את  להעמיד ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָרצה 
ה עת . ס ד  יעקב ואת הבנה, סד יצחק ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָֹאת 

לישׂ ראלׁש בטי עד וּ ת ד )י ּה  שמות:(קכב , פ' שמות ט"ו.)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

נברא מאמר וֹ ת בּ עשׂ רה ׁש נינוּ , הוּ א, הדּ בר סוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְועוֹ ד
בּ חכמה בהם נברא והעוֹ לם ׁש ׁש ה, הם וּ כׁש ּת סּת כּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
י שׂ ראל . בּ ׁש ביל אלּ א נברא א והעוֹ לם וּ בדעת, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ בתבוּ נה
החכמה, בּ סוֹ ד  אברהם את ע שׂ ה העוֹ לם , את להעמיד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש רצה 
נקרא וּ בזה הדּ עת, בּ ס וֹ ד יעקב ואת הּת בוּ נה, בּ סוֹ ד יצחק  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת

כד ) כּ ל (משלי  נתקן ׁש עה וּ באוֹ תּה  י ּמ לאוּ . חדרים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוּ בדעת
כּ מ וֹ הע  הכּ ל נתקן ׁש בטים, עשׂ ר ׁש נים  ליעקב  וּ מנּ וֹ לד וּ  וֹ לם, ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌

העוֹ לם ׁש ל רבּ ה חדוה הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש ראה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.
וׁש לוֹ ם חס  אוּ לי אמר, ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  ׁש נּ תקן הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ ן
עשׂ ה מה העוֹ למוֹ ת. בּ כל ּפ גם ויאר העּמ ים  בּ ׁש אר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיתערב וּ 

ה וּ א  ּבּ רו ׁש יּ רדוּ הּק דוֹ ׁש  עד לכאן, מ כּ אן כּ לּ ם את טלטל ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
את ׁש ּמ בזּ ים ערף , קׁש ה בּ עם דּ יּ וּ רם  את לדוּ ר ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמצרים ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
עּמ הם, וּ להתערב בּ הם להתחּת ן אוֹ תם וּ מב זּ ים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמנהגיהם
גּ עלוּ  והנּ קבוֹ ת בהם, גּ עלוּ  הגּ ברים לעבדים. אוֹ תם ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוחוֹ ׁש בים
נׁש לם  ּכ וּ בין  ּכ וּ בין קדׁש , בּ זרע הכּ ל ׁש נּ תקן עד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָבהם,

ׁש כּ תוּ ב  העּמ ים, ׁש אר  טו)חטא עוֹ ן (בראשית  ׁש לם א כּ י  ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌
ׁש כּ תוּ ב  קדוֹ ׁש ים, צ דּ יקים יצאוּ  וּ כׁש יּ צאוּ , הנּ ה. עד  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהאמוֹ רי
אמר בראׁש וֹ . וּ נׁש ק וֹ  ׁש מע וֹ ן רבי בּ א לישׂ ראל. עדוּ ת י ּה  ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִׁש בטי 

.ל עוֹ מדת העה כּ י , ּבּ עמד בּ ני עמד ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲלוֹ ,
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תהלי זוהר 

ׁש כּ תוּ ב , זה וּ  לׁש מ וֹ . לׁש ם וּ מברכים להד וֹ ת לישׂ ראל עד וּ ת  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌
אה' מכּ יר  ואחד  אחד וכל ואוֹ מר:. וּ מׁש ּת בּ ח ׁש לּ וֹ  ת ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

להדוֹ ת וזהוּ  בּ ארץ , הנּ חּת י מה ראה עוֹ לם, ׁש ל ֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִרבּ וֹ נוֹ 
מדוֹ ר לוֹ  י ׁש  וצ דּ יק  צדּ יק  כּ ל ׁש נינוּ , והינוּ  ה'. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְל ׁש ם
מד וֹ ר וֹ  ׁש ם מראוּ בן, ׁש בּ א מי  ל וֹ . הראוּ י  וּ לפי  כבוֹ דוֹ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלפי
ׁש ה וּ א וּ מי וׁש בט. ׁש בט כּ ל  וכן ראוּ בן, מן הצּ דּ יקים ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִעם
גּ רים. ׁש ל בּ ּמ דוֹ ר מד וֹ ר וֹ  ונתגּ יּ ר, העוֹ לם מאּמ וֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ֵגר
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  וצדּ יק. צדּ יק לכל לעדים  עוֹ מדים  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהבטים
לׁש ם להדוֹ ת  לישׂ ראל עד וּ ת י ּה  ׁש בטי ׁש בטים על וּ  ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ם 

ה'.

ׁש בטים ׁש ם ד )וגו'עלוּ  וישב:(קכב , פ' ח"א  קפג :)[זוהר ויּ לכוּ ](דף  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
אמר, ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ ׁש כם. אביהם צאן את  לרע וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחיו

להיוֹ ת  צרי היה אביהם צאן נקוּ ד לרעוֹ ת א"ת זּ ה מה ! ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מוּ םמעליו  עּמ הם, ׁש רוּ יה ׁש היא עּמ הם , ׁש כינה לרבּ וֹ ת ? ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

ה וּ א וּ בנימין ע ּמ הם, היה א י וֹ סף ׁש הרי עשׂ רה, הי וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם
הכינה וּ כ ׁש הלכוּ , עשׂ רה, היוּ  הם  ּכ וּ מוּ ם בּ בּ ית, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָקטן
בּ זמן  , ּכ וּ מוּ ם מלמעלה. נקוּ ד כּ ן ועל ביניהם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 
אוֹ תּה  וׁש ּת פוּ  הכינה, עם כלּ ם  ה ׁש ּת ּת פ וּ  יוֹ סף , את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּמ כר וּ 
ׁש רתה א י וֹ סף, דּ בר ׁש התגּ לּ ה ועד ׁש בוּ עה, כּ ׁש עשׂ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ הם
- עּמ הם נמצאה א ׁש הכינה ּת אמר ואם יעקב. על ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה

ׁש כּ ת וּ ב ראה, קכב )בּ א י ּה (תהלים ׁש בטי ׁש בטים על וּ  ׁש ם ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ה' לׁש ם להוֹ דוֹ ת לי שׂ ראל  וחסידים,עדוּ ת צדּ יקים כּ לּ ם . ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

ׁש ל וּ למּט ה.הּק יּ וּ ם למעלה קיּ וּ ם הם העוֹ לם, כּ ל ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

יתה 1237זוהר הלימוד אבסדר טו ליו

קכבתהלי מזמור | לחודש כז | חמישי  ספר

לׁש ם כסאוֹ תה:יהולהדוֹ ת יׁש בוּ  ׁש ּמ ה כּ י 
תהלי זוהר 

החכמה , סד אברה את ע ה  ,ל הע את  להעמיד ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָרצה 
ה עת . ס ד  יעקב ואת הבנה, סד יצחק ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָֹאת 

לישׂ ראלׁש בטי עד וּ ת ד )י ּה  שמות:(קכב , פ' שמות ט"ו.)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

נברא מאמר וֹ ת בּ עשׂ רה ׁש נינוּ , הוּ א, הדּ בר סוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְועוֹ ד
בּ חכמה בהם נברא והעוֹ לם ׁש ׁש ה, הם וּ כׁש ּת סּת כּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
י שׂ ראל . בּ ׁש ביל אלּ א נברא א והעוֹ לם וּ בדעת, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ בתבוּ נה
החכמה, בּ סוֹ ד  אברהם את ע שׂ ה העוֹ לם , את להעמיד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש רצה 
נקרא וּ בזה הדּ עת, בּ ס וֹ ד יעקב ואת הּת בוּ נה, בּ סוֹ ד יצחק  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת

כד ) כּ ל (משלי  נתקן ׁש עה וּ באוֹ תּה  י ּמ לאוּ . חדרים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוּ בדעת
כּ מ וֹ הע  הכּ ל נתקן ׁש בטים, עשׂ ר ׁש נים  ליעקב  וּ מנּ וֹ לד וּ  וֹ לם, ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌

העוֹ לם ׁש ל רבּ ה חדוה הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש ראה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.
וׁש לוֹ ם חס  אוּ לי אמר, ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  ׁש נּ תקן הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ ן
עשׂ ה מה העוֹ למוֹ ת. בּ כל ּפ גם ויאר העּמ ים  בּ ׁש אר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיתערב וּ 

ה וּ א  ּבּ רו ׁש יּ רדוּ הּק דוֹ ׁש  עד לכאן, מ כּ אן כּ לּ ם את טלטל ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
את ׁש ּמ בזּ ים ערף , קׁש ה בּ עם דּ יּ וּ רם  את לדוּ ר ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמצרים ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
עּמ הם, וּ להתערב בּ הם להתחּת ן אוֹ תם וּ מב זּ ים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמנהגיהם
גּ עלוּ  והנּ קבוֹ ת בהם, גּ עלוּ  הגּ ברים לעבדים. אוֹ תם ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוחוֹ ׁש בים
נׁש לם  ּכ וּ בין  ּכ וּ בין קדׁש , בּ זרע הכּ ל ׁש נּ תקן עד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָבהם,

ׁש כּ תוּ ב  העּמ ים, ׁש אר  טו)חטא עוֹ ן (בראשית  ׁש לם א כּ י  ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌
ׁש כּ תוּ ב  קדוֹ ׁש ים, צ דּ יקים יצאוּ  וּ כׁש יּ צאוּ , הנּ ה. עד  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהאמוֹ רי
אמר בראׁש וֹ . וּ נׁש ק וֹ  ׁש מע וֹ ן רבי בּ א לישׂ ראל. עדוּ ת י ּה  ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִׁש בטי 

.ל עוֹ מדת העה כּ י , ּבּ עמד בּ ני עמד ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲלוֹ ,
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 ל ה האבני ע רה  י את   היה  הדל  ה ה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹעה
חקקת  ב כינה, עליו  רתה אז ואפד, ח ת א בְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֹול

בטי ה ל ְְִַָָמ ת

ׁש בטיםׁש ם  ד)על וּ  פקודי:(קכב, פ' ח "ב  רכ"ט:)[זוהר כּ ן ](דף ועל  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ כּ ל ׁש למ וּ ת  לּה  להיוֹ ת ע וֹ למ וֹ ת , בּ ׁש ני  מתלבּ ׁש ת  ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה

כּ ת וּ ב, זה  ועל ׁש לּ מעלה . וּ בעוֹ לם ׁש לּ מּט ה  ה זּ ה בּ עוֹ לם קמ)- (שם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
י וֹ ד וּ  צ דּ יקים א .ּפ ני את י ׁש רים  יׁש בוּ   לׁש מ יוֹ דוּ  צדּ יקים  ַא◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ויּ ע שׂ  ע וֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  - ּפ ני את י ׁש רים יׁש ב וּ  הזּ ה. בּ עוֹ לם  -  ִלׁש מ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
היוּ  וחׁש ן אפוֹ ד יוֹ סי, רבּ י אמר ּפ רׁש וּ ה. הרי זהב, האפוֹ ד ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאת 
אוֹ תן  כּ ל ע וֹ מדים הּק יּ וּ ם  א וֹ ת וֹ  בּ מקוֹ ם ׁש הרי וּ פרׁש וּ ה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְכאחד,
ׁש נים וכלּ ם  ישׂ ראל, בּ ני ׁש מוֹ ת נוֹ טלים  כּ לּ ם  אבנים, עשׂ רה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ּת ים
וסוֹ ד ישׂ ראל. ׁש בטי ׁש ל בּ ס וֹ ד הם כּ לּ ם  עליוֹ נים, ּת ח וּ מים  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר

כּ ת וּ ב , קכב)זה  ע(שם לישׂ ראלׁש ם עדוּ ת י ּה  ׁש בטי  ׁש בטים לוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה' לׁש ם ׁש בטיםלהדוֹ ת  ע שׂ ר ׁש נים א לּ וּ  - ׁש בטים  על וּ  ׁש ם  . ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לי שׂ ראל. עדוּ ת  זה ׁש ם ׁש הרי י ּה , ׁש בטי ׁש הם למעלה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים 

עלוּ אמר  ׁש ם אלּ א , ׁש בטים . כּ תוּ ב  ּפ עמים חיּ יא, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אלּ וּ  - י ּה  ׁש בטי  ׁש לּ מּט ה. הבטים אלּ וּ  - ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְׁש בטים
העליוֹ ן  הּק דוֹ ׁש  הם זה  - לי שׂ ראל  עדוּ ת ׁש לּ מעלה. ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהבטים

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עד וּ ת, ׁש נּ קרא קלב )הזּ ה  אלּמ דם (שם  זוֹ  .ועדתי ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
עשׂ רה ׁש ּת ים הם עליוֹ נים קדוֹ ׁש ים ׁש בטים ע שׂ ר  ׁש נים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְואוֹ תם
וכל  ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  למּט ה עוֹ מדים הם ולכן  קד וֹ ׁש וֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים
בּ אוֹ תן  חקוּ קים כּ לּ ם הבטים, עשׂ ר  ׁש נים ׁש ל ׁש מוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָאוֹ תם

אוֹ תם. נוֹ טל הגּ דוֹ ל והכּ הן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים,
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כּ תוּ ב בּ א מה לחרן, הוֹ ל היה כּ ׁש יּ עקב כח)?וּ ראה, (בראשית ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
עשׂ רה ׁש ּת ים  א לּ וּ  מראתיו. ויּ שׂ ם הּמ קוֹ ם מאבני  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּק ח
הזּ את והאבן ׁש כּ תוּ ב אחת, אבן נע שׂ וּ  וכלּ ן  קדוֹ ׁש וֹ ת, ֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים

הּט עם מה  אבן, להן וקוֹ רא מצּ בה. שׂ מּת י  ׁש כּ ל אׁש ר  מ וּ ם ? ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
אחת, עליוֹ נה קדוֹ ׁש ה בּ אבן נכללוּ  האבנים ע שׂ רה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ּת ים
יהיה מצּ בה  שׂ מּת י אׁש ר  ה זּ את והאבן ׁש כּ תוּ ב  מעליהן, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש היא
לבּ וֹ  על אוֹ תן שׂ ם היה הגּ ד וֹ ל הכּ הן כּ אן ולכן אהים. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵבּ ית

ׁש כּ תוּ ב ּת מיד, כח)לזכרם בּ ני (שמות ׁש מוֹ ת את אהרן ונשׂ א ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ל  בּ סוֹ ד  הוּ א  ה כּ ל  ּכ וּ מוּ ם ּת מיד. ה' לפני לבּ וֹ  על  ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
בּ סוֹ ד  ׁש נּ גנזוּ  למעלה טמירים עלי וֹ נים עשׂ ר  ׁש נים עשׂ ר, ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים
אחד , דּ ק  מּק וֹ ל וי וֹ צאים הּת וֹ רה, ׁש ל  הּס וֹ ד והם קדוֹ ׁש , ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ ן
ׁש הם, כּ מוֹ  למּט ה טמירים אחרים ע שׂ ר  ׁש נים  ּפ רׁש וּ ה. ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

ׁש כּ תוּ ב אבן, ׁש היא אחר ק וֹ ל  ֹּת ו מט )וי וֹ צאים מ ם(בראשית  ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
הכּ תוּ ב, בּ סוֹ ד  ּפ ר ׁש וּ ה  ולכן ישׂ ראל. אבן  כט )רעה ונאספוּ (שם ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

אבן  ׁש נּ קראת ה כינה זוֹ  האבן. את וגללוּ  העדרים כל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָׁש ּמ ה
לגּ ל וּ ת, אוֹ תּה  וּ מכניסים א וֹ ת ּה  ׁש גּ וֹ ללים ישׂ ראל. אבן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹבּ חן,
ׁש מּה  ועל  למקוֹ מּה , הבּ אר ּפ י על  האבן את והׁש יבוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוכתוּ ב
ויׁש  אבנים י ׁש  לאבנים. אבנים וכ ּמ ה האבנים. כּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים 

ׁש כּ  הבּ ית, יסוֹ די  אבנים י ׁש  ה)תוּ באבנים. א הּמ ל(מלכים  ויצו ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ויׁש  גזית. אבני ה בּ ית לי ּס ד יקרוֹ ת אבנים גּ דלוֹ ת אבנים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַויּ ּס עוּ 

והן נכבּ ד וֹ ת, עליוֹ נוֹ ת ארבּ ע (אלו)אבנים והן עשׂ רה, ׁש ּת ים ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
העוֹ לם. רוּ חוֹ ת לאר בּ עה מערכה לכל  ׁש ׁש  ׁש ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמערכוֹ ת,
והם בּ ּמ דבּ ר, ה וֹ לכים ׁש היוּ  דגלים ארבּ עה אוֹ תם כן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְכּ מ וֹ 
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 ל ה האבני ע רה  י את   היה  הדל  ה ה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹעה
חקקת  ב כינה, עליו  רתה אז ואפד, ח ת א בְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֹול

בטי ה ל ְְִַָָמ ת

ׁש בטיםׁש ם  ד)על וּ  פקודי:(קכב, פ' ח "ב  רכ"ט:)[זוהר כּ ן ](דף ועל  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ כּ ל ׁש למ וּ ת  לּה  להיוֹ ת ע וֹ למ וֹ ת , בּ ׁש ני  מתלבּ ׁש ת  ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה

כּ ת וּ ב, זה  ועל ׁש לּ מעלה . וּ בעוֹ לם ׁש לּ מּט ה  ה זּ ה בּ עוֹ לם קמ)- (שם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
י וֹ ד וּ  צ דּ יקים א .ּפ ני את י ׁש רים  יׁש בוּ   לׁש מ יוֹ דוּ  צדּ יקים  ַא◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ויּ ע שׂ  ע וֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  - ּפ ני את י ׁש רים יׁש ב וּ  הזּ ה. בּ עוֹ לם  -  ִלׁש מ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
היוּ  וחׁש ן אפוֹ ד יוֹ סי, רבּ י אמר ּפ רׁש וּ ה. הרי זהב, האפוֹ ד ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאת 
אוֹ תן  כּ ל ע וֹ מדים הּק יּ וּ ם  א וֹ ת וֹ  בּ מקוֹ ם ׁש הרי וּ פרׁש וּ ה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְכאחד,
ׁש נים וכלּ ם  ישׂ ראל, בּ ני ׁש מוֹ ת נוֹ טלים  כּ לּ ם  אבנים, עשׂ רה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ּת ים
וסוֹ ד ישׂ ראל. ׁש בטי ׁש ל בּ ס וֹ ד הם כּ לּ ם  עליוֹ נים, ּת ח וּ מים  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר

כּ ת וּ ב , קכב)זה  ע(שם לישׂ ראלׁש ם עדוּ ת י ּה  ׁש בטי  ׁש בטים לוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה' לׁש ם ׁש בטיםלהדוֹ ת  ע שׂ ר ׁש נים א לּ וּ  - ׁש בטים  על וּ  ׁש ם  . ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לי שׂ ראל. עדוּ ת  זה ׁש ם ׁש הרי י ּה , ׁש בטי ׁש הם למעלה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים 

עלוּ אמר  ׁש ם אלּ א , ׁש בטים . כּ תוּ ב  ּפ עמים חיּ יא, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אלּ וּ  - י ּה  ׁש בטי  ׁש לּ מּט ה. הבטים אלּ וּ  - ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְׁש בטים
העליוֹ ן  הּק דוֹ ׁש  הם זה  - לי שׂ ראל  עדוּ ת ׁש לּ מעלה. ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהבטים

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עד וּ ת, ׁש נּ קרא קלב )הזּ ה  אלּמ דם (שם  זוֹ  .ועדתי ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
עשׂ רה ׁש ּת ים הם עליוֹ נים קדוֹ ׁש ים ׁש בטים ע שׂ ר  ׁש נים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְואוֹ תם
וכל  ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  למּט ה עוֹ מדים הם ולכן  קד וֹ ׁש וֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים
בּ אוֹ תן  חקוּ קים כּ לּ ם הבטים, עשׂ ר  ׁש נים ׁש ל ׁש מוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָאוֹ תם

אוֹ תם. נוֹ טל הגּ דוֹ ל והכּ הן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים,
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כּ תוּ ב בּ א מה לחרן, הוֹ ל היה כּ ׁש יּ עקב כח)?וּ ראה, (בראשית ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
עשׂ רה ׁש ּת ים  א לּ וּ  מראתיו. ויּ שׂ ם הּמ קוֹ ם מאבני  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּק ח
הזּ את והאבן ׁש כּ תוּ ב אחת, אבן נע שׂ וּ  וכלּ ן  קדוֹ ׁש וֹ ת, ֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים

הּט עם מה  אבן, להן וקוֹ רא מצּ בה. שׂ מּת י  ׁש כּ ל אׁש ר  מ וּ ם ? ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
אחת, עליוֹ נה קדוֹ ׁש ה בּ אבן נכללוּ  האבנים ע שׂ רה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ּת ים
יהיה מצּ בה  שׂ מּת י אׁש ר  ה זּ את והאבן ׁש כּ תוּ ב  מעליהן, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש היא
לבּ וֹ  על אוֹ תן שׂ ם היה הגּ ד וֹ ל הכּ הן כּ אן ולכן אהים. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵבּ ית

ׁש כּ תוּ ב ּת מיד, כח)לזכרם בּ ני (שמות ׁש מוֹ ת את אהרן ונשׂ א ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ל  בּ סוֹ ד  הוּ א  ה כּ ל  ּכ וּ מוּ ם ּת מיד. ה' לפני לבּ וֹ  על  ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
בּ סוֹ ד  ׁש נּ גנזוּ  למעלה טמירים עלי וֹ נים עשׂ ר  ׁש נים עשׂ ר, ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים
אחד , דּ ק  מּק וֹ ל וי וֹ צאים הּת וֹ רה, ׁש ל  הּס וֹ ד והם קדוֹ ׁש , ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ ן
ׁש הם, כּ מוֹ  למּט ה טמירים אחרים ע שׂ ר  ׁש נים  ּפ רׁש וּ ה. ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

ׁש כּ תוּ ב אבן, ׁש היא אחר ק וֹ ל  ֹּת ו מט )וי וֹ צאים מ ם(בראשית  ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
הכּ תוּ ב, בּ סוֹ ד  ּפ ר ׁש וּ ה  ולכן ישׂ ראל. אבן  כט )רעה ונאספוּ (שם ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

אבן  ׁש נּ קראת ה כינה זוֹ  האבן. את וגללוּ  העדרים כל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָׁש ּמ ה
לגּ ל וּ ת, אוֹ תּה  וּ מכניסים א וֹ ת ּה  ׁש גּ וֹ ללים ישׂ ראל. אבן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹבּ חן,
ׁש מּה  ועל  למקוֹ מּה , הבּ אר ּפ י על  האבן את והׁש יבוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוכתוּ ב
ויׁש  אבנים י ׁש  לאבנים. אבנים וכ ּמ ה האבנים. כּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים 

ׁש כּ  הבּ ית, יסוֹ די  אבנים י ׁש  ה)תוּ באבנים. א הּמ ל(מלכים  ויצו ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ויׁש  גזית. אבני ה בּ ית לי ּס ד יקרוֹ ת אבנים גּ דלוֹ ת אבנים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַויּ ּס עוּ 

והן נכבּ ד וֹ ת, עליוֹ נוֹ ת ארבּ ע (אלו)אבנים והן עשׂ רה, ׁש ּת ים ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
העוֹ לם. רוּ חוֹ ת לאר בּ עה מערכה לכל  ׁש ׁש  ׁש ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמערכוֹ ת,
והם בּ ּמ דבּ ר, ה וֹ לכים ׁש היוּ  דגלים ארבּ עה אוֹ תם כן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְכּ מ וֹ 
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רוּ ח וֹ ת לארבּ עה צד לכל ׁש ׁש ה ׁש ׁש ה ׁש בטים, עשׂ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים
ּפ רׁש וּ ה. והרי אחד, סוֹ ד והכּ ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

עשׂ רה ראה,וּ בא ׁש ּת ים  את  שׂ ם היה  הגּ ד וֹ ל  ׁש הכּ הן בּ ׁש עה ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
עליו  ׁש רתה אז ואפוֹ ד, בּ חׁש ן אוֹ תן ול וֹ ב ׁש  הלּ לוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאבנים
כּ ל בּ ׁש מוֹ ת חקוּ קוֹ ת  אבנים עשׂ רה ׁש ּת ים ואוֹ תן  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה ,

היוּ הבטים  ׁש קוּ עוֹ ת אחת. אבן על  חק וּ ק וׁש בט ׁש בט וכל , ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האוֹ תיּ וֹ ת היוּ  האבנים, וּ כ ׁש האירוּ  האבנים, על  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת

הצטרכוּ . מה על  וּ מאיר וֹ ת החוּ צה השבטים)בּ וֹ לטוֹ ת (ובאותיות  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ׁש א  בּ ׁש ביל  ט', ח' האוֹ ת יּ וֹ ת ׁש ּת י הי וּ  א הבטים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ בכל 

בּ כלּ ם  חט"א גּ וֹ רםנמצא ׁש הם ח' , ּכ אם חזקיּ ה, ר בּ י אמר  . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
ט' ׁש רוֹ אה מי  וׁש נינוּ , טוֹ בה, אוֹ ת ׁש היא ט', אבל נאה. -ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  ט וֹ ב , כּ י ת וֹ רה ּפ תחה ׁש בּ ּה  מוּ ם לוֹ , טוֹ ב ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ מוֹ 

א) א וֹ ת(בראשית והיא והוֹ איל טוֹ ב, כּ י האוֹ ר את אהים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
ׁש בטים בּ אוֹ תם נכּת בה א לּמ ה ?טוֹ בה, ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש הרי אמר ועוֹ ד, לזוֹ . זוֹ  הא וֹ ת יּ וֹ ת ׁש ּת י ׁש ּס מוּ כוֹ ת מוּ ם לוֹ , ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש ל  האוֹ ר  את מאירה והיא וּ טמירה, גּ נוּ זה ט' ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהאוֹ ת
חוּ ץ  נמצא אוֹ ר ואין כּ לּ ם, ׁש ל האוֹ ר היא זוֹ  אוֹ ת ׁש הרי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌כּ לּ ם,
וה וּ א טוֹ ב. כּ י  האוֹ ר  את א הים ויּ רא ׁש כּ תוּ ב הזּ וֹ , ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵמהאוֹ ת

כּ תוּ ב, זה ועל וטמיר. ׁש גּ נוּ ז האוֹ ר אוֹ תוֹ  ׁש ל פד )האוֹ ר (תהלים  ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
הבטים. כּ ל ׁש ל האוֹ ר וזהוּ  בּ תמים. להוֹ לכים טוֹ ב ימנע ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִא 
עשׂ רה הּת ים ׁש כּ ל וע וֹ ד, בהן . נחקקה א  ּכ ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
ט', האוֹ ת בּ סוֹ ד ׁש היא הּט מירה הזּ וֹ  האכס דּ רה  ֹמ ּת ו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְי וֹ צאוֹ ת

ט היא  ּכ וּ ראה,וּ מוּ ם בּ א בּ הן. נראית ואינּה  וּ גנוּ זה מירה ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌
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אז  כּ ׁש האירוּ , וכלּ ן ונס, אוֹ ת  בּ דר עוֹ מדוֹ ת אבנים  אוֹ תן ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָכּ ל
וּ בוֹ לט וֹ ת מאירוֹ ת והאוֹ תיּ וֹ ת  מאיר וֹ ת , הי וּ  הגּ דוֹ ל  הכּ הן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְּפ ני
נוֹ דעוֹ ת הי וּ  אז הכּ הן, ּפ ני מאירים וּ כׁש הי וּ  לחוּ ץ. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלה וֹ דיע
צ דּ יק  אם הכּ הן נ וֹ דע וּ בזה לטוֹ ב, ׁש הוּ א האוֹ תיּ וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְבּ ליטוֹ ת

והרי  ונס, בּ אוֹ ת הוּ א ה כּ ל  ּכ ועל א. אם ּפ רׁש וּ ה.האיׁש  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

" י ה מע ני הראבני ולכ ואי ליראל עדת " ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמ
ואחד  אחד ְְֶֶָָָכל

וגו'ׁש בטי ד )י ּה  במדבר:(קכב, פ' ח"ג קי"ח:)[זוהר דּ גלוֹ ](דף על איׁש  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ב )באתת י שׂ ראל ,(במדבר  כּ נסת ׁש ל מחנוֹ ת אר בּ ע  א לּ וּ  - ְ◌ֵֹֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לּה . סביב סביב ּת חוּ מים ע שׂ ר  ׁש נים ׁש בטים, ע שׂ ר  ׁש נים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
כּ תוּ ב ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  קכב )הכּ ל ׁש בטי (תהלים ׁש בטים על וּ  ׁש ם ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש נים ׁש בטים, עשׂ ר ׁש נים א לּ וּ  - ׁש בטים עלוּ  ׁש ם וג וֹ '. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָי ּה 
ׁש יּ "ּה  מוּ ם ּפ ר ׁש וּ ה, הרי - י ּה  ׁש בטי ׁש לּ מּט ה. ּת חוּ מים  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר 

ולכן ודּ אי . לישׂ ראל כו)עדוּ ת י"ּה (במדבר  המעוֹ ני , הראוּ בני, ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
העליוֹ ן  העץ  ׁש הרי  הוּ א,  ּכ ודּ אי אבל  ואחד . אחד ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל

ׁש כּ תוּ ב , וּ פרׁש וּ ה בּ חוֹ תמוֹ . חוֹ תם בּ וֹ  א)הּק דוֹ ׁש , וּ דמ וּ ת(יחזקאל  ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
נכללת אדם דּ מ וּ ת  וגוֹ '. היּ מין  אל אריה וּ פני אדם ּפ ני ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְּפ ניהם
ונפרדים העוֹ לם, צדדי  לאר בּ עת הי וּ  והּפ נים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְבּ כ לּ ם,

בּ אדם. בּ וֹ  כּ ל וּ לים וכלּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ִבּ דמ יּ וֹ תיהם,

רפאל מיכאל  לפניהם, אוּ ריאל ממאל , גּ בריאל  מיּ מין, ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וּ ׁש נים מכּ אן , ׁש נים מעליהם. הכינה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַלאחוֹ ריהם,
מ כּ אן, ׁש נים - ׁש לּ מּט ה בּ ארץ זה כּ מוֹ  בּ אמצע. והיא ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן,
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רוּ ח וֹ ת לארבּ עה צד לכל ׁש ׁש ה ׁש ׁש ה ׁש בטים, עשׂ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים
ּפ רׁש וּ ה. והרי אחד, סוֹ ד והכּ ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

עשׂ רה ראה,וּ בא ׁש ּת ים  את  שׂ ם היה  הגּ ד וֹ ל  ׁש הכּ הן בּ ׁש עה ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
עליו  ׁש רתה אז ואפוֹ ד, בּ חׁש ן אוֹ תן ול וֹ ב ׁש  הלּ לוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאבנים
כּ ל בּ ׁש מוֹ ת חקוּ קוֹ ת  אבנים עשׂ רה ׁש ּת ים ואוֹ תן  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה ,

היוּ הבטים  ׁש קוּ עוֹ ת אחת. אבן על  חק וּ ק וׁש בט ׁש בט וכל , ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האוֹ תיּ וֹ ת היוּ  האבנים, וּ כ ׁש האירוּ  האבנים, על  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת

הצטרכוּ . מה על  וּ מאיר וֹ ת החוּ צה השבטים)בּ וֹ לטוֹ ת (ובאותיות  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ׁש א  בּ ׁש ביל  ט', ח' האוֹ ת יּ וֹ ת ׁש ּת י הי וּ  א הבטים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ בכל 

בּ כלּ ם  חט"א גּ וֹ רםנמצא ׁש הם ח' , ּכ אם חזקיּ ה, ר בּ י אמר  . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
ט' ׁש רוֹ אה מי  וׁש נינוּ , טוֹ בה, אוֹ ת ׁש היא ט', אבל נאה. -ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  ט וֹ ב , כּ י ת וֹ רה ּפ תחה ׁש בּ ּה  מוּ ם לוֹ , טוֹ ב ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ מוֹ 

א) א וֹ ת(בראשית והיא והוֹ איל טוֹ ב, כּ י האוֹ ר את אהים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
ׁש בטים בּ אוֹ תם נכּת בה א לּמ ה ?טוֹ בה, ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש הרי אמר ועוֹ ד, לזוֹ . זוֹ  הא וֹ ת יּ וֹ ת ׁש ּת י ׁש ּס מוּ כוֹ ת מוּ ם לוֹ , ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש ל  האוֹ ר  את מאירה והיא וּ טמירה, גּ נוּ זה ט' ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהאוֹ ת
חוּ ץ  נמצא אוֹ ר ואין כּ לּ ם, ׁש ל האוֹ ר היא זוֹ  אוֹ ת ׁש הרי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌כּ לּ ם,
וה וּ א טוֹ ב. כּ י  האוֹ ר  את א הים ויּ רא ׁש כּ תוּ ב הזּ וֹ , ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵמהאוֹ ת

כּ תוּ ב, זה ועל וטמיר. ׁש גּ נוּ ז האוֹ ר אוֹ תוֹ  ׁש ל פד )האוֹ ר (תהלים  ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
הבטים. כּ ל ׁש ל האוֹ ר וזהוּ  בּ תמים. להוֹ לכים טוֹ ב ימנע ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִא 
עשׂ רה הּת ים ׁש כּ ל וע וֹ ד, בהן . נחקקה א  ּכ ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
ט', האוֹ ת בּ סוֹ ד ׁש היא הּט מירה הזּ וֹ  האכס דּ רה  ֹמ ּת ו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְי וֹ צאוֹ ת

ט היא  ּכ וּ ראה,וּ מוּ ם בּ א בּ הן. נראית ואינּה  וּ גנוּ זה מירה ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌
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אז  כּ ׁש האירוּ , וכלּ ן ונס, אוֹ ת  בּ דר עוֹ מדוֹ ת אבנים  אוֹ תן ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָכּ ל
וּ בוֹ לט וֹ ת מאירוֹ ת והאוֹ תיּ וֹ ת  מאיר וֹ ת , הי וּ  הגּ דוֹ ל  הכּ הן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְּפ ני
נוֹ דעוֹ ת הי וּ  אז הכּ הן, ּפ ני מאירים וּ כׁש הי וּ  לחוּ ץ. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלה וֹ דיע
צ דּ יק  אם הכּ הן נ וֹ דע וּ בזה לטוֹ ב, ׁש הוּ א האוֹ תיּ וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְבּ ליטוֹ ת

והרי  ונס, בּ אוֹ ת הוּ א ה כּ ל  ּכ ועל א. אם ּפ רׁש וּ ה.האיׁש  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

" י ה מע ני הראבני ולכ ואי ליראל עדת " ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמ
ואחד  אחד ְְֶֶָָָכל

וגו'ׁש בטי ד )י ּה  במדבר:(קכב, פ' ח"ג קי"ח:)[זוהר דּ גלוֹ ](דף על איׁש  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ב )באתת י שׂ ראל ,(במדבר  כּ נסת ׁש ל מחנוֹ ת אר בּ ע  א לּ וּ  - ְ◌ֵֹֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לּה . סביב סביב ּת חוּ מים ע שׂ ר  ׁש נים ׁש בטים, ע שׂ ר  ׁש נים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
כּ תוּ ב ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  קכב )הכּ ל ׁש בטי (תהלים ׁש בטים על וּ  ׁש ם ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש נים ׁש בטים, עשׂ ר ׁש נים א לּ וּ  - ׁש בטים עלוּ  ׁש ם וג וֹ '. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָי ּה 
ׁש יּ "ּה  מוּ ם ּפ ר ׁש וּ ה, הרי - י ּה  ׁש בטי ׁש לּ מּט ה. ּת חוּ מים  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר 

ולכן ודּ אי . לישׂ ראל כו)עדוּ ת י"ּה (במדבר  המעוֹ ני , הראוּ בני, ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
העליוֹ ן  העץ  ׁש הרי  הוּ א,  ּכ ודּ אי אבל  ואחד . אחד ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל

ׁש כּ תוּ ב , וּ פרׁש וּ ה בּ חוֹ תמוֹ . חוֹ תם בּ וֹ  א)הּק דוֹ ׁש , וּ דמ וּ ת(יחזקאל  ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
נכללת אדם דּ מ וּ ת  וגוֹ '. היּ מין  אל אריה וּ פני אדם ּפ ני ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְּפ ניהם
ונפרדים העוֹ לם, צדדי  לאר בּ עת הי וּ  והּפ נים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְבּ כ לּ ם,

בּ אדם. בּ וֹ  כּ ל וּ לים וכלּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ִבּ דמ יּ וֹ תיהם,

רפאל מיכאל  לפניהם, אוּ ריאל ממאל , גּ בריאל  מיּ מין, ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וּ ׁש נים מכּ אן , ׁש נים מעליהם. הכינה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַלאחוֹ ריהם,
מ כּ אן, ׁש נים - ׁש לּ מּט ה בּ ארץ זה כּ מוֹ  בּ אמצע. והיא ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן,
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דּ ויד: לבית כּ סאוֹ ת ׁש לםולמׁש ּפ ט ירוּ  ׁש לוֹ ם ׁש אלוּ  
:אהבי בּ ארמנוֹ תי:זיׁש ליוּ  ׁש לוה ּב חיל ׁש לוֹ ם יהי 

בּ :ח ׁש לוֹ ם נּ א אדבּ רה ורעי אחי בּ יתטלמען למען 
יהו ּהינוא:ל טוֹ ב אבקׁש ה 

תהלי זוהר 

מה דגלים, ׁש ני  ׁש לּ וֹ קחים כּ יון בּ יניהם. וי "ּה  מ כּ אן, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש נים
אוֹ תםכּ תוּ ב   ּכ ואחר  וגוֹ '. הלויּ ם מחנה מוֹ עד אהל ונסע ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

העוֹ לם, צדדי לארבּ עת הן מחנ וֹ ת אר בּ ע  אחרים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים
ונסע  ׁש לּ מעלה. כּ מ וֹ  למּט ה  ּכ אף  עשׂ ר . ׁש נים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצאים
וּ מחנה אוּ ריאל. מחנה מוּ ל  יהוּ דה מחנה דּ גל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה
גּ ם  ּכ לּמ זרח. וזה ל דּ רוֹ ם, זה מיכאל . מחנה מוּ ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְראוּ בן

א מחנה ל צּ פוֹ ן. דן  וּ מחנה מזרחית. דּ רוֹ מית פריםהּמ זבּ ח ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מוּ ל  ל ּמ ערב אפרים מחנה גבריאל. מחנה מוּ ל דן מחנה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָי ּמ ה .
זה אחוּ ז ה כּ ל מערבית. צפ וֹ נית הּמ זבּ ח גּ ם  ּכ רפאל. ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַמחנה
הראׁש ית ׁש הוּ א הּק ד וֹ ׁש , בּ ם ונאחז עוֹ לה ׁש הכּ ל עד ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָבּ זה,
בּ וֹ . כּ לוּ ל  הכּ ל  הכּ ל , ׁש ל הּק ד וֹ ׁש  הכּ ל , ׁש ל העלי וֹ ן הכּ ל, ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֶׁש ל

 למע אמר אחי ליראל רא  הא  ר  ד ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאהבת
נא אדרה  ורעי ְְֲֵַַַָָָאחי

וגוֹ 'למען  נא אד ּב רה ורעי  ח)אחי מות :(קכב, אחרי  פ' ח"ג [זוהר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ע"ב) ע"ז  תגלּ ה ](דף  א  אבי אחי יח)ערות ׁש נה(ויקרא , ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ירוּ ׁש לים זוֹ  -  אּמ ואחוֹ ת למ ּט ה. ישׂ ראל זהוּ  - יהוּ דה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
ותחרב  העּמ ים לבין  ישׂ ראל יגלוּ  הלּ ל וּ  בּ חטאים ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה.
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תהלי זוהר 

ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אהבת ׁש נינוּ , זה ועל למּט ה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים
ׁש נּ אמר אחים, לישׂ ראל קכב )ׁש ּק רא ורעי (תהלים אחי  למען ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

וגוֹ '. נא שם)אדבּ רה (דּ ברים ושם הדברים , בתה.(ובארנו  ובת בנה בת ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

העולם שהרי  אחריו. וכן ובנסתר בנגלה שהם גב על  ואף
שכתוב  כמו העולם, ישוב והם להם, כז)צריך  ורע (משלי רעך 

יה וּ דה, רבּ י  אמר ׁש מעוֹ ן . רבּ י  ׁש אמר הדּ בר . סוֹ ד וזה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְאביך)
רעי  לּמ ה אחי , אחי אם לּמ ה רעי , ואם אוֹ תוֹ ? למדנוּ , אלּ א ? ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

אבי ורע רע ׁש נּ אמר כּ מוֹ  רע , נקרא לעוֹ למים  סר  ׁש א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָדבר 
העליוֹ נה האם ׁש מע וֹ ן, רבּ י ׁש אמר הדּ בר  ס וֹ ד וזהוּ  ּת עזּ ב. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַאל
והאם לע וֹ למים. מּמ נּ ה  האב אהבת זזה א כּ י רעיה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת

ׁש בּ ארנוּ  כּ מ וֹ  אחוֹ ת, ונקראת כּ לּ ה, נקראת ח)הּת חּת וֹ נה (שיר  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
ערות כּ אן ׁש כּ ת וּ ב ׁש לּ נוּ , מׁש נה סתם והינוּ  קטנּ ה. לנוּ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאחוֹ ת
זּ ה מה , אבי בת  ׁש אמר כּ יון . אּמ בת אוֹ  אבי בת ֲאחוֹ ת◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

 אּמ בת חכמה.אוֹ  נקראת האב, מצּ ד  נמצאת היא אם אלּ א , ? ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
, ּכ וּ בין  ּכ בּ ין ּפ נים, כּ ל ועל בּ ינה. נקראת האם, מצּ ד  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְואם
מה' זזה אינּה  י וֹ "ד ׁש הרי והאם. מהאב נמצאת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִהיא
אוֹ  האב. מצּ ד - בּ ית  מוֹ לדת הדּ בר, סוֹ ד וזהוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.

מ - ח וּ ץ האם.מוֹ לדת צּ ד ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

אמר,ר בּ י  כד )אבּ א ׁש נּ בנה(משלי  הבּ ית מי בּ ית. יבּ נה בּ חכמה ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
כּ בחכמה מוּ ם מעדן. ׁש יּ וֹ צא  הנּ הר זה אוֹ מר הוי  ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  מו', כּ ׁש יּ צאה ח וּ ץ, מוֹ לדת אוֹ  בּ ית ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶמוֹ לדת
ב ) אחת(בראשית ויּ ּק ח וכת וּ ב מבּ שׂ רי. וּ בשׂ ר מעצמי  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶעצם

נמצא, אנּפ ין זעיר ׁש ל  מּמ קוֹ ם ח וּ ץ, מוֹ לדת וזהוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִמצּ לעתיו,
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דּ ויד: לבית כּ סאוֹ ת ׁש לםולמׁש ּפ ט ירוּ  ׁש לוֹ ם ׁש אלוּ  
:אהבי בּ ארמנוֹ תי:זיׁש ליוּ  ׁש לוה ּב חיל ׁש לוֹ ם יהי 

בּ :ח ׁש לוֹ ם נּ א אדבּ רה ורעי אחי בּ יתטלמען למען 
יהו ּהינוא:ל טוֹ ב אבקׁש ה 

תהלי זוהר 

מה דגלים, ׁש ני  ׁש לּ וֹ קחים כּ יון בּ יניהם. וי "ּה  מ כּ אן, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש נים
אוֹ תםכּ תוּ ב   ּכ ואחר  וגוֹ '. הלויּ ם מחנה מוֹ עד אהל ונסע ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

העוֹ לם, צדדי לארבּ עת הן מחנ וֹ ת אר בּ ע  אחרים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים
ונסע  ׁש לּ מעלה. כּ מ וֹ  למּט ה  ּכ אף  עשׂ ר . ׁש נים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצאים
וּ מחנה אוּ ריאל. מחנה מוּ ל  יהוּ דה מחנה דּ גל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה
גּ ם  ּכ לּמ זרח. וזה ל דּ רוֹ ם, זה מיכאל . מחנה מוּ ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְראוּ בן

א מחנה ל צּ פוֹ ן. דן  וּ מחנה מזרחית. דּ רוֹ מית פריםהּמ זבּ ח ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מוּ ל  ל ּמ ערב אפרים מחנה גבריאל. מחנה מוּ ל דן מחנה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָי ּמ ה .
זה אחוּ ז ה כּ ל מערבית. צפ וֹ נית הּמ זבּ ח גּ ם  ּכ רפאל. ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַמחנה
הראׁש ית ׁש הוּ א הּק ד וֹ ׁש , בּ ם ונאחז עוֹ לה ׁש הכּ ל עד ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָבּ זה,
בּ וֹ . כּ לוּ ל  הכּ ל  הכּ ל , ׁש ל הּק ד וֹ ׁש  הכּ ל , ׁש ל העלי וֹ ן הכּ ל, ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֶׁש ל

 למע אמר אחי ליראל רא  הא  ר  ד ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאהבת
נא אדרה  ורעי ְְֲֵַַַָָָאחי

וגוֹ 'למען  נא אד ּב רה ורעי  ח)אחי מות :(קכב, אחרי  פ' ח"ג [זוהר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ע"ב) ע"ז  תגלּ ה ](דף  א  אבי אחי יח)ערות ׁש נה(ויקרא , ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ירוּ ׁש לים זוֹ  -  אּמ ואחוֹ ת למ ּט ה. ישׂ ראל זהוּ  - יהוּ דה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
ותחרב  העּמ ים לבין  ישׂ ראל יגלוּ  הלּ ל וּ  בּ חטאים ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה.
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תהלי זוהר 

ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אהבת ׁש נינוּ , זה ועל למּט ה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים
ׁש נּ אמר אחים, לישׂ ראל קכב )ׁש ּק רא ורעי (תהלים אחי  למען ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

וגוֹ '. נא שם)אדבּ רה (דּ ברים ושם הדברים , בתה.(ובארנו  ובת בנה בת ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

העולם שהרי  אחריו. וכן ובנסתר בנגלה שהם גב על  ואף
שכתוב  כמו העולם, ישוב והם להם, כז)צריך  ורע (משלי רעך 

יה וּ דה, רבּ י  אמר ׁש מעוֹ ן . רבּ י  ׁש אמר הדּ בר . סוֹ ד וזה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְאביך)
רעי  לּמ ה אחי , אחי אם לּמ ה רעי , ואם אוֹ תוֹ ? למדנוּ , אלּ א ? ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

אבי ורע רע ׁש נּ אמר כּ מוֹ  רע , נקרא לעוֹ למים  סר  ׁש א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָדבר 
העליוֹ נה האם ׁש מע וֹ ן, רבּ י ׁש אמר הדּ בר  ס וֹ ד וזהוּ  ּת עזּ ב. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַאל
והאם לע וֹ למים. מּמ נּ ה  האב אהבת זזה א כּ י רעיה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת

ׁש בּ ארנוּ  כּ מ וֹ  אחוֹ ת, ונקראת כּ לּ ה, נקראת ח)הּת חּת וֹ נה (שיר  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
ערות כּ אן ׁש כּ ת וּ ב ׁש לּ נוּ , מׁש נה סתם והינוּ  קטנּ ה. לנוּ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאחוֹ ת
זּ ה מה , אבי בת  ׁש אמר כּ יון . אּמ בת אוֹ  אבי בת ֲאחוֹ ת◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

 אּמ בת חכמה.אוֹ  נקראת האב, מצּ ד  נמצאת היא אם אלּ א , ? ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
, ּכ וּ בין  ּכ בּ ין ּפ נים, כּ ל ועל בּ ינה. נקראת האם, מצּ ד  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְואם
מה' זזה אינּה  י וֹ "ד ׁש הרי והאם. מהאב נמצאת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִהיא
אוֹ  האב. מצּ ד - בּ ית  מוֹ לדת הדּ בר, סוֹ ד וזהוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.

מ - ח וּ ץ האם.מוֹ לדת צּ ד ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

אמר,ר בּ י  כד )אבּ א ׁש נּ בנה(משלי  הבּ ית מי בּ ית. יבּ נה בּ חכמה ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
כּ בחכמה מוּ ם מעדן. ׁש יּ וֹ צא  הנּ הר זה אוֹ מר הוי  ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  מו', כּ ׁש יּ צאה ח וּ ץ, מוֹ לדת אוֹ  בּ ית ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶמוֹ לדת
ב ) אחת(בראשית ויּ ּק ח וכת וּ ב מבּ שׂ רי. וּ בשׂ ר מעצמי  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶעצם

נמצא, אנּפ ין זעיר ׁש ל  מּמ קוֹ ם ח וּ ץ, מוֹ לדת וזהוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִמצּ לעתיו,
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תהלי זוהר 

נקראים י שׂ ראל  יהוּ דה, רבּ י  אמר זה ועל ׁש נּ תבּ אר. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
לעוֹ למים. אהבתם  סרה  ׁש א  הוּ א,  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַאחים

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  , אּמ אחוֹ ת נקראת ׁש לּ מּט ה (תהליםירוּ ׁש לים ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
יחדּ ו קכב ) לּ ּה  ׁש חבּ רה כּ עיר הבּ נ וּ יה זּ היר וּ ׁש לים מה וגוֹ '. ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

יחדּ ו  לּ ּה  צדדים,ׁש חבּ רה מה הּמ ל עּמ ּה  ׁש יּ זדּ וּ ג כּ די ? ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש כּ ל וּ לים  הּמ ל כּ תרי  וכל הצּ דּ יק, בּ דרגּ ת ,הּמ ל צדדי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

אמר , יצחק ר בּ י  יחדּ ו . לּ ּה  ׁש ח בּ רה והינוּ  על וּ בּ וֹ . ׁש ם ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
י ּה  ׁש בטי הבטיםׁש בטים מי ּת חוּ מים. עשׂ ר ׁש נים אלּ וּ  ? ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

האב  מצּ ד אוֹ תם ׁש יּ ר ׁש  וחזק גּ ד וֹ ל אילן מאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פרדים
הבּ ן  ׁש ּמ עיד  העדוּ ת מיפי  י ּה , ׁש בטי ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְוהאם.

הקדוש )ה ּק דוֹ ׁש , בבן ואמא אבא עדוּ ת(שמעיד  י ּה  ׁש בטי  ׁש כּ תוּ ב ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
י"ּה . מן ונמׁש כים ׁש וֹ פעים עמּק ים נהר וֹ ת והם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,

למהוהכּ ל כך ה'.,)(וכל ל ׁש ם כסאוֹ ת להוֹ דוֹ ת י ׁש בוּ  ׁש ּמ ה  כּ י ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
דּ וד לבית  כּ סאוֹ ת ה וּ אלמׁש ּפ ט הּק דוֹ ׁש ה הּמ לכוּ ת את לר ׁש ת , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הּמ לכוּ ת על  דּ וד  ׁש אמר  הירה וזוֹ הי  דוֹ רוֹ ת, לדוֹ רי ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָוּ בניו
הּק ד וֹ ׁש ה.העליוֹ נה  ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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ׁש ביאקכג היּ  עיני את נשׂ אתי אלי הּמ עלוֹ ת ׁש יר
בּ מים:

שברח לעבד
נשאתי  אלי המעלות  א)שיר קכג]:(קכג , לפרק  תהלי לעבד [שימוש

ישוב . והוא  העבד וש האדו ש עופרת  של בטס כתוב שברח 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

רכת ת לא לחת  לצ ת   עיני את  נ אתי ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָאלי
למה מ ְְִֶַָָרדת 

 וגו 'אלי עיני את א)נשׂ אתי  ויגש:(קכג , פ ' ח"א רח.)[זוהר וא](דף ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
ואמר , ּפ תח חזקיּ ה רבּ י להתאּפ ק . י וֹ סף קכג )יכל  (תהלים  ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

נשׂ   אלי הּמ עלוֹ ת הּפ סוּ ק ׁש יר בּ מים. היּ ׁש בי עיני את אתי  ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
עיני , את נשׂ אתי  אלי ראה, בּ א אבל  ונתבּ אר, בּ אר וּ ה וּ  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה

קכא)וכתוּ ב וזה(תהלים למעלה זה אלּ א, ההרים. אל עיני אא ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
להמׁש י כּ די  למעלה, זה - ההרים אל עיני  אא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה.
מהם  למׁש העלי וֹ נים הלּ ל וּ  מההרים למּט ה, מּמ עלה ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
את נשׂ אתי   אלי מהם. ׁש ּמ תבּ רכת י שׂ ראל  לכנסת ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
למּט ה. מם ׁש יּ וֹ רדוֹ ת  בּ רכוֹ ת לאוֹ תן וּ לחכּ וֹ ת לצּפ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵעיני,
בּ מים. הוּ א וחילּה  וק יּ וּ מּה  ּת קּפ ּה  ׁש כּ ל  בּ מים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ׁש בי
ה ערים, אוֹ תם כּ ל  ׁש ל הּמ עינוֹ ת ּפ וֹ תח היּ וֹ בל ׁש כּ אׁש ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
אוֹ ר וֹ ת אוֹ תם  כּ ל נ וֹ טלים ׁש מים וכיון בּ מים. עוֹ מדים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם
על  ישׂ ראל כּ נסת  את וּ מׁש קה זן  הוּ א אז מהיּ וֹ בל, ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאים 
ׁש עוֹ מדים הם כּ ּמ ה אליה, מתעוֹ רר ׁש זּ ה וכיון אחד . צ דּ יק  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְידי
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תהלי זוהר 

נקראים י שׂ ראל  יהוּ דה, רבּ י  אמר זה ועל ׁש נּ תבּ אר. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
לעוֹ למים. אהבתם  סרה  ׁש א  הוּ א,  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַאחים

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  , אּמ אחוֹ ת נקראת ׁש לּ מּט ה (תהליםירוּ ׁש לים ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
יחדּ ו קכב ) לּ ּה  ׁש חבּ רה כּ עיר הבּ נ וּ יה זּ היר וּ ׁש לים מה וגוֹ '. ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

יחדּ ו  לּ ּה  צדדים,ׁש חבּ רה מה הּמ ל עּמ ּה  ׁש יּ זדּ וּ ג כּ די ? ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש כּ ל וּ לים  הּמ ל כּ תרי  וכל הצּ דּ יק, בּ דרגּ ת ,הּמ ל צדדי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

אמר , יצחק ר בּ י  יחדּ ו . לּ ּה  ׁש ח בּ רה והינוּ  על וּ בּ וֹ . ׁש ם ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
י ּה  ׁש בטי הבטיםׁש בטים מי ּת חוּ מים. עשׂ ר ׁש נים אלּ וּ  ? ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

האב  מצּ ד אוֹ תם ׁש יּ ר ׁש  וחזק גּ ד וֹ ל אילן מאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פרדים
הבּ ן  ׁש ּמ עיד  העדוּ ת מיפי  י ּה , ׁש בטי ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְוהאם.

הקדוש )ה ּק דוֹ ׁש , בבן ואמא אבא עדוּ ת(שמעיד  י ּה  ׁש בטי  ׁש כּ תוּ ב ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
י"ּה . מן ונמׁש כים ׁש וֹ פעים עמּק ים נהר וֹ ת והם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,

למהוהכּ ל כך ה'.,)(וכל ל ׁש ם כסאוֹ ת להוֹ דוֹ ת י ׁש בוּ  ׁש ּמ ה  כּ י ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
דּ וד לבית  כּ סאוֹ ת ה וּ אלמׁש ּפ ט הּק דוֹ ׁש ה הּמ לכוּ ת את לר ׁש ת , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הּמ לכוּ ת על  דּ וד  ׁש אמר  הירה וזוֹ הי  דוֹ רוֹ ת, לדוֹ רי ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָוּ בניו
הּק ד וֹ ׁש ה.העליוֹ נה  ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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ׁש ביאקכג היּ  עיני את נשׂ אתי אלי הּמ עלוֹ ת ׁש יר
בּ מים:

שברח לעבד
נשאתי  אלי המעלות  א)שיר קכג]:(קכג , לפרק  תהלי לעבד [שימוש

ישוב . והוא  העבד וש האדו ש עופרת  של בטס כתוב שברח 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

רכת ת לא לחת  לצ ת   עיני את  נ אתי ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָאלי
למה מ ְְִֶַָָרדת 

 וגו 'אלי עיני את א)נשׂ אתי  ויגש:(קכג , פ ' ח"א רח.)[זוהר וא](דף ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
ואמר , ּפ תח חזקיּ ה רבּ י להתאּפ ק . י וֹ סף קכג )יכל  (תהלים  ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

נשׂ   אלי הּמ עלוֹ ת הּפ סוּ ק ׁש יר בּ מים. היּ ׁש בי עיני את אתי  ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
עיני , את נשׂ אתי  אלי ראה, בּ א אבל  ונתבּ אר, בּ אר וּ ה וּ  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה

קכא)וכתוּ ב וזה(תהלים למעלה זה אלּ א, ההרים. אל עיני אא ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
להמׁש י כּ די  למעלה, זה - ההרים אל עיני  אא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה.
מהם  למׁש העלי וֹ נים הלּ ל וּ  מההרים למּט ה, מּמ עלה ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
את נשׂ אתי   אלי מהם. ׁש ּמ תבּ רכת י שׂ ראל  לכנסת ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
למּט ה. מם ׁש יּ וֹ רדוֹ ת  בּ רכוֹ ת לאוֹ תן וּ לחכּ וֹ ת לצּפ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵעיני,
בּ מים. הוּ א וחילּה  וק יּ וּ מּה  ּת קּפ ּה  ׁש כּ ל  בּ מים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ׁש בי
ה ערים, אוֹ תם כּ ל  ׁש ל הּמ עינוֹ ת ּפ וֹ תח היּ וֹ בל ׁש כּ אׁש ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
אוֹ ר וֹ ת אוֹ תם  כּ ל נ וֹ טלים ׁש מים וכיון בּ מים. עוֹ מדים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם
על  ישׂ ראל כּ נסת  את וּ מׁש קה זן  הוּ א אז מהיּ וֹ בל, ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאים 
ׁש עוֹ מדים הם כּ ּמ ה אליה, מתעוֹ רר ׁש זּ ה וכיון אחד . צ דּ יק  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְידי
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תהלי זוהר 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מם,  וּ להת בּ ר מׁש קים להי וֹ ת ה צּ דדים ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל
עוֹ לה היא ואז אכלם. מאל וּ לבּק ׁש  לּט רף אגים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהכּ פירים

כּ ראוּ י הּס וֹ ד וֹ ת וכל [לו]בּ סוֹ ד  כּ ראוּ י , מבּ עלּה  ע דּ וּ נים וּ מק בּ לת , ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עמד  וא ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לבדּ ם, ע וֹ מדים הצּ דדים בּ כל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ מדים
ׁש היא ואחר  מעלי. איׁש  כל הוֹ ציאוּ  ויּ קרא ׁש כּ תוּ ב אּת וֹ , ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִאי ׁש 
כּ מ וֹ  ונזּ וֹ נים, מכּ ן לאחר נׁש קים כּ לּ ם  מבּ עלּה , עדּ וּ נים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמקבּ לת

צמאם. פראים יׁש בּ רוּ  שׂ די  חיתוֹ  כּ ל יׁש קוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר

 העלי לעמק למעלה  הא    ת  אד  ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹפ ה 
לק צאיי מ החרת וכל ה רכת ל  פע ת   ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה ל ֶַֹאת

 וגו 'אלי היּ ׁש בי עיני את א)נ שׂ אתי ויחי :(קכג, פ' ח"א (דף[זוהר ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌

ואמר,]רכח:) ּפ תח יהוּ דה קכג )ר בּ י נשׂ אתי (תהלים אלי ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ראה, בּ א אבל בּ ארוּ הוּ , זה ּפ סוּ ק בּ מים. היּ ׁש בי  עיני ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶאת
העליוֹ ן  לעמק למעלה ה וּ א  בּ ּה , ׁש ּמ תכּ וּ ן אדם בּ ן ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

לקיּ םׁש ּמ ם יוֹ צאים וּ מם החר וּ ת , וכל הבּ רכוֹ ת כּ ל ׁש וֹ פעוֹ ת ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מ ּמ קוֹ ם פ וֹ סק א ׁש יּ וֹ "ד מוּ ם י וֹ "ד, יתר זה  ועל ה כּ ל. ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶאת
למעלה אחוּ ז בּ מים, היּ ׁש בי כּ תוּ ב  ולכן לעוֹ למים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
כּ ּס א על  ׁש יּ וֹ ׁש ב למ ּט ה ואחוּ ז העלי וֹ נה, החכמה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ס וֹ ד
היּ ׁש בי  כּ תוּ ב ולכן ׁש מים, ׁש נּ קרא ה כּ ּס א על  י וֹ ׁש ב ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהאבוֹ ת,

◌ִ◌ָ◌ָ◌ַבּ מים.

כּ לּ ן וּ מ ּכ אן, את הזּ ה , מהעמק  מלמעלה ׁש וֹ פעוֹ ת כּ ׁש בּ רכוֹ ת ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌
ׁש וֹ פעים וּ מזּ ה ׁש מים, ׁש נּ קרא הזּ ה הּמ קוֹ ם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵנוֹ טל 
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תהלי זוהר 

מתבּ רכים וּ מכּ אן  העוֹ לם, עּמ וּ ד לצדּ יק ׁש ּמ גּ יעים עד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה,
ּפ רׁש וּ ה. והרי למיניהם, הּמ חנוֹ ת אוֹ תם וכל  החילוֹ ת אוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל

הּמ חנוֹ ת,בּ א כּ ל עטרת ע וֹ לה מאוֹ רוֹ ת וּ ׁש נים  בּ ׁש בעים ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
 ֹבּ תו לכ לּ ם. אחד  עגּ וּ ל מקוֹ מוֹ ת, בּ ׁש בעים העוֹ לם, ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִעגּ וּ ל 
כּ ל  נזּ וֹ ן ז וֹ  מנּ קדּ ה בּ אמצע . ׁש עוֹ מדת אחת נקדּ ה עגּ וּ ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 
כּ ל  רוּ ח לאוֹ תּה  מקוֹ ם ה וּ א  ה ּק דׁש ים, קדׁש  בּ ית עגּ וּ ל, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ִאוֹ תוֹ 

הסודות]הרוּ חוֹ ת, כל של סוד בּ תוֹ [כמו הוּ א זה סתר  בּ תוֹ כוֹ . נסּת ר ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
כּ לּ ם ע וֹ לים  זוֹ , כּ ׁש עוֹ לה ולפנים. לפני הוּ א טמיר  ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחילוֹ תיה,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  א)אחריה . נרוּ צה.(שיר   אחרי מׁש כני ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

 וגו'אלי עיני את א)נשׂ אתי ואתחנן:(קכג, פ' ח"ג רס"ה :)[זוהר ](דף ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

ואמר, אבּ א ר בּ י קכג )ּפ תח אלי(שם ה ּמ עלוֹ ת ׁש יר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
אמרוֹ . מי כתוּ ב א זה ׁש יר  בּ מים . היּ ׁש בי  עיני  את ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָנשׂ אתי 
כּ נסת על אמרה הּק דׁש  ר וּ ח סתוּ ם, ׁש הוּ א מקוֹ ם בּ כל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

בּ מים היּ ׁש בי  בּ גּ לוּ ת. לכּת ב ?ישׂ ראל ל וֹ  צרי היּ וֹ ׁש ב  מה! ! ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
היּ ׁש בי  לפני זּ ה ּת פ לּ תוֹ  להתּפ לּ ל ׁש רוֹ צה מי בּ ארנוּ , אלּ א  ? ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ רכוֹ ת להוֹ ריק ה כּ ל מעמק לבּק ׁש  צרי הּק דוֹ ׁש , ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  קל )למּט ה, קראתי(שם מּמ עמּק ים הּמ על וֹ ת ׁש יר ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לבּק ׁש   צרי וּ בזה היא, ה כּ ל עמק יתרה, היא זוֹ  וי וֹ "ד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְה'.
להזין  ׁש מים, ׁש נּ קרא מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  בּ רכ וֹ ת להוֹ ריק ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק ׁש תוֹ ,
מּמ ׁש . בּ מים בּ מים, היּ ׁש בי זה  ועל  הכּ ל. את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
הכּ ל , עמק מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  ונמׁש כוֹ ת  ׁש וֹ פע וֹ ת בּ רכוֹ ת  ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש אוֹ תן ◌ֹ
נמצא וֹ ת בּ רכ וֹ ת אז ׁש מים, ׁש נּ קרא בּ מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתי בים

וּ ב ּת חּת וֹ נים. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ עליוֹ נים
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תהלי זוהר 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מם,  וּ להת בּ ר מׁש קים להי וֹ ת ה צּ דדים ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל
עוֹ לה היא ואז אכלם. מאל וּ לבּק ׁש  לּט רף אגים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהכּ פירים

כּ ראוּ י הּס וֹ ד וֹ ת וכל [לו]בּ סוֹ ד  כּ ראוּ י , מבּ עלּה  ע דּ וּ נים וּ מק בּ לת , ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עמד  וא ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לבדּ ם, ע וֹ מדים הצּ דדים בּ כל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ מדים
ׁש היא ואחר  מעלי. איׁש  כל הוֹ ציאוּ  ויּ קרא ׁש כּ תוּ ב אּת וֹ , ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִאי ׁש 
כּ מ וֹ  ונזּ וֹ נים, מכּ ן לאחר נׁש קים כּ לּ ם  מבּ עלּה , עדּ וּ נים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמקבּ לת

צמאם. פראים יׁש בּ רוּ  שׂ די  חיתוֹ  כּ ל יׁש קוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר

 העלי לעמק למעלה  הא    ת  אד  ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹפ ה 
לק צאיי מ החרת וכל ה רכת ל  פע ת   ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה ל ֶַֹאת

 וגו 'אלי היּ ׁש בי עיני את א)נ שׂ אתי ויחי :(קכג, פ' ח"א (דף[זוהר ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌

ואמר,]רכח:) ּפ תח יהוּ דה קכג )ר בּ י נשׂ אתי (תהלים אלי ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ראה, בּ א אבל בּ ארוּ הוּ , זה ּפ סוּ ק בּ מים. היּ ׁש בי  עיני ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶאת
העליוֹ ן  לעמק למעלה ה וּ א  בּ ּה , ׁש ּמ תכּ וּ ן אדם בּ ן ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

לקיּ םׁש ּמ ם יוֹ צאים וּ מם החר וּ ת , וכל הבּ רכוֹ ת כּ ל ׁש וֹ פעוֹ ת ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מ ּמ קוֹ ם פ וֹ סק א ׁש יּ וֹ "ד מוּ ם י וֹ "ד, יתר זה  ועל ה כּ ל. ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶאת
למעלה אחוּ ז בּ מים, היּ ׁש בי כּ תוּ ב  ולכן לעוֹ למים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
כּ ּס א על  ׁש יּ וֹ ׁש ב למ ּט ה ואחוּ ז העלי וֹ נה, החכמה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ס וֹ ד
היּ ׁש בי  כּ תוּ ב ולכן ׁש מים, ׁש נּ קרא ה כּ ּס א על  י וֹ ׁש ב ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהאבוֹ ת,

◌ִ◌ָ◌ָ◌ַבּ מים.

כּ לּ ן וּ מ ּכ אן, את הזּ ה , מהעמק  מלמעלה ׁש וֹ פעוֹ ת כּ ׁש בּ רכוֹ ת ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌
ׁש וֹ פעים וּ מזּ ה ׁש מים, ׁש נּ קרא הזּ ה הּמ קוֹ ם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵנוֹ טל 
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תהלי זוהר 

מתבּ רכים וּ מכּ אן  העוֹ לם, עּמ וּ ד לצדּ יק ׁש ּמ גּ יעים עד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה,
ּפ רׁש וּ ה. והרי למיניהם, הּמ חנוֹ ת אוֹ תם וכל  החילוֹ ת אוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל

הּמ חנוֹ ת,בּ א כּ ל עטרת ע וֹ לה מאוֹ רוֹ ת וּ ׁש נים  בּ ׁש בעים ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
 ֹבּ תו לכ לּ ם. אחד  עגּ וּ ל מקוֹ מוֹ ת, בּ ׁש בעים העוֹ לם, ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִעגּ וּ ל 
כּ ל  נזּ וֹ ן ז וֹ  מנּ קדּ ה בּ אמצע . ׁש עוֹ מדת אחת נקדּ ה עגּ וּ ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 
כּ ל  רוּ ח לאוֹ תּה  מקוֹ ם ה וּ א  ה ּק דׁש ים, קדׁש  בּ ית עגּ וּ ל, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ִאוֹ תוֹ 

הסודות]הרוּ חוֹ ת, כל של סוד בּ תוֹ [כמו הוּ א זה סתר  בּ תוֹ כוֹ . נסּת ר ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
כּ לּ ם ע וֹ לים  זוֹ , כּ ׁש עוֹ לה ולפנים. לפני הוּ א טמיר  ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחילוֹ תיה,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  א)אחריה . נרוּ צה.(שיר   אחרי מׁש כני ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

 וגו'אלי עיני את א)נשׂ אתי ואתחנן:(קכג, פ' ח"ג רס"ה :)[זוהר ](דף ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

ואמר, אבּ א ר בּ י קכג )ּפ תח אלי(שם ה ּמ עלוֹ ת ׁש יר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
אמרוֹ . מי כתוּ ב א זה ׁש יר  בּ מים . היּ ׁש בי  עיני  את ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָנשׂ אתי 
כּ נסת על אמרה הּק דׁש  ר וּ ח סתוּ ם, ׁש הוּ א מקוֹ ם בּ כל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

בּ מים היּ ׁש בי  בּ גּ לוּ ת. לכּת ב ?ישׂ ראל ל וֹ  צרי היּ וֹ ׁש ב  מה! ! ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
היּ ׁש בי  לפני זּ ה ּת פ לּ תוֹ  להתּפ לּ ל ׁש רוֹ צה מי בּ ארנוּ , אלּ א  ? ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ רכוֹ ת להוֹ ריק ה כּ ל מעמק לבּק ׁש  צרי הּק דוֹ ׁש , ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  קל )למּט ה, קראתי(שם מּמ עמּק ים הּמ על וֹ ת ׁש יר ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לבּק ׁש   צרי וּ בזה היא, ה כּ ל עמק יתרה, היא זוֹ  וי וֹ "ד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְה'.
להזין  ׁש מים, ׁש נּ קרא מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  בּ רכ וֹ ת להוֹ ריק ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק ׁש תוֹ ,
מּמ ׁש . בּ מים בּ מים, היּ ׁש בי זה  ועל  הכּ ל. את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
הכּ ל , עמק מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  ונמׁש כוֹ ת  ׁש וֹ פע וֹ ת בּ רכוֹ ת  ֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש אוֹ תן
נמצא וֹ ת בּ רכ וֹ ת אז ׁש מים, ׁש נּ קרא בּ מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתי בים

וּ ב ּת חּת וֹ נים. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ עליוֹ נים
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אלב ׁש פחה כּ עיני אדוֹ ניהם יד אל עבדים כעיני הנּ ה
יהו אל עינינוּ  כּ ן גּ ברּת ּה  עדאהינוּ יד 

יהוג ׁש יּ חנּ נוּ : בוּ ז:חנּ נוּ  שׂ בענוּ  רב כּ י חנּ נוּ  
תהלי זוהר 

וגו 'כעיני  אל ב )עבדים ואתחנן:(קכג , פ' ח"ג  רס"ה :)[זוהר כעיני ](דף  ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
עבדים כעיני זּ ה  מה אדוֹ ניהם , יד אל  אלּ וּ עבדים ? ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

מירי  אלּ א נ זּ וֹ נים ׁש א  העּמ ים גּ דוֹ לי ׁש אר נוֹ ף (גוף)אוֹ תם ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ רכוֹ ת לוֹ קחים וּ כׁש יּ שׂ ראל  בּ וֹ . נדבּ קים ׁש יּ שׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהאילן
יד  אל ׁש פחה כּ עיני  מיּ שׂ ראל . מתבּ רכים  כּ לּ ם מקוֹ ם, ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֵמאוֹ תוֹ 
את הרג הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ ארנוּ , הפחה זוֹ הי - ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְגּ ברּת ּה 
כּ ׁש וֹ פע  רק אלּ א ׁש לּ ּה  כּ ח אין ׁש הרי  בּ מצרים , ׁש לּ ּה  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַהכּ ח
ועל  גּ ברּת ּה , נקראת ישׂ ראל וארץ י שׂ ראל . ארץ ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמּת מצית

כּ תוּ ב ל )זה ארץ (משלי  איזוֹ  ארץ. רגזה ׁש ל וֹ ׁש  ארץ ּת חת זוֹ  ? ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
עבדים אוֹ תם אלּ ה -  ֹימל ו כּ י  עבד ּת חת ׁש נּ תבּ אר . כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
אׁש ר ׁש כּ ת וּ ב וזהוּ  מהם. לאחד הלטוֹ ן כּ ׁש נּ ּת ן ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ ,
גּ ברּת ּה  תירׁש  כּ י  ׁש פחה עבדים. מבּ ית  מצרים מארץ  ֵהוֹ צאתי◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

היא) הזּ וֹ (מי הפחה מצּ ד וּ ראה, בּ א ׁש אמרנ וּ . כּ מ וֹ  ׁש פחה זוֹ הי -ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
י שׂ ראל  כּ נגד מקטרגים דינים, בּ עלי חק ׁש וֹ מרי  כּ ּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְי וֹ צאים
ׁש מירה לי שׂ ראל  עוֹ שׂ ה הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  עליהם, לקטרג ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  אמר מהכּ ל. בּ נוֹ  את לׁש מר ׁש ר וֹ צה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְכּ אב 
בעבוֹ דתי , הׁש ּת דּ לוּ  כּ נגדּ כם, מזּמ נים  מקטרגים כּ ּמ ה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,

בּ ב ּת יהם זמינים  ּת הי וּ  ואּת ם מבּ חוּ ץ , אתכם אׁש מר בּ פניםואני  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מבּ חוּ ץ אתכם א ׁש מר ואני  בּ מּט וֹ תיכם, וּ סביב ויׁש נים ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

◌ֶ◌ֵ◌ִמּט וֹ תיכם.
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הבּ וּ זד  האננּ ים הלּ עג נפׁש נוּ  לּ ּה  שׂ בעה רבּ ת
לגאיוֹ נים:

תהלי זוהר 

סבא יראל  יראל  נא  יאמר  לנ היה ה ' ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹללי

לנ וּ לוּ לי  ׁש היה ד )ה ' בשלח:(קכד , פ' ח"ב מ"ז .)[זוהר התיצבוּ ](דף  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי  קרב, לער לכם אין - ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוּ ראוּ 
ואּת ם לכם י לּ חם ה' ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ ׁש בילכם, קרב  ַיער◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
את הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ נּ ס לילה  בּ א וֹ ת וֹ  ראה, בּ א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֲ◌ַּת חריׁש וּ ן.

ׁש  האבוֹ תהּפ מליא ׁש הקדּ ימוּ  ואלמלא ישׂ ראל, דּ יני  את ודן לּ וֹ  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
זכוּ ת אמר, יהוּ דה ר בּ י הדּ ין. מן  נצּ וֹ לים הי וּ  א י שׂ ראל , ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעל 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ישׂ ראל, על  הג נּ ה קכד )יעקב ׁש היה(תהלים ה' ל וּ לי ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
סבא. י שׂ ראל  י שׂ ראל , נא יאמר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָלנוּ 
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אלב ׁש פחה כּ עיני אדוֹ ניהם יד אל עבדים כעיני הנּ ה
יהו אל עינינוּ  כּ ן גּ ברּת ּה  עדאהינוּ יד 

יהוג ׁש יּ חנּ נוּ : בוּ ז:חנּ נוּ  שׂ בענוּ  רב כּ י חנּ נוּ  
תהלי זוהר 

וגו 'כעיני  אל ב )עבדים ואתחנן:(קכג , פ' ח"ג  רס"ה :)[זוהר כעיני ](דף  ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
עבדים כעיני זּ ה  מה אדוֹ ניהם , יד אל  אלּ וּ עבדים ? ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

מירי  אלּ א נ זּ וֹ נים ׁש א  העּמ ים גּ דוֹ לי ׁש אר נוֹ ף (גוף)אוֹ תם ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ רכוֹ ת לוֹ קחים וּ כׁש יּ שׂ ראל  בּ וֹ . נדבּ קים ׁש יּ שׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהאילן
יד  אל ׁש פחה כּ עיני  מיּ שׂ ראל . מתבּ רכים  כּ לּ ם מקוֹ ם, ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֵמאוֹ תוֹ 
את הרג הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ ארנוּ , הפחה זוֹ הי - ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְגּ ברּת ּה 
כּ ׁש וֹ פע  רק אלּ א ׁש לּ ּה  כּ ח אין ׁש הרי  בּ מצרים , ׁש לּ ּה  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַהכּ ח
ועל  גּ ברּת ּה , נקראת ישׂ ראל וארץ י שׂ ראל . ארץ ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמּת מצית

כּ תוּ ב ל )זה ארץ (משלי  איזוֹ  ארץ. רגזה ׁש ל וֹ ׁש  ארץ ּת חת זוֹ  ? ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
עבדים אוֹ תם אלּ ה -  ֹימל ו כּ י  עבד ּת חת ׁש נּ תבּ אר . כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
אׁש ר ׁש כּ ת וּ ב וזהוּ  מהם. לאחד הלטוֹ ן כּ ׁש נּ ּת ן ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ ,
גּ ברּת ּה  תירׁש  כּ י  ׁש פחה עבדים. מבּ ית  מצרים מארץ  ֵהוֹ צאתי◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

היא) הזּ וֹ (מי הפחה מצּ ד וּ ראה, בּ א ׁש אמרנ וּ . כּ מ וֹ  ׁש פחה זוֹ הי -ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
י שׂ ראל  כּ נגד מקטרגים דינים, בּ עלי חק ׁש וֹ מרי  כּ ּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְי וֹ צאים
ׁש מירה לי שׂ ראל  עוֹ שׂ ה הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  עליהם, לקטרג ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  אמר מהכּ ל. בּ נוֹ  את לׁש מר ׁש ר וֹ צה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְכּ אב 
בעבוֹ דתי , הׁש ּת דּ לוּ  כּ נגדּ כם, מזּמ נים  מקטרגים כּ ּמ ה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,

בּ ב ּת יהם זמינים  ּת הי וּ  ואּת ם מבּ חוּ ץ , אתכם אׁש מר בּ פניםואני  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מבּ חוּ ץ אתכם א ׁש מר ואני  בּ מּט וֹ תיכם, וּ סביב ויׁש נים ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

◌ֶ◌ֵ◌ִמּט וֹ תיכם.

יתה 1249זוהר הלימוד אבסדר יח ליו
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הבּ וּ זד  האננּ ים הלּ עג נפׁש נוּ  לּ ּה  שׂ בעה רבּ ת
לגאיוֹ נים:

תהלי זוהר 

סבא יראל  יראל  נא  יאמר  לנ היה ה ' ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹללי

לנ וּ לוּ לי  ׁש היה ד )ה ' בשלח:(קכד , פ' ח"ב מ"ז .)[זוהר התיצבוּ ](דף  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי  קרב, לער לכם אין - ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוּ ראוּ 
ואּת ם לכם י לּ חם ה' ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ ׁש בילכם, קרב  ַיער◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
את הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ נּ ס לילה  בּ א וֹ ת וֹ  ראה, בּ א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֲ◌ַּת חריׁש וּ ן.

ׁש  האבוֹ תהּפ מליא ׁש הקדּ ימוּ  ואלמלא ישׂ ראל, דּ יני  את ודן לּ וֹ  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
זכוּ ת אמר, יהוּ דה ר בּ י הדּ ין. מן  נצּ וֹ לים הי וּ  א י שׂ ראל , ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעל 
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חד ׁש ים מחוֹ זאה, תוֹ רה דּ ברי לנוּ  אוֹ מר  וי וֹ ם יוֹ ם ואמרוּ בכל  , ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
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עליהם] ולשלט העם המון שנקראים אותם כל על נצחנו שאנו  עלשמראה עבר [אזי 

אלא] למים? שנים יש וכי לשניהם, טרף  נתננו שלא ה' ברוך הזידונים המים נפשנו 

גדולים) אותם על (שכל גּ דוֹ לים ממנּ ים אוֹ תם העּמ ים. ׁש אר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם
וק וֹ ראים ישׂ ראל, ׁש ל מצּ דּ ם וּ מתבּ רכים ע כּ וּ "ם, הע ּמ ים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  הזּ ידוֹ נים, מים  קכד )להם ה זּ ידוֹ נים.(תהלים הּמ ים ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
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:לׁש נּ יהם טרף נתננוּ  כּ צּפ וֹ רזׁש א נפׁש נוּ  
נמלטנוּ : ואנחנוּ  נׁש בּ ר הּפ ח יוֹ קׁש ים מּפ ח נמלטה

יהוח ׁש ם בּ  וארץ:עזרנוּ  ׁש מים עשׂ ה 

תהלי זוהר 

הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את לרצּ וֹ ת הלּ וּ לב עליהם[עליהם]מיני ול ׁש ט ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
גּ בּ י  על   לנּס קדוֹ ׁש ים  מים עלינוּ  וּ להעיר הּק דוֹ ׁש , הם  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְבּ ס וֹ ד

◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זבּ ח.

על עבר אזי רעה  זה  אד עלינ ק  לנ היה  ה' ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹללי
 אמרנ  מ  נייד ה  יה נ ְְְִִֵֵֶַַַַַָנפ

נמלטהנפׁש נוּ  ז)ּכ צּפ וֹ ר המן:(קכד , פ' ח"ב השלמה[זוהר ס"ד . (דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ו') סימן לפניו.]השמטת ׁש אל וּ  בּ א וּ  אבּ א, ר בּ י בּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
לגלּ וֹ ת  צרי ואני הוּ א, וכ יהוּ דה רבּ י  אמר  יפה להם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
אמר אלּ א אוֹ תוֹ . גלּ ה יהוּ דה  ׁש רבּ י  ראינוּ  והרי  הענין, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָסוֹ ד
הּמ ּט ה היה במצרים עּת ה מׁש ה, למׁש ה: הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אבל  בּ מצרים. ישׂ ראל על הוֹ לט ה ּק ׁש  לדחוֹ ת אהרן ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ל 

מזּמ נים מקטרגים כּ ּמ ה מּמ צרים, י שׂ ראל כּ ׁש יּ צאוּ  על ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ א - ליּ ם בּ אוּ  וקטרגוּ . נזדּ ּמ נ וּ  מרים מים  כּ ּמ ה בּ יּ ם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלדחוֹ תם
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר  ים, וׁש ל מצרים ׁש ל שׂ רוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָרהב,
וּ נטה מהוּ  , מּט את הרם ׁש אמר כּ יון . יד וּ נטה הרם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְלמ ׁש ה :

יד בּ אוּ את מצרים. ׁש ל שׂ ר וֹ  רהב נגד  מ ּט את הרם אלּ א  ? ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
וצעק, מׁש ה ונצטער אצלם נזדּ ּמ נוּ  מרים  מים כּ ּמ ה - ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלמרה

ׁש כּ תוּ ב טו)זה וּ  בּ ר וּ (שמות הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר  ה'. אל ו יּ צעק  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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ה' לולי  המעלות א)שיר קכד ]:(קכד , לפרק תהלי כשתרצה[שימוש
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תהלי זוהר 

ניד ה  מי על ללט  כדי י ה ְְְִִִִִִֵַַַַַנ

ה)ה זּ יד וֹ נים ה ּמ ים נח:(קכד, פרשת א' חלק סג[זוהר להם,]:):):):)(דף  אמר ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ע וֹ סקים וכ לּ ם קטן, הוּ א בּ וֹ  גרים  ׁש אנוּ  מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי 
י וֹ סי  בּ ר יצחק  רבּ י וּ ׁש מוֹ  חכם ּת למיד  עלינוּ  וי ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,

חד ׁש ים מחוֹ זאה, תוֹ רה דּ ברי לנוּ  אוֹ מר  וי וֹ ם יוֹ ם ואמרוּ בכל  , ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לׁש ט. הוּ א זמן  בּ חג לולבׁש הרי ולוקחים זמן  באותו  שולטים [ישראל ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

עליהם] ולשלט העם המון שנקראים אותם כל על נצחנו שאנו  עלשמראה עבר [אזי 

אלא] למים? שנים יש וכי לשניהם, טרף  נתננו שלא ה' ברוך הזידונים המים נפשנו 

גדולים) אותם על (שכל גּ דוֹ לים ממנּ ים אוֹ תם העּמ ים. ׁש אר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם
וק וֹ ראים ישׂ ראל, ׁש ל מצּ דּ ם וּ מתבּ רכים ע כּ וּ "ם, הע ּמ ים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  הזּ ידוֹ נים, מים  קכד )להם ה זּ ידוֹ נים.(תהלים הּמ ים ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
אר בּ עה בּ אוֹ תם הּק דוֹ ׁש  הם בּ סוֹ ד  בּ אנ וּ  עליהם לׁש ט  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִוּ ב ׁש ביל 
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הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את לרצּ וֹ ת הלּ וּ לב עליהם[עליהם]מיני ול ׁש ט ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
גּ בּ י  על   לנּס קדוֹ ׁש ים  מים עלינוּ  וּ להעיר הּק דוֹ ׁש , הם  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְבּ ס וֹ ד

◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זבּ ח.

על עבר אזי רעה  זה  אד עלינ ק  לנ היה  ה' ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹללי
 אמרנ  מ  נייד ה  יה נ ְְְִִֵֵֶַַַַַָנפ

נמלטהנפׁש נוּ  ז)ּכ צּפ וֹ ר המן:(קכד , פ' ח"ב השלמה[זוהר ס"ד . (דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ו') סימן לפניו.]השמטת ׁש אל וּ  בּ א וּ  אבּ א, ר בּ י בּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
לגלּ וֹ ת  צרי ואני הוּ א, וכ יהוּ דה רבּ י  אמר  יפה להם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
אמר אלּ א אוֹ תוֹ . גלּ ה יהוּ דה  ׁש רבּ י  ראינוּ  והרי  הענין, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָסוֹ ד
הּמ ּט ה היה במצרים עּת ה מׁש ה, למׁש ה: הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אבל  בּ מצרים. ישׂ ראל על הוֹ לט ה ּק ׁש  לדחוֹ ת אהרן ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ל 

מזּמ נים מקטרגים כּ ּמ ה מּמ צרים, י שׂ ראל כּ ׁש יּ צאוּ  על ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ א - ליּ ם בּ אוּ  וקטרגוּ . נזדּ ּמ נ וּ  מרים מים  כּ ּמ ה בּ יּ ם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלדחוֹ תם
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר  ים, וׁש ל מצרים ׁש ל שׂ רוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָרהב,
וּ נטה מהוּ  , מּט את הרם ׁש אמר כּ יון . יד וּ נטה הרם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְלמ ׁש ה :

יד בּ אוּ את מצרים. ׁש ל שׂ ר וֹ  רהב נגד  מ ּט את הרם אלּ א  ? ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
וצעק, מׁש ה ונצטער אצלם נזדּ ּמ נוּ  מרים  מים כּ ּמ ה - ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלמרה

ׁש כּ תוּ ב טו)זה וּ  בּ ר וּ (שמות הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר  ה'. אל ו יּ צעק  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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ויתחּק ק  אצלם הּמ ּט ה הׁש ל - בזה עצה ל הרי מׁש ה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹהוּ א:
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  וי צּ וֹ לוּ . בּ יחד , ׁש ניהם צוּ ר, עלי ויּ וֹ רהוּ (שם)נחׁש  ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עץ, הּמ ים. אל ויּ ׁש ל עץ  יא)ה' מקוֹ ם(קהלת ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
וכתוּ ב הּמ ים. אל  ויּ ׁש ל עצה, ׁש הוּ א העץ, טו)ׁש יּ ּפ ל (שמות ֶ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עּט רהוּ  נ ּס הוּ , וׁש ם צוּ ר. עלי  נחׁש  וּ מׁש ּפ ט, חק לוֹ  שׂ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָׁש ם
ל הרי  וּ להלאה מ כּ אן הוּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבנ ּס ים.

ב ּמ ים. ׁש מי  להתקדּ ׁש  ל הרי ה ּמ ים, אצל  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עמד

בּ ר וּ ּכ ׁש בּ אוּ  הּק ד וֹ ׁש  אמר  בּ הם. לקטרג  הּמ ים בּ אוּ  - לאילם ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש ה וּ א יעקב הרי מּט ה. צרי אין הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהוּ א:
עינת עשׂ רה וּ ׁש ּת ים ּת מרים , ׁש בעים והוּ א נפ ׁש , בּ ׁש בעים ֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִאילן
עשׂ ר וּ ׁש נים  עּמ וּ דים בּ ׁש בעים ׁש בטים עשׂ ר ׁש נים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַמים ,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  א)ׁש בטים, חמדּת ם.(ישעיה אׁש ר מאילים  יבׁש וּ  כּ י ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
וה וּ א אילן, ׁש נּ קרא הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם הּמ ים על ׁש ם  ויּ חנוּ  - ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמיּ ד
שׂ ם ׁש ם ׁש כּ תוּ ב וּ מּמ ׁש מע הּמ ים, על ׁש כּ תוּ ב מּמ ׁש מע ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵאילם.
על  ישׂ ראל בני ׁש לט וּ  וׁש ם אחר, במקוֹ ם  וא וּ מׁש ּפ ט , חק  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹל וֹ 
בּ נח ׁש  ה ּמ ּט ה הצר וּ להלאה מ כּ אן הּמ ּט ה. הצר וא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים

הּמ ים. אצל צ וּ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲעלי 

הוּ א,בּ א וּ   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  אמר לקטרג. הּמ ים בּ אוּ  - לחוֹ רב ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
יז) לאלּ וּ (שמות והכּ ית  כּ אן , נצר הּמ ּט ה ב צּ וּ ר . ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוהכּ ית

רוֹ אה אני  כּ אן, צרי יוֹ תר מׁש ה, אמר בנח ׁש . וא צוּ ר, ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
מדּ וּ ע  ל ׁש טף. ׁש רוֹ צים על (שם)?מים ם לפני עמד הנני  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ו  בּ חרב עדין הצּ וּ ר למׁש ה: הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אמר בצּ וּ ר. הכּ ית ַ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌
רעים עכוּ רים , מים ׁש הם יוֹ תר, לקטרג הּמ ים עתידין ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ מריבה 
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ׁש עה ואוֹ תּה  לעיניהם. בּ גל וּ י י שׂ ראל  בהם ויזדּ וּ גוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ זד וֹ נים,
ויתקדּ ׁש  לעיניהם, בּ גל וּ י הנּ חׁש  עליהם והּת יר  ה ּמ ּט ה  ִנצר◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כז)ׁש מי. מהוּ (במדבר  לעיניהם. בּמ ים להקדּ י ׁש ני ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
דוד ,לעיניהם ראה  ּכ ראה, בּ א בּ גלוּ י . בהם  ׁש נּ זדּ וּ גוּ  דּ בר ? ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
קכד )ׁש כּ תוּ ב זה (תהלים אדם. עלינוּ  בּ ק וּ ם לנוּ  ׁש היה ה' לוּ לי  ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש אמרנוּ .(שם)ּפ רעה. כּ מ וֹ  הזּ יד וֹ נים, הּמ ים  נפ ׁש נוּ  על  עבר אזי ַ◌ְ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌

יוֹ קׁש ים.(שם)וכתוּ ב מּפ ח נמלטה כּ צ ּפ וֹ ר נפׁש נוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

:ואר מי ע ה ה'  ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹעזרנ

וארץעזרנו  שמים  עשה ה ' ח)בשם  ח"ג:(קכד, קצט.)[זוהר זוהר(דף 

ואמרתורה] אלעזר  רבי  ל )פתח תירא(ירמיה אל ואתה
כי  להושיעך ה' נאם אני אתך  כי וגו', ה' נאם יעקב עבדי
מקרא כלה, אעשה לא אתך אך וגו' הגוים בכל כלה אעשה 
ארון  של סוד זה הוא, מה  את"ה בו, והעירו נדרש זה

עםקנוהברית בניה עם בגלות ההולכת המדרגה היא וזו
כתוב  מה ישראל על רחמים שביקש בשעה משה הקדוש,

יא) נתבאר,(במדבר וזה הרוג, נא הרגני  לי עושה את ככה ואם
את"ה, נקראת  לי  שנתת האחת מדרגה משה אמר כך אבל 

ממך  הפרשה לה שאין  בהםה קנזלפי  נאחזת שלה

הזוהר זיו

תמידקנו. ישראל עם השוכנת הקדושה והשכינה המלכות  מדת  היינו
בגלותם : וגם טומאותם בתוך מדתקנז.אפילו  על  רמז א"ת  תיבה

ב "ה, הוי"ה השם מן האחרונה ה שהיא  נוספת ה  ואות המלכות
הספירות ושאר התפארת  עם  תמיד נקשרת  שהמלכות להורות
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תהלי זוהר 

ויתחּק ק  אצלם הּמ ּט ה הׁש ל - בזה עצה ל הרי מׁש ה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹהוּ א:
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  וי צּ וֹ לוּ . בּ יחד , ׁש ניהם צוּ ר, עלי ויּ וֹ רהוּ (שם)נחׁש  ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עץ, הּמ ים. אל ויּ ׁש ל עץ  יא)ה' מקוֹ ם(קהלת ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
וכתוּ ב הּמ ים. אל  ויּ ׁש ל עצה, ׁש הוּ א העץ, טו)ׁש יּ ּפ ל (שמות ֶ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עּט רהוּ  נ ּס הוּ , וׁש ם צוּ ר. עלי  נחׁש  וּ מׁש ּפ ט, חק לוֹ  שׂ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָׁש ם
ל הרי  וּ להלאה מ כּ אן הוּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבנ ּס ים.

ב ּמ ים. ׁש מי  להתקדּ ׁש  ל הרי ה ּמ ים, אצל  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עמד

בּ ר וּ ּכ ׁש בּ אוּ  הּק ד וֹ ׁש  אמר  בּ הם. לקטרג  הּמ ים בּ אוּ  - לאילם ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש ה וּ א יעקב הרי מּט ה. צרי אין הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהוּ א:
עינת עשׂ רה וּ ׁש ּת ים ּת מרים , ׁש בעים והוּ א נפ ׁש , בּ ׁש בעים ֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִאילן
עשׂ ר וּ ׁש נים  עּמ וּ דים בּ ׁש בעים ׁש בטים עשׂ ר ׁש נים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַמים ,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  א)ׁש בטים, חמדּת ם.(ישעיה אׁש ר מאילים  יבׁש וּ  כּ י ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
וה וּ א אילן, ׁש נּ קרא הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם הּמ ים על ׁש ם  ויּ חנוּ  - ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמיּ ד
שׂ ם ׁש ם ׁש כּ תוּ ב וּ מּמ ׁש מע הּמ ים, על ׁש כּ תוּ ב מּמ ׁש מע ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵאילם.
על  ישׂ ראל בני ׁש לט וּ  וׁש ם אחר, במקוֹ ם  וא וּ מׁש ּפ ט , חק  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹל וֹ 
בּ נח ׁש  ה ּמ ּט ה הצר וּ להלאה מ כּ אן הּמ ּט ה. הצר וא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים

הּמ ים. אצל צ וּ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲעלי 

הוּ א,בּ א וּ   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  אמר לקטרג. הּמ ים בּ אוּ  - לחוֹ רב ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
יז) לאלּ וּ (שמות והכּ ית  כּ אן , נצר הּמ ּט ה ב צּ וּ ר . ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוהכּ ית

רוֹ אה אני  כּ אן, צרי יוֹ תר מׁש ה, אמר בנח ׁש . וא צוּ ר, ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
מדּ וּ ע  ל ׁש טף. ׁש רוֹ צים על (שם)?מים ם לפני עמד הנני  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ו  בּ חרב עדין הצּ וּ ר למׁש ה: הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אמר בצּ וּ ר. הכּ ית ַ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌
רעים עכוּ רים , מים ׁש הם יוֹ תר, לקטרג הּמ ים עתידין ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ מריבה 
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תהלי זוהר 

ׁש עה ואוֹ תּה  לעיניהם. בּ גל וּ י י שׂ ראל  בהם ויזדּ וּ גוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ זד וֹ נים,
ויתקדּ ׁש  לעיניהם, בּ גל וּ י הנּ חׁש  עליהם והּת יר  ה ּמ ּט ה  ִנצר◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כז)ׁש מי. מהוּ (במדבר  לעיניהם. בּמ ים להקדּ י ׁש ני ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
דוד ,לעיניהם ראה  ּכ ראה, בּ א בּ גלוּ י . בהם  ׁש נּ זדּ וּ גוּ  דּ בר ? ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
קכד )ׁש כּ תוּ ב זה (תהלים אדם. עלינוּ  בּ ק וּ ם לנוּ  ׁש היה ה' לוּ לי  ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש אמרנוּ .(שם)ּפ רעה. כּ מ וֹ  הזּ יד וֹ נים, הּמ ים  נפ ׁש נוּ  על  עבר אזי ַ◌ְ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌

יוֹ קׁש ים.(שם)וכתוּ ב מּפ ח נמלטה כּ צ ּפ וֹ ר נפׁש נוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

:ואר מי ע ה ה'  ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹעזרנ

וארץעזרנו  שמים  עשה ה ' ח)בשם  ח"ג:(קכד, קצט.)[זוהר זוהר(דף 

ואמרתורה] אלעזר  רבי  ל )פתח תירא(ירמיה אל ואתה
כי  להושיעך ה' נאם אני אתך  כי וגו', ה' נאם יעקב עבדי
מקרא כלה, אעשה לא אתך אך וגו' הגוים בכל כלה אעשה 
ארון  של סוד זה הוא, מה  את"ה בו, והעירו נדרש זה

עםקנוהברית בניה עם בגלות ההולכת המדרגה היא וזו
כתוב  מה ישראל על רחמים שביקש בשעה משה הקדוש,

יא) נתבאר,(במדבר וזה הרוג, נא הרגני  לי עושה את ככה ואם
את"ה, נקראת  לי  שנתת האחת מדרגה משה אמר כך אבל 

ממך  הפרשה לה שאין  בהםה קנזלפי  נאחזת שלה

הזוהר זיו

תמידקנו. ישראל עם השוכנת הקדושה והשכינה המלכות  מדת  היינו
בגלותם : וגם טומאותם בתוך מדתקנז.אפילו  על  רמז א"ת  תיבה

ב "ה, הוי"ה השם מן האחרונה ה שהיא  נוספת ה  ואות המלכות
הספירות ושאר התפארת  עם  תמיד נקשרת  שהמלכות להורות
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תהלי זוהר 

הריקנחבישראל  העולם  מן ישראל יכרתו השםה ואם של
לי  עושה א"ת כן ואם ממנו , תבטל בהם שנאחזת קנטהזה

אות יהושע ה שהרי  אמר וע"ז תעקר, הזה השם  של  עיקר 
ז) ומה(יהושע  הארץ  מן שמנו את והכריתו וגו' הכנעני וישמעו

העיקר הוא הזה שם בודאי  שהרי  הגדול, לשמך תעשה 
הכל  של שהקב"הקסוהיסוד אע"פ ומשה הוי"ה, הוא את"ה
כך  לו  אמר כך ,קסאלא יגרום והחטא  תולה  בזה שזה ידע 

אחד  הכל שהרי וגו', יעקב עבדי  תירא  אל ואת"ה קסבזש"כ

הזוהר זיו

הכל: כולל  ב"ה הוי"ה השם  כי הקדושה קנח.העליונות , השכינה זו
והיינו  את"ה, תיבת ומן ב"ה הוי"ה השם מן האחרונה ה אות  ששורשה
אחד אופן והנה נאמר  זה שעל האחרונה מדרגה שבמלכות מלכות 

כידוע: ו קנט.בארץ א "ת, ישאר את "ה מן ה אות כשיחסר  השםכי גם 
שלם : יהיה לא ב "ה ומליצתקס.הוי"ה טענת גם  היה שכן אומר 

הגדול , לשמך תעשה מה העולם מן  יעברו ישראל ח"ו שאם יהושע,
שאומר וזהו הכל, ויסוד העיקר  בודאי שהוא  ב"ה הוי"ה השם  היינו
הוי "ה  הוא ה האות עם  בשלימות  את "ה אם כלומר  הוי "ה, הוא את "ה
גם ה האות בחסרון אלא בשלימות את"ה  אין אם  אבל בשלימות,

בשלימות: אינו הוי"ה למשה קסא.השם אמר לא  שהקב "ה אע"פ  פי '
מ"מ מהם , תפרד והשכינה ישראל עם  כל  יכרת הבשר  אכילת שע"י
עבירה: גוררת  עבירה כי כך לידי ח"ו לבוא  שיכול  מעצמו משה הבין

לרמזקסב . ואתה, ואמר תירא אל ועתה לומר  צריך  היה  שבאמת פי'
דהא ח"ו, מכליון לירא להם  שאין להבין  ישראל על את "ה תיבת מן כי
שהיא את"ה של ה האות ע"י חד וישראל  ואורייתא  דקב"ה חד, כלא 
וזהו  תמיד, ישראל עם  שנקשרת ב"ה הוי"ה השם  מן  האחרונה ה ג"כ
אתי  אתם שאין אע"פ שהוא אופן בכל תמיד אני אתך כי שאומר
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תהלי זוהר 

כי  אלא כתוב, לא אתה אתי כי נתבאר זה וגו', אני אתך כי
אתך  אך וגו' הגוים בכל כלה אעשה כי  זה ובעבור אני, אתך

כלה. אעשה לא



הזוהר זיו

וגו' פני  את  אסתר  הסתר  ואנכי של הזמן  על  שאפילו וכידוע כראוי,
להם, לעזור  ישראל  עם  על  החרכים  מן ומציץ  החלונות  מן  משגיח הוא 
לומר רצה  וגו', הוי "ה  בשם עזרנו דוד שאמר מה יובן זה ומכל
הוא האחרונה ה תחסר שלא  ב "ה הוי "ה  השם הגדול שמו שבעבור

נצחי: עם  להיותנו לנו עוזר
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תהלי זוהר 

הריקנחבישראל  העולם  מן ישראל יכרתו השםה ואם של
לי  עושה א"ת כן ואם ממנו , תבטל בהם שנאחזת קנטהזה

אות יהושע ה שהרי  אמר וע"ז תעקר, הזה השם  של  עיקר 
ז) ומה(יהושע  הארץ  מן שמנו את והכריתו וגו' הכנעני וישמעו

העיקר הוא הזה שם בודאי  שהרי  הגדול, לשמך תעשה 
הכל  של שהקב"הקסוהיסוד אע"פ ומשה הוי"ה, הוא את"ה
כך  לו  אמר כך ,קסאלא יגרום והחטא  תולה  בזה שזה ידע 

אחד  הכל שהרי וגו', יעקב עבדי  תירא  אל ואת"ה קסבזש"כ

הזוהר זיו

הכל: כולל  ב"ה הוי"ה השם  כי הקדושה קנח.העליונות , השכינה זו
והיינו  את"ה, תיבת ומן ב"ה הוי"ה השם מן האחרונה ה אות  ששורשה
אחד אופן והנה נאמר  זה שעל האחרונה מדרגה שבמלכות מלכות 

כידוע: ו קנט.בארץ א "ת, ישאר את "ה מן ה אות כשיחסר  השםכי גם 
שלם : יהיה לא ב "ה ומליצתקס.הוי"ה טענת גם  היה שכן אומר 

הגדול , לשמך תעשה מה העולם מן  יעברו ישראל ח"ו שאם יהושע,
שאומר וזהו הכל, ויסוד העיקר  בודאי שהוא  ב"ה הוי"ה השם  היינו
הוי "ה  הוא ה האות עם  בשלימות  את "ה אם כלומר  הוי "ה, הוא את "ה
גם ה האות בחסרון אלא בשלימות את"ה  אין אם  אבל בשלימות,

בשלימות: אינו הוי"ה למשה קסא.השם אמר לא  שהקב "ה אע"פ  פי '
מ"מ מהם , תפרד והשכינה ישראל עם  כל  יכרת הבשר  אכילת שע"י
עבירה: גוררת  עבירה כי כך לידי ח"ו לבוא  שיכול  מעצמו משה הבין

לרמזקסב . ואתה, ואמר תירא אל ועתה לומר  צריך  היה  שבאמת פי'
דהא ח"ו, מכליון לירא להם  שאין להבין  ישראל על את "ה תיבת מן כי
שהיא את"ה של ה האות ע"י חד וישראל  ואורייתא  דקב"ה חד, כלא 
וזהו  תמיד, ישראל עם  שנקשרת ב"ה הוי"ה השם  מן  האחרונה ה ג"כ
אתי  אתם שאין אע"פ שהוא אופן בכל תמיד אני אתך כי שאומר
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תהלי זוהר 

כי  אלא כתוב, לא אתה אתי כי נתבאר זה וגו', אני אתך כי
אתך  אך וגו' הגוים בכל כלה אעשה כי  זה ובעבור אני, אתך

כלה. אעשה לא



הזוהר זיו

וגו' פני  את  אסתר  הסתר  ואנכי של הזמן  על  שאפילו וכידוע כראוי,
להם, לעזור  ישראל  עם  על  החרכים  מן ומציץ  החלונות  מן  משגיח הוא 
לומר רצה  וגו', הוי "ה  בשם עזרנו דוד שאמר מה יובן זה ומכל
הוא האחרונה ה תחסר שלא  ב "ה הוי "ה  השם הגדול שמו שבעבור

נצחי: עם  להיותנו לנו עוזר

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח"  ׁשֶ נּו "ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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ממק ני מת נימנ  ת א ל  הי לא  ל ה דוד ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻימי 
למעלה נ הת לא  ולכ נבנה  לא ק ה בית  ראי   ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹלנ

ממקְִָ

וגו 'ׁש יר הּב טחים א)הּמ על וֹ ת תרומה:(קכה, פ' ח"ב קמ "ג .)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ואמר, קכה)ּפ תח כּ הר(תהלים  בּ ה' הבּ טחים הּמ עלוֹ ת ׁש יר  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש יר אבל  ּפ ר ׁש וּ הוּ . זה ּפ סוּ ק י ׁש ב. לעוֹ לם  יּמ וֹ ט א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִציּ וֹ ן
עליוֹ נוֹ ת קדוֹ ׁש וֹ ת דּ רגוֹ ת אוֹ תן ׁש אוֹ מר וֹ ת ּת ׁש בּ חת - ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ על וֹ ת
והם ׁש לּ מּט ה , הלויּ ם כּ מוֹ  והם העליוֹ נוֹ ת, הגּ בוּ רוֹ ת ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
ׁש נים. חמים ׁש ל בּ ס וֹ ד ועוֹ בדים דּ רגוֹ ת, על  דּ רגוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַמעל וֹ ת,

הצּ דּ יקים וזהוּ  הם אלּ וּ  ציּ וֹ ן , כּ הר  בּ ה' הבּ טחים הּמ על וֹ ת ׁש יר ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ׁש לּ הם. בּ ּמ ע שׂ ים בּ וֹ  ׁש נּ אמר ׁש בּ וֹ טחים  כח)כּ מ וֹ  וצדּ יקים(משלי  ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

בוֹ טחים א הצּ דּ יקים הרי ּת אמר, ואם יבטח . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִכּ כפיר
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב אברהם כּ מ וֹ  ּפ וֹ חדים, ותמיד  כּ לל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מע שׂ יהם

יב ) יצחק (בראשית כּ מוֹ  וגוֹ ', מצרימה  לבוֹ א הקריב כּ אׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַויהי
בּ וֹ  כו)ׁש כּ תוּ ב בּ וֹ (שם ׁש כּ תוּ ב כּ יעקב אׁש ּת י . לאמר  ירא (שםכּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌
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תהלי זוהר 

בּ מעשׂ יהם,לב ) בטחוּ  א אלּ ה ואם לוֹ . ויּ צר מאד  יעקב ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַויּ ירא
כּ כפיר וצדּ יקים אוֹ מר ואּת ה העוֹ לם, צדּ יקי  ׁש אר  ׁש כּ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל

!?יבטח ִ◌ְ◌ָ◌

כתוּ ב אלּ א א ׁש מוֹ ת אוֹ תם מכּ ל ׁש הרי  כּ כפיר, כּ תוּ ב ודּ אי ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ׁש  וא אריה א כתוּ ב וא כּ פיר, -אלּ א ׁש חץ וא חל  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌

אף  בּ כחוֹ  בוֹ טח וא מכּ לּ ם והּק טן  החלּ ׁש  ׁש הוּ א  כּ פיר , ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
עכׁש ו  בּ מעשׂ יהם בוֹ טחים א הצּ דּ יקים  ּכ חזק. ׁש הוּ א גּ ב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַעל 
א מעשׂ יהם, כּ ח  ׁש חזק ׁש יּ וֹ דעים גּ ב על  אף כּ כפיר. ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

ולכן י וֹ תר . וא כּ כפיר, אלּ א ציּ וֹ ן בוֹ טחים כּ הר בּ ה' הבּ טחים ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כּ הר אלּ א המ וֹ ת, כּ ל  כּ מוֹ  וא כּ אריה וא  כּ כפיר  א ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוגוֹ ',
 ּכ אף ּת מיד, יּמ וֹ ט וא חזק הוּ א ציּ וֹ ן  הר מה וּ פרׁש וּ ה, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִציּ וֹ ן.
ב וֹ טחים, ׁש א עכ ׁש ו כּ מ וֹ  וא ציּ וֹ ן, הר כּ מ וֹ  יהי וּ  זמן ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
קדוֹ ׁש ים בּ ני ואּת ם בּ כחוֹ . ב וֹ טח  וא ׁש ּפ וֹ חד כּ כפיר  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
הזּ ה בּ ע וֹ לם אׁש ריכם ודּ אי  ציּ וֹ ן, כּ הר בּ טחוֹ נכם  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים,

הבּ א. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בע וֹ לם

כּ מ וֹ הלכוּ , ׁש מעוֹ ן, ר בּ י אמר  הלּ ילה.  נחׁש לעיר  כּ ׁש הגּ יעוּ  ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
הבּ א, בּ עוֹ לם בּ וֹ  לזכּ וֹ ת  הזּ וֹ   בּ דּ ר לנוּ  מאיר זה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש יּ וֹ ם
וּ לעּט ר הבּ א , לעוֹ לם לז כּ וֹ תנוּ  לנוּ  יאיר הזּ ה  ה לּ ילה  ּכ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַאף
כּ מ וֹ  ׁש הרי היּ מים. עּת יק לפני  הזּ ה בּ לּ ילה היּ וֹ ם ׁש ל ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
אׁש רי  האחרים. הדּ וֹ ר וֹ ת בּ כל  י ּמ צא א הזּ ה ה לם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַהיּ וֹ ם

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶחלקנוּ 

ורבּ י נכנסוּ  אבּ א ורבּ י אלעזר ור בּ י ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  ׁש ל לביתוֹ  ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש נּ חלק  כּ יון הלּ ילה. ׁש נּ חלק עד לנוּ  עּמ ם. ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵיוֹ סי 
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לאויבי
הבוטחי המעלות  א)שיר קכה ]:(קכה, לפרק תהלי בעת [שימוש 

השירה את ואמור ביד מלח  קח  אויבי עלי ויעמדו  בדר שתל
.פעמי שבע הזאת

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ממק ני מת נימנ  ת א ל  הי לא  ל ה דוד ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻימי 
למעלה נ הת לא  ולכ נבנה  לא ק ה בית  ראי   ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹלנ

ממקְִָ

וגו 'ׁש יר הּב טחים א)הּמ על וֹ ת תרומה:(קכה, פ' ח"ב קמ "ג .)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ואמר, קכה)ּפ תח כּ הר(תהלים  בּ ה' הבּ טחים הּמ עלוֹ ת ׁש יר  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש יר אבל  ּפ ר ׁש וּ הוּ . זה ּפ סוּ ק י ׁש ב. לעוֹ לם  יּמ וֹ ט א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִציּ וֹ ן
עליוֹ נוֹ ת קדוֹ ׁש וֹ ת דּ רגוֹ ת אוֹ תן ׁש אוֹ מר וֹ ת ּת ׁש בּ חת - ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ על וֹ ת
והם ׁש לּ מּט ה , הלויּ ם כּ מוֹ  והם העליוֹ נוֹ ת, הגּ בוּ רוֹ ת ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
ׁש נים. חמים ׁש ל בּ ס וֹ ד ועוֹ בדים דּ רגוֹ ת, על  דּ רגוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַמעל וֹ ת,

הצּ דּ יקים וזהוּ  הם אלּ וּ  ציּ וֹ ן , כּ הר  בּ ה' הבּ טחים הּמ על וֹ ת ׁש יר ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ׁש לּ הם. בּ ּמ ע שׂ ים בּ וֹ  ׁש נּ אמר ׁש בּ וֹ טחים  כח)כּ מ וֹ  וצדּ יקים(משלי  ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

בוֹ טחים א הצּ דּ יקים הרי ּת אמר, ואם יבטח . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִכּ כפיר
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב אברהם כּ מ וֹ  ּפ וֹ חדים, ותמיד  כּ לל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מע שׂ יהם

יב ) יצחק (בראשית כּ מוֹ  וגוֹ ', מצרימה  לבוֹ א הקריב כּ אׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַויהי
בּ וֹ  כו)ׁש כּ תוּ ב בּ וֹ (שם ׁש כּ תוּ ב כּ יעקב אׁש ּת י . לאמר  ירא (שםכּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌

יתה 1257זוהר הלימוד אבסדר כ ליו

קכהתהלי מזמור  | לחודש  כז  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

בּ מעשׂ יהם,לב ) בטחוּ  א אלּ ה ואם לוֹ . ויּ צר מאד  יעקב ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַויּ ירא
כּ כפיר וצדּ יקים אוֹ מר ואּת ה העוֹ לם, צדּ יקי  ׁש אר  ׁש כּ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל

!?יבטח ִ◌ְ◌ָ◌

כתוּ ב אלּ א א ׁש מוֹ ת אוֹ תם מכּ ל ׁש הרי  כּ כפיר, כּ תוּ ב ודּ אי ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ׁש  וא אריה א כתוּ ב וא כּ פיר, -אלּ א ׁש חץ וא חל  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌

אף  בּ כחוֹ  בוֹ טח וא מכּ לּ ם והּק טן  החלּ ׁש  ׁש הוּ א  כּ פיר , ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
עכׁש ו  בּ מעשׂ יהם בוֹ טחים א הצּ דּ יקים  ּכ חזק. ׁש הוּ א גּ ב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַעל 
א מעשׂ יהם, כּ ח  ׁש חזק ׁש יּ וֹ דעים גּ ב על  אף כּ כפיר. ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

ולכן י וֹ תר . וא כּ כפיר, אלּ א ציּ וֹ ן בוֹ טחים כּ הר בּ ה' הבּ טחים ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כּ הר אלּ א המ וֹ ת, כּ ל  כּ מוֹ  וא כּ אריה וא  כּ כפיר  א ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוגוֹ ',
 ּכ אף ּת מיד, יּמ וֹ ט וא חזק הוּ א ציּ וֹ ן  הר מה וּ פרׁש וּ ה, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִציּ וֹ ן.
ב וֹ טחים, ׁש א עכ ׁש ו כּ מ וֹ  וא ציּ וֹ ן, הר כּ מ וֹ  יהי וּ  זמן ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
קדוֹ ׁש ים בּ ני ואּת ם בּ כחוֹ . ב וֹ טח  וא ׁש ּפ וֹ חד כּ כפיר  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
הזּ ה בּ ע וֹ לם אׁש ריכם ודּ אי  ציּ וֹ ן, כּ הר בּ טחוֹ נכם  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים,

הבּ א. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בע וֹ לם

כּ מ וֹ הלכוּ , ׁש מעוֹ ן, ר בּ י אמר  הלּ ילה.  נחׁש לעיר  כּ ׁש הגּ יעוּ  ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
הבּ א, בּ עוֹ לם בּ וֹ  לזכּ וֹ ת  הזּ וֹ   בּ דּ ר לנוּ  מאיר זה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש יּ וֹ ם
וּ לעּט ר הבּ א , לעוֹ לם לז כּ וֹ תנוּ  לנוּ  יאיר הזּ ה  ה לּ ילה  ּכ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַאף
כּ מ וֹ  ׁש הרי היּ מים. עּת יק לפני  הזּ ה בּ לּ ילה היּ וֹ ם ׁש ל ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
אׁש רי  האחרים. הדּ וֹ ר וֹ ת בּ כל  י ּמ צא א הזּ ה ה לם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַהיּ וֹ ם

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶחלקנוּ 

ורבּ י נכנסוּ  אבּ א ורבּ י אלעזר ור בּ י ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  ׁש ל לביתוֹ  ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש נּ חלק  כּ יון הלּ ילה. ׁש נּ חלק עד לנוּ  עּמ ם. ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵיוֹ סי 
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תהלי זוהר 

את לעּט ר הוּ א זמן לחברים, ׁש מעוֹ ן ר בּ י אמר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
יוֹ סי , לר בּ י אמר בּ הׁש ּת דּ לוּ תנוּ . למעלה  הּק דוֹ ׁש ה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהּמ רכּ בה
ּת היה אּת ה בּ ינינוּ , הזּ ה בּ יּ וֹ ם  דברי נׁש מעוּ  ׁש א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַאּת ה
להאיר היא רצ וֹ ן עת עכׁש ו ׁש הרי הלּ ילה , להאיר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵראׁש ית
אׁש ר הירים ׁש יר ואמר, יוֹ סי ר בּ י  ּפ תח  וּ מּט ה . ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעלה
בּ ית כּ ׁש נּ בנה הּמ ל ׁש מה אוֹ תּה  עוֹ רר  זה ׁש יר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִל ׁש מה.
אחת. בּ ׁש למוּ ת וּ מּט ה, מעלה נׁש למ וּ , הע וֹ למוֹ ת וכל ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש ,

בזה  חלקוּ  ׁש החברים גּ ב  על נאמר )ואף א(מתי  זוֹ  ׁש ירה אבל , ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וּ בית בּ ׁש למוּ ת, התמלּ אה כּ ׁש הלּ בנה בּ ׁש למוּ ת. אלּ א ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרה
הּמ קדּ ׁש  בּ ית ׁש נּ בנה בּ ׁש עה ׁש לּ מעלה כּ מוֹ  נבנה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
מיּ וֹ ם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני שׂ מחה היתה א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה,

היּ וֹ ם. אוֹ תוֹ  כּ מוֹ  הע וֹ לם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא

מׁש ההּמ ׁש ּכ ן  בּ אוֹ תוֹ ׁש ע שׂ ה לארץ, ׁש כינה  להוֹ ריד בּ ּמ דבּ ר ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ׁש בּ אר וּ ה כּ מוֹ  למעלה, ע ּמ וֹ  אחר  מׁש כּ ן הוּ קם ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַי וֹ ם

מ)ׁש כּ תוּ ב  ׁש הוּ קם(שמות  אחר  מ ׁש כּ ן - הּמ ׁש כּ ן  הּמ ׁש כּ ן. הוּ קם ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
בּ ית כּ ׁש נּ בנה יוֹ תר. וא מטטרו"ן, הנּ ער  מׁש כּ ן וזה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִעּמ וֹ ,
העוֹ למ וֹ ת בּ כל והתקיּ ם עּמ וֹ , נבנה אחר ראׁש וֹ ן בּ ית  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִראׁש וֹ ן,

והאיר )והאיר ונפ ּת ח וּ (בעולם הע וֹ לם, והתבּ ם העוֹ למוֹ ת, לכל ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
בּ כל  שׂ מחה  היתה  וא להאיר, העליוֹ נים  הּמ ׁש קוֹ פים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
ואמר וּ  ותחּת וֹ נים עלי וֹ נים ּפ תחוּ  אז  היּ וֹ ם. אוֹ תוֹ  כּ מ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת
ׁש ּמ נגּ נים המנגּ נים ׁש אוֹ תם ׁש יר הירים. ׁש יר וזהוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִׁש ירה,

הוּ א.  ּבּ רו ׁש מה לּק דוֹ ׁש  הּמ על וֹ ת . ׁש יר  אמר הּמ ל דּ וד ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֹ
לזה, זה בּ ין  מה מנ גּ נים. מאוֹ תם ׁש יר הירים, ׁש יר אמר  ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
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ויהו לּה  עוֹ לם:סביב ועד מעּת ה לעּמ וֹ  סביב 
אג  למען הצּ דּ יקים גּ וֹ רל על הרׁש ע ׁש בט ינוּ ח א כּ י

ידיהם: בּ עולתה הצּ דּ יקים יהוד יׁש לחוּ  היטיבה 
תהלי זוהר 

בּ ימי אבל אחד , ׁש הכּ ל ו דּ אי אלּ א אחד? ׁש הכּ ל  נׁש מע ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
לנגּ ן  בּ מקוֹ מם מתּק נים מנגּ נים  אוֹ תם כּ ל  היוּ  א  הּמ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדוד
למעלה  התּת ּק נוּ  א ולכן  נבנה , א ה ּמ קדּ ׁש  וּ בית  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָכּ רא וּ י,
 ּכ אף  בּ ארץ , מׁש מרוֹ ת ּת ּק וּ ני  ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  ׁש הרי  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מם .

אלּ ה. כּ נגד  אלּ ה וע וֹ מדים הּמ קדּ ׁש בּ רקיע, בּ ית ׁש נּ בנה וּ ביּ וֹ ם ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וׁש ירה להאיר. התחיל מאיר ׁש א והנּ ר  בּ מק וֹ מם, כ לּ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִנתקנוּ 
הזּ וֹ  והּת ׁש בּ חת ׁש לּ וֹ . ׁש הלוֹ ם הּמ ל העליוֹ ן, לּמ ל נתקנה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִזוֹ 
ׁש הת גּ לּ תה היּ וֹ ם הראׁש וֹ נוֹ ת. הּת ׁש בּ ח וֹ ת מכּ ל  מעלּ ה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִהיא

ז וֹ  בּ כּ ל ,(בעולם)תׁש בּ חת ׁש למוּ ת נמצאה יוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  בּ ארץ, ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֹ
קדׁש ים. קדׁש  ה וּ א  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

 ל וא י חיו,  ת א ג ל א י   ה רית את  ג ְְְִִֵֶֶֶַַַָָמי
הא ת ג ל אי  ענ  ת מא  ל א י  מיתת ת א גְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ה  ת מא ל א י ,דה ה רית  ְֲִֵַַַָָָואר

וגו'ּכ י  הרׁש ע ׁש בט ינוּ ח  ג)א ויקהל:(קכה, פ' ח"ב רי"ד:)[זוהר ](דף ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

אוֹ תּה  יוֹ דעים ׁש א העוֹ לם לבני  אוֹ י ואמר , אבּ א  ר בּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָבּ כה
כּ י בּ וּ ׁש ה לאר וֹ ן, להכּ נס  ׁש רוֹ צה מי כּ ל ׁש ל ענׁש  לאוֹ תוֹ  אוֹ י  ! ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש יּ וֹ ד  לצדּ יק ּפ רט לארוֹ ן, להכניס צרי ונוֹ דע א בּ נפׁש וֹ  ע ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
הּק ד וֹ ׁש , הבּ רית  אוֹ ת בּ רית, בּ אוֹ תּה  חטא ׁש א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ עצמוֹ 
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תהלי זוהר 

את לעּט ר הוּ א זמן לחברים, ׁש מעוֹ ן ר בּ י אמר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
יוֹ סי , לר בּ י אמר בּ הׁש ּת דּ לוּ תנוּ . למעלה  הּק דוֹ ׁש ה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהּמ רכּ בה
ּת היה אּת ה בּ ינינוּ , הזּ ה בּ יּ וֹ ם  דברי נׁש מעוּ  ׁש א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַאּת ה
להאיר היא רצ וֹ ן עת עכׁש ו ׁש הרי הלּ ילה , להאיר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵראׁש ית
אׁש ר הירים ׁש יר ואמר, יוֹ סי ר בּ י  ּפ תח  וּ מּט ה . ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעלה
בּ ית כּ ׁש נּ בנה הּמ ל ׁש מה אוֹ תּה  עוֹ רר  זה ׁש יר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִל ׁש מה.
אחת. בּ ׁש למוּ ת וּ מּט ה, מעלה נׁש למ וּ , הע וֹ למוֹ ת וכל ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש ,

בזה  חלקוּ  ׁש החברים גּ ב  על נאמר )ואף א(מתי  זוֹ  ׁש ירה אבל , ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וּ בית בּ ׁש למוּ ת, התמלּ אה כּ ׁש הלּ בנה בּ ׁש למוּ ת. אלּ א ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרה
הּמ קדּ ׁש  בּ ית ׁש נּ בנה בּ ׁש עה ׁש לּ מעלה כּ מוֹ  נבנה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
מיּ וֹ ם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני שׂ מחה היתה א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה,

היּ וֹ ם. אוֹ תוֹ  כּ מוֹ  הע וֹ לם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא

מׁש ההּמ ׁש ּכ ן  בּ אוֹ תוֹ ׁש ע שׂ ה לארץ, ׁש כינה  להוֹ ריד בּ ּמ דבּ ר ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ׁש בּ אר וּ ה כּ מוֹ  למעלה, ע ּמ וֹ  אחר  מׁש כּ ן הוּ קם ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַי וֹ ם

מ)ׁש כּ תוּ ב  ׁש הוּ קם(שמות  אחר  מ ׁש כּ ן - הּמ ׁש כּ ן  הּמ ׁש כּ ן. הוּ קם ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
בּ ית כּ ׁש נּ בנה יוֹ תר. וא מטטרו"ן, הנּ ער  מׁש כּ ן וזה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִעּמ וֹ ,
העוֹ למ וֹ ת בּ כל והתקיּ ם עּמ וֹ , נבנה אחר ראׁש וֹ ן בּ ית  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִראׁש וֹ ן,

והאיר )והאיר ונפ ּת ח וּ (בעולם הע וֹ לם, והתבּ ם העוֹ למוֹ ת, לכל ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
בּ כל  שׂ מחה  היתה  וא להאיר, העליוֹ נים  הּמ ׁש קוֹ פים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
ואמר וּ  ותחּת וֹ נים עלי וֹ נים ּפ תחוּ  אז  היּ וֹ ם. אוֹ תוֹ  כּ מ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת
ׁש ּמ נגּ נים המנגּ נים ׁש אוֹ תם ׁש יר הירים. ׁש יר וזהוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִׁש ירה,

הוּ א.  ּבּ רו ׁש מה לּק דוֹ ׁש  הּמ על וֹ ת . ׁש יר  אמר הּמ ל דּ וד ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֹ
לזה, זה בּ ין  מה מנ גּ נים. מאוֹ תם ׁש יר הירים, ׁש יר אמר  ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
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ויהו לּה  עוֹ לם:סביב ועד מעּת ה לעּמ וֹ  סביב 
אג  למען הצּ דּ יקים גּ וֹ רל על הרׁש ע ׁש בט ינוּ ח א כּ י

ידיהם: בּ עולתה הצּ דּ יקים יהוד יׁש לחוּ  היטיבה 
תהלי זוהר 

בּ ימי אבל אחד , ׁש הכּ ל ו דּ אי אלּ א אחד? ׁש הכּ ל  נׁש מע ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
לנגּ ן  בּ מקוֹ מם מתּק נים מנגּ נים  אוֹ תם כּ ל  היוּ  א  הּמ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדוד
למעלה  התּת ּק נוּ  א ולכן  נבנה , א ה ּמ קדּ ׁש  וּ בית  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָכּ רא וּ י,
 ּכ אף  בּ ארץ , מׁש מרוֹ ת ּת ּק וּ ני  ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  ׁש הרי  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מם .

אלּ ה. כּ נגד  אלּ ה וע וֹ מדים הּמ קדּ ׁש בּ רקיע, בּ ית ׁש נּ בנה וּ ביּ וֹ ם ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וׁש ירה להאיר. התחיל מאיר ׁש א והנּ ר  בּ מק וֹ מם, כ לּ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִנתקנוּ 
הזּ וֹ  והּת ׁש בּ חת ׁש לּ וֹ . ׁש הלוֹ ם הּמ ל העליוֹ ן, לּמ ל נתקנה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִזוֹ 
ׁש הת גּ לּ תה היּ וֹ ם הראׁש וֹ נוֹ ת. הּת ׁש בּ ח וֹ ת מכּ ל  מעלּ ה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִהיא

ז וֹ  בּ כּ ל ,(בעולם)תׁש בּ חת ׁש למוּ ת נמצאה יוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  בּ ארץ, ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֹ
קדׁש ים. קדׁש  ה וּ א  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

 ל וא י חיו,  ת א ג ל א י   ה רית את  ג ְְְִִֵֶֶֶַַַָָמי
הא ת ג ל אי  ענ  ת מא  ל א י  מיתת ת א גְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ה  ת מא ל א י ,דה ה רית  ְֲִֵַַַָָָואר

וגו'ּכ י  הרׁש ע ׁש בט ינוּ ח  ג)א ויקהל:(קכה, פ' ח"ב רי"ד:)[זוהר ](דף ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

אוֹ תּה  יוֹ דעים ׁש א העוֹ לם לבני  אוֹ י ואמר , אבּ א  ר בּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָבּ כה
כּ י בּ וּ ׁש ה לאר וֹ ן, להכּ נס  ׁש רוֹ צה מי כּ ל ׁש ל ענׁש  לאוֹ תוֹ  אוֹ י  ! ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש יּ וֹ ד  לצדּ יק ּפ רט לארוֹ ן, להכניס צרי ונוֹ דע א בּ נפׁש וֹ  ע ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
הּק ד וֹ ׁש , הבּ רית  אוֹ ת בּ רית, בּ אוֹ תּה  חטא ׁש א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ עצמוֹ 
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:בּ לבּ וֹ תם וליׁש רים והּמ ּט יםהלּט וֹ בים 
יהו יוֹ ליכם ׁש לוֹ םעקלקלּ וֹ תם האון ּפ עלי את 

ישׂ ראל: על

תהלי זוהר 

ואם  כּ ראוּ י . אוֹ תוֹ  וׁש מר  להכּ נס מעלוּ מיו,  צרי א א, ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ רית בּ אוֹ ת להתחבּ ר   ׁש צּ רי הּס וֹ ד  הארוֹ ן. את ולפגּ ם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלארוֹ ן
אינוֹ  ארוֹ ן ׁש הרי  לאחר . וא לוֹ , הראוּ י הּס וֹ ד  הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹקד ׁש 
את ׁש ּפ וֹ גם  וּ מי קד ׁש . בּ רית ׁש וֹ מר בּ צ דּ יק אלּ א ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ ר
לוֹ  ואוֹ י בּ חיּ יו, אוֹ תוֹ  ׁש ּפ גם ל וֹ  אוֹ י - בּ ארוֹ ן ונכנס ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
ׁש ּפ גם לוֹ  אוֹ י  ענׁש . מאוֹ תוֹ  ל וֹ  אוֹ י בּ מיתתוֹ . אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּפ גם
בּ וּ ׁש ה, מאוֹ תּה  לוֹ  א וֹ י הּק ד וֹ ׁש , ה בּ רית ואר וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָהאוֹ ת
הזּ ה, העוֹ לם ׁש ל נקמה - ע וֹ למים נקמת מּמ נּ וּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש נּ וֹ קמים

כּ תוּ ב, זה וסוֹ ד ּפ גם. אוֹ תוֹ  ׁש ל  קכה)וּ נקמה ינ וּ ח(תהלים א כּ י ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
הצּ דּ יקים. גּ וֹ רל  על הר ׁש ע ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש בט
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יהואקכו ׁש וּ ב בּ  הּמ עלוֹ ת ׁש יבתׁש יר את 
כּ חלמים: היינוּ  ּפ ינוּ בציּ וֹ ן שׂ חוֹ ק יּמ לא אז 

ילדיה שנפטרו לאשה 
ה' בשוב המעלות א)שיר  קכו ]:(קכו , לפרק תהלי לאשה[שימוש  טוב 

וסנסנוי סנוי  כ ג וכתוב זאת  שירה בקמיע כתוב  ילדיה . שמתי
הבית. רוחות בארבע אותה ותשי אחרונה בשיטה  וסמנגל

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

יתר נמצא א  בל גלת  נאמר זה  יבת את  ה ' ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹב
ני  בעי א א  ְִִִֶַָָָל ת 

ציּ וֹ ן בּ ׁש וּ ב  ׁש יבת את א)ה' אמור:(קכו, פ' ח"ג  פ"ט:)[זוהר ּפ תח](דף  ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
קכו)ואמר , היינוּ (תהלים ציּ וֹ ן ׁש יבת את ה' בּ ׁש וּ ב ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ׁש א בּ בל, בּ גל וּ ת נאמר זה ׁש יבת , את ה' בּ ׁש וּ ב ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְכּ חלמים.
ׁש כּ תוּ ב ׁש נים, ׁש בעים אלּ א בּ גּ לוּ ת י וֹ תר  כט )נמצאוּ  כּ י (ירמיה ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

היינוּ  וכתוּ ב אתכם. אפקד ׁש נה ׁש בעים לבבל מאת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלפי
כּ חלמים זּ ה  מה ׁש יּ ׁש כּ חלמים, החברים, התעוֹ רר וּ  הרי אלּ א ? ְ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ימלּ א ימים ׁש בעת כּ י  כּ תוּ ב ראה, וּ בא בּ חל וֹ ם. ׁש נים  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
היּ מים ׁש בעת מי ידכם. עליוֹ ן את מק וֹ ם אוֹ תוֹ  נתבּ אר, הרי ? ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

ונקרא ימים, ׁש בעת נקרא  האחרים ׁש ׁש ת כּ ל  ׁש ל  כּ לל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
גּ זר לוֹ  קוֹ רעים בּ ׁש בּ ת , בּ תענית ׁש יּ וֹ ׁש ב מי ׁש נינוּ , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְתׁש וּ בה.
,הּמ ל ּפ ני ׁש בע  הם ׁש נה וׁש בעים ׁש נה, ׁש בעים ׁש ל  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִדּ ינוֹ 

עליו כ לּ ם הסכּ ימוּ  הדּ ין.(הכל )ׁש אפלּ וּ  גּ זר אוֹ תוֹ  נקרע לרע, ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הּט עם ׁש ל מה בּ כּ לל היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ׁש אחז מוּ ם ׁש נּ קרא? כּ לּ ם, ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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:בּ לבּ וֹ תם וליׁש רים והּמ ּט יםהלּט וֹ בים 
יהו יוֹ ליכם ׁש לוֹ םעקלקלּ וֹ תם האון ּפ עלי את 

ישׂ ראל: על

תהלי זוהר 

ואם  כּ ראוּ י . אוֹ תוֹ  וׁש מר  להכּ נס מעלוּ מיו,  צרי א א, ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ רית בּ אוֹ ת להתחבּ ר   ׁש צּ רי הּס וֹ ד  הארוֹ ן. את ולפגּ ם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלארוֹ ן
אינוֹ  ארוֹ ן ׁש הרי  לאחר . וא לוֹ , הראוּ י הּס וֹ ד  הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹקד ׁש 
את ׁש ּפ וֹ גם  וּ מי קד ׁש . בּ רית ׁש וֹ מר בּ צ דּ יק אלּ א ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ ר
לוֹ  ואוֹ י בּ חיּ יו, אוֹ תוֹ  ׁש ּפ גם ל וֹ  אוֹ י - בּ ארוֹ ן ונכנס ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
ׁש ּפ גם לוֹ  אוֹ י  ענׁש . מאוֹ תוֹ  ל וֹ  אוֹ י בּ מיתתוֹ . אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּפ גם
בּ וּ ׁש ה, מאוֹ תּה  לוֹ  א וֹ י הּק ד וֹ ׁש , ה בּ רית ואר וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָהאוֹ ת
הזּ ה, העוֹ לם ׁש ל נקמה - ע וֹ למים נקמת מּמ נּ וּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש נּ וֹ קמים

כּ תוּ ב, זה וסוֹ ד ּפ גם. אוֹ תוֹ  ׁש ל  קכה)וּ נקמה ינ וּ ח(תהלים א כּ י ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
הצּ דּ יקים. גּ וֹ רל  על הר ׁש ע ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש בט
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כּ חלמים: היינוּ  ּפ ינוּ בציּ וֹ ן שׂ חוֹ ק יּמ לא אז 

ילדיה שנפטרו לאשה 
ה' בשוב המעלות א)שיר  קכו ]:(קכו , לפרק תהלי לאשה[שימוש  טוב 

וסנסנוי סנוי  כ ג וכתוב זאת  שירה בקמיע כתוב  ילדיה . שמתי
הבית. רוחות בארבע אותה ותשי אחרונה בשיטה  וסמנגל

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

יתר נמצא א  בל גלת  נאמר זה  יבת את  ה ' ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹב
ני  בעי א א  ְִִִֶַָָָל ת 

ציּ וֹ ן בּ ׁש וּ ב  ׁש יבת את א)ה' אמור:(קכו, פ' ח"ג  פ"ט:)[זוהר ּפ תח](דף  ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
קכו)ואמר , היינוּ (תהלים ציּ וֹ ן ׁש יבת את ה' בּ ׁש וּ ב ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ׁש א בּ בל, בּ גל וּ ת נאמר זה ׁש יבת , את ה' בּ ׁש וּ ב ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְכּ חלמים.
ׁש כּ תוּ ב ׁש נים, ׁש בעים אלּ א בּ גּ לוּ ת י וֹ תר  כט )נמצאוּ  כּ י (ירמיה ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

היינוּ  וכתוּ ב אתכם. אפקד ׁש נה ׁש בעים לבבל מאת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלפי
כּ חלמים זּ ה  מה ׁש יּ ׁש כּ חלמים, החברים, התעוֹ רר וּ  הרי אלּ א ? ְ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ימלּ א ימים ׁש בעת כּ י  כּ תוּ ב ראה, וּ בא בּ חל וֹ ם. ׁש נים  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
היּ מים ׁש בעת מי ידכם. עליוֹ ן את מק וֹ ם אוֹ תוֹ  נתבּ אר, הרי ? ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

ונקרא ימים, ׁש בעת נקרא  האחרים ׁש ׁש ת כּ ל  ׁש ל  כּ לל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
גּ זר לוֹ  קוֹ רעים בּ ׁש בּ ת , בּ תענית ׁש יּ וֹ ׁש ב מי ׁש נינוּ , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְתׁש וּ בה.
,הּמ ל ּפ ני ׁש בע  הם ׁש נה וׁש בעים ׁש נה, ׁש בעים ׁש ל  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִדּ ינוֹ 

עליו כ לּ ם הסכּ ימוּ  הדּ ין.(הכל )ׁש אפלּ וּ  גּ זר אוֹ תוֹ  נקרע לרע, ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הּט עם ׁש ל מה בּ כּ לל היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ׁש אחז מוּ ם ׁש נּ קרא? כּ לּ ם, ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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יהו הגדּ יל בגּ וֹ ים יאמרוּ  אז רנּ ה וּ לׁש וֹ ננוּ  
אלּ ה: עם יהוג לעשׂ וֹ ת עּמ נוּ הגדּ יל לעשׂ וֹ ת 

שׂ מחים: יהוד היינוּ  (שבותנו)אתׁש וּ בה 
בּ נּ גב: כּ אפיקים בּ רנּ ההׁש ביתנוּ  בּ דמעה הזּ רעים 

יבוֹ אויקצרוּ : בּ א הזּ רע  מׁש נשׂ א וּ בכה יל  ֹהלו 
אלּמ תיו: נשׂ א ברנּ ה

תהלי זוהר 

וחזר אחז, הוּ א בּ כלּ ם  ּכ וּ מ וּ ם תׁש וּ בה, ונקרא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה,
יׁש  ׁש נה ׁש בעים כּ ן ועל בּ כלּ ם. הדּ ין  גּ זר ונקרע  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה,

◌ֲ◌ַבּ חל וֹ ם.

הנאה ל היה ולא  ל הע  ת א עי טער  ה  ת ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹא
 ע ליחק ח מ  ה ת א  נק יראת  מני  ְְְְִִִִִִֵַַַַַָוכ

יקי ה מחת  ְְִִִַַַַהאי
וגוֹ '.אז  ּפ ינוּ  שׂ חוֹ ק  ב )יּמ לא שרה:(קכו , חיי פ' ח"א קל:)[זוהר ](דף  ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ליצחק  לבני  אה ולקחּת  מהוּ  י וֹ סי, רבּ י רבּ י אמר  אמר  ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לוֹ  היה וא העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  ע ּמ י  ׁש נּ צטער  הגּ וּ ף  אוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
ּת ּק ח מּמ ׁש  הגּ וּ ף אוֹ תוֹ  קוֹ נוֹ , יראת מּפ ני בּ וֹ  וכּס וּ ף ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהנאה
בּ שׂ מחת עּמ וֹ  לצחק ה זּ וֹ , הצּ דּ יקים בּ שׂ מחת עּמ וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִלצחק
זהוּ  בּ עוֹ לם. שׂ חוֹ ק עת ׁש עכׁש ו ע ּמ וֹ  לצחק הוּ א,  ּבּ רו ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

קכו)ׁש כּ תוּ ב  וגוֹ '.(תהלים ּפ ינוּ  שׂ חוֹ ק יּמ לא אז ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌

 ֹוגו'הלו וּ בכה  ו )יל השירים:(קכו , שיר חדש מדרש[זוהר ע"ו : (דף ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֹ

אׁש ר]הנעלם) הירים ׁש יר ואמר , ׁש מע וֹ ן רבּ י  ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
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תהלי זוהר 

כּ תוּ ב קכו)ל ׁש מה. הזּ רע (תהלים  מׁש נשׂ א וּ בכה יל  ֹהלו ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌
י שׂ ראל  את הוֹ כיח הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  פעמים כּ ּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוגוֹ '.
להתעלּ וֹ ת כּ די יׁש רה, בּ דר ללכת אליו, בּ תׁש וּ בה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזירם
יׁש רה, בּ דר וה וֹ לכים  צדּ יקים כּ ׁש יּ שׂ ראל ׁש הרי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ תוֹ כם.
ׁש ל  העּמ ים כּ ל עם  עּמ הם  הוּ א  ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  עליּ ה זוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל
מעלה י ׁש רה,  בּ דר והוֹ לכים צדּ יקים י שׂ ראל  כּ אׁש ר  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
מוֹ דים וכ לּ ם העוֹ לם, בּ ני כּ ל על  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם
העליוֹ נים אפלּ וּ  א לּ א בּ לבדּ ם, הם ו א אוֹ תוֹ , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מׁש בּ חים
אלּ א בּ לבדּ וֹ , זה וא ישׂ ראל. בּ ׁש ביל  ל וֹ  מוֹ דים כּ לּ ם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
בּ לבדּ וֹ , זה וא מּמ ׁש . י שׂ ראל  בּ ׁש ביל  בּ כבוֹ ד וֹ  מתעלּ ה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל בּ כבוֹ דוֹ  מתע לּ ים מּמ ׁש  ישׂ ראל אפלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶאלּ א

וּ למּט ה. למעלה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְה וּ א

ׁש יּ שׂ ראבּ א  בּ ׁש עה ׁש לּ מעלהוּ ראה, הכּ בוֹ ד כּ ּס א צדּ יקים, ל ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אהבה, בּ כּמ ה שׂ מחוֹ ת, בּ כּמ ה למעלה , למעלה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתעלּ ה
מעמק  מתבּ רכים וכלּ ם בּ שׂ מחה, העוֹ למוֹ ת ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחבּ רים
בּ כ ּמ ה וּ מתקדּ ׁש ים וּ מתבּ רכים נׁש קים העוֹ למים וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ חלים,
עּמ הם שׂ מח הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  קדּ וּ ׁש ים, בּ כּמ ה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְברכוֹ ת,
ה וּ א הכּ ל  צדּ יקים, ישׂ ראל ׁש אין וּ בׁש עה בּ ׁש למוּ ת. ֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
נמנעת א  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אהבת זה, כּ ל ועם . ְּבּ הּפ ו◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
נמנעת ואין  הבּ נים, על כּ אם עליהם יוֹ ׁש ב  וכסאוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם,
מוּ ם למעלה, ע וֹ לה הזּ ה וּ בּק וֹ ל רחמים. עליהם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמלּ ב ּק ׁש 

לנוּ  מנּ ין בּ ניו . על  סנגוֹ ריה ׁש ּמ לּמ ד מי  מּמ ׁש הׁש רצוֹ נוֹ  ? ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ישׂ ראל. על זכוּ ת ׁש לּ ּמ ד על בּ עליּ ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התעלּ ה
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יהו הגדּ יל בגּ וֹ ים יאמרוּ  אז רנּ ה וּ לׁש וֹ ננוּ  
אלּ ה: עם יהוג לעשׂ וֹ ת עּמ נוּ הגדּ יל לעשׂ וֹ ת 

שׂ מחים: יהוד היינוּ  (שבותנו)אתׁש וּ בה 
בּ נּ גב: כּ אפיקים בּ רנּ ההׁש ביתנוּ  בּ דמעה הזּ רעים 

יבוֹ אויקצרוּ : בּ א הזּ רע  מׁש נשׂ א וּ בכה יל  ֹהלו 
אלּמ תיו: נשׂ א ברנּ ה

תהלי זוהר 

וחזר אחז, הוּ א בּ כלּ ם  ּכ וּ מ וּ ם תׁש וּ בה, ונקרא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה,
יׁש  ׁש נה ׁש בעים כּ ן ועל בּ כלּ ם. הדּ ין  גּ זר ונקרע  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה,

◌ֲ◌ַבּ חל וֹ ם.

הנאה ל היה ולא  ל הע  ת א עי טער  ה  ת ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹא
 ע ליחק ח מ  ה ת א  נק יראת  מני  ְְְְִִִִִִֵַַַַַָוכ

יקי ה מחת  ְְִִִַַַַהאי
וגוֹ '.אז  ּפ ינוּ  שׂ חוֹ ק  ב )יּמ לא שרה:(קכו , חיי פ' ח"א קל:)[זוהר ](דף  ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ליצחק  לבני  אה ולקחּת  מהוּ  י וֹ סי, רבּ י רבּ י אמר  אמר  ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לוֹ  היה וא העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  ע ּמ י  ׁש נּ צטער  הגּ וּ ף  אוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
ּת ּק ח מּמ ׁש  הגּ וּ ף אוֹ תוֹ  קוֹ נוֹ , יראת מּפ ני בּ וֹ  וכּס וּ ף ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהנאה
בּ שׂ מחת עּמ וֹ  לצחק ה זּ וֹ , הצּ דּ יקים בּ שׂ מחת עּמ וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִלצחק
זהוּ  בּ עוֹ לם. שׂ חוֹ ק עת ׁש עכׁש ו ע ּמ וֹ  לצחק הוּ א,  ּבּ רו ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

קכו)ׁש כּ תוּ ב  וגוֹ '.(תהלים ּפ ינוּ  שׂ חוֹ ק יּמ לא אז ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌

 ֹוגו'הלו וּ בכה  ו )יל השירים:(קכו , שיר חדש מדרש[זוהר ע"ו : (דף ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֹ

אׁש ר]הנעלם) הירים ׁש יר ואמר , ׁש מע וֹ ן רבּ י  ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
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כּ תוּ ב קכו)ל ׁש מה. הזּ רע (תהלים  מׁש נשׂ א וּ בכה יל  ֹהלו ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌
י שׂ ראל  את הוֹ כיח הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  פעמים כּ ּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוגוֹ '.
להתעלּ וֹ ת כּ די יׁש רה, בּ דר ללכת אליו, בּ תׁש וּ בה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזירם
יׁש רה, בּ דר וה וֹ לכים  צדּ יקים כּ ׁש יּ שׂ ראל ׁש הרי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ תוֹ כם.
ׁש ל  העּמ ים כּ ל עם  עּמ הם  הוּ א  ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  עליּ ה זוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל
מעלה י ׁש רה,  בּ דר והוֹ לכים צדּ יקים י שׂ ראל  כּ אׁש ר  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
מוֹ דים וכ לּ ם העוֹ לם, בּ ני כּ ל על  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם
העליוֹ נים אפלּ וּ  א לּ א בּ לבדּ ם, הם ו א אוֹ תוֹ , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מׁש בּ חים
אלּ א בּ לבדּ וֹ , זה וא ישׂ ראל. בּ ׁש ביל  ל וֹ  מוֹ דים כּ לּ ם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
בּ לבדּ וֹ , זה וא מּמ ׁש . י שׂ ראל  בּ ׁש ביל  בּ כבוֹ ד וֹ  מתעלּ ה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל בּ כבוֹ דוֹ  מתע לּ ים מּמ ׁש  ישׂ ראל אפלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶאלּ א

וּ למּט ה. למעלה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְה וּ א

ׁש יּ שׂ ראבּ א  בּ ׁש עה ׁש לּ מעלהוּ ראה, הכּ בוֹ ד כּ ּס א צדּ יקים, ל ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אהבה, בּ כּמ ה שׂ מחוֹ ת, בּ כּמ ה למעלה , למעלה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתעלּ ה
מעמק  מתבּ רכים וכלּ ם בּ שׂ מחה, העוֹ למוֹ ת ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחבּ רים
בּ כ ּמ ה וּ מתקדּ ׁש ים וּ מתבּ רכים נׁש קים העוֹ למים וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ חלים,
עּמ הם שׂ מח הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  קדּ וּ ׁש ים, בּ כּמ ה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְברכוֹ ת,
ה וּ א הכּ ל  צדּ יקים, ישׂ ראל ׁש אין וּ בׁש עה בּ ׁש למוּ ת. ֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
נמנעת א  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אהבת זה, כּ ל ועם . ְּבּ הּפ ו◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
נמנעת ואין  הבּ נים, על כּ אם עליהם יוֹ ׁש ב  וכסאוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם,
מוּ ם למעלה, ע וֹ לה הזּ ה וּ בּק וֹ ל רחמים. עליהם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמלּ ב ּק ׁש 

לנוּ  מנּ ין בּ ניו . על  סנגוֹ ריה ׁש ּמ לּמ ד מי  מּמ ׁש הׁש רצוֹ נוֹ  ? ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ישׂ ראל. על זכוּ ת ׁש לּ ּמ ד על בּ עליּ ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התעלּ ה
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לד ) ל כּ בוֹ ד (שמות התעלּ ה מתי  ּפ ניו. עוֹ ר קרן כּ י  ידע א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹוּ מׁש ה
כּ תוּ ב הזּ ה כן כּ מוֹ  זכ וּ ת. עליהם ול ּמ ד ישׂ ראל, כּ ׁש חטאוּ  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

הזּ רע   מ ׁש נשׂ א זּ ה מה י שׂ ראל. חטאי על וּ בכה,  יל  ֹהל ו? ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌
עליוֹ ן  קדׁש  זרע ׁש ל מ ׁש יכה ׁש נּ וֹ טל  הכּ בוֹ ד , כּ ּס א סוֹ ד ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶזהוּ 
ׁש ל  בּ ּק וֹ ל  וּ כ ׁש ּמ תע לּ ית הזּ ה. בּ עוֹ לם ותוֹ לדוֹ ת  ּפ ר וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  זה כּ ל עם צדּ יקים, ׁש אינם  גּ ב על אף ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
העמק, הנּ חל  מהׁש קאת אוֹ ת ּה  וּ מׁש קה  א וֹ תּה , מעלה ֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַהוּ א
אוֹ תּה   ֹמ ּת ו בּ רנּ ה, יבא בּ א אזי, הצּ דדים. מ כּ ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ּת לּ ם
יל  ֹהל ו - בּ ראׁש וֹ נה  ׁש נּ ׁש ּת לּ מה. וּ קדוֹ ת  וּ ברכוֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש למוּ ת

בּ רנּ ה. יבא בּ א - כּ ׁש ב וּ  ישׂ ראל. חטאי על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָוּ בכה,
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לאקכז הּמ עלוֹ ת יהוׁש יר אם ׁש מה 
אם בּ וֹ  בוֹ ניו עמלוּ  ׁש וא בית יבנה א

יהו:ׁש וֹ מר ׁש קד ׁש וא עיר יׁש מר א 

היולד  לנער
לשלמה  המעלות א)שיר קכז]:(קכז , לפרק תהלי אותו[שימוש כתוב

לשמירה . טוב והוא שיולד מעת הנער על ותלהו

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

וגו'ׁש יר  לׁש מה א)הּמ עלוֹ ת בראשית:(קכז, פ' ח"א כח.)[זוהר ](דף  ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

נאמר  ב )ועליה אׁש (זכריה חוֹ מת ה' נאם לּ ּה  אהיה ואני  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ידי  על  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית יבּ נה זה בּ הר ולכן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָסביב.

נאמר ועליו דוֹ ר וֹ ת, לדוֹ רי קיּ ם יהיה ב )הוּ א, יהיה(חגי  גּ ד וֹ ל ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ידי  על נבנה ׁש הראׁש וֹ ן הראׁש וֹ ן. מן האחר וֹ ן הזּ ה הבּ ית ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְכּ בוֹ ד

ולכן הוּ א.  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ידי על וזה  - קכז)אדם ה'(תהלים אם  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
בּ וֹ  ב וֹ ניו  עמל וּ  ׁש וא בית  יבנה .א ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בת   לק רב ה  רה  ְְְְִִִֵֵַַַָָמצות 
וגו 'ׁש יר  לׁש מה א)ה ּמ עלוֹ ת בראשית:(קכז, פ' ח"א מז .)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

מהשמטות השלמה מהימנא לח)רעיא זוֹ (סימן מצוה ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
י', ׁש ם ׁש אב  מוּ ם וּ בת, בּ ן לקיּ ם וּ רב יּ ה ּפ ריּ ה מצות ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלקיּ ם
בּ ן  להם ׁש יּ ׁש  ואם ואב ה', ׁש ם בּ ת ו', ׁש ם בּ ן ה ', ׁש ם ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְואם
אמר בראׁש ית בּ מע שׂ ה זה וּ כמוֹ  עליהם. ׁש וֹ רה א ה' גּ ם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַוּ בת,

א) ׁש בּ וֹ (בראשית  המאל, מצּ ד וּ רבוּ  היּ מין, מצּ ד  ּפ ר וּ  וּ רב וּ , ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְּפ רוּ 

12.000
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לד ) ל כּ בוֹ ד (שמות התעלּ ה מתי  ּפ ניו. עוֹ ר קרן כּ י  ידע א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹוּ מׁש ה
כּ תוּ ב הזּ ה כן כּ מוֹ  זכ וּ ת. עליהם ול ּמ ד ישׂ ראל, כּ ׁש חטאוּ  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

הזּ רע   מ ׁש נשׂ א זּ ה מה י שׂ ראל. חטאי על וּ בכה,  יל  ֹהל ו? ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌
עליוֹ ן  קדׁש  זרע ׁש ל מ ׁש יכה ׁש נּ וֹ טל  הכּ בוֹ ד , כּ ּס א סוֹ ד ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶזהוּ 
ׁש ל  בּ ּק וֹ ל  וּ כ ׁש ּמ תע לּ ית הזּ ה. בּ עוֹ לם ותוֹ לדוֹ ת  ּפ ר וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  זה כּ ל עם צדּ יקים, ׁש אינם  גּ ב על אף ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
העמק, הנּ חל  מהׁש קאת אוֹ ת ּה  וּ מׁש קה  א וֹ תּה , מעלה ֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַהוּ א
אוֹ תּה   ֹמ ּת ו בּ רנּ ה, יבא בּ א אזי, הצּ דדים. מ כּ ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ּת לּ ם
יל  ֹהל ו - בּ ראׁש וֹ נה  ׁש נּ ׁש ּת לּ מה. וּ קדוֹ ת  וּ ברכוֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש למוּ ת

בּ רנּ ה. יבא בּ א - כּ ׁש ב וּ  ישׂ ראל. חטאי על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָוּ בכה,
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לאקכז הּמ עלוֹ ת יהוׁש יר אם ׁש מה 
אם בּ וֹ  בוֹ ניו עמלוּ  ׁש וא בית יבנה א

יהו:ׁש וֹ מר ׁש קד ׁש וא עיר יׁש מר א 

היולד  לנער
לשלמה  המעלות א)שיר קכז]:(קכז , לפרק תהלי אותו[שימוש כתוב

לשמירה . טוב והוא שיולד מעת הנער על ותלהו

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

וגו'ׁש יר  לׁש מה א)הּמ עלוֹ ת בראשית:(קכז, פ' ח"א כח.)[זוהר ](דף  ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

נאמר  ב )ועליה אׁש (זכריה חוֹ מת ה' נאם לּ ּה  אהיה ואני  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ידי  על  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית יבּ נה זה בּ הר ולכן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָסביב.

נאמר ועליו דוֹ ר וֹ ת, לדוֹ רי קיּ ם יהיה ב )הוּ א, יהיה(חגי  גּ ד וֹ ל ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ידי  על נבנה ׁש הראׁש וֹ ן הראׁש וֹ ן. מן האחר וֹ ן הזּ ה הבּ ית ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְכּ בוֹ ד

ולכן הוּ א.  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ידי על וזה  - קכז)אדם ה'(תהלים אם  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
בּ וֹ  ב וֹ ניו  עמל וּ  ׁש וא בית  יבנה .א ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בת   לק רב ה  רה  ְְְְִִִֵֵַַַָָמצות 
וגו 'ׁש יר  לׁש מה א)ה ּמ עלוֹ ת בראשית:(קכז, פ' ח"א מז .)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

מהשמטות השלמה מהימנא לח)רעיא זוֹ (סימן מצוה ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
י', ׁש ם ׁש אב  מוּ ם וּ בת, בּ ן לקיּ ם וּ רב יּ ה ּפ ריּ ה מצות ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלקיּ ם
בּ ן  להם ׁש יּ ׁש  ואם ואב ה', ׁש ם בּ ת ו', ׁש ם בּ ן ה ', ׁש ם ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְואם
אמר בראׁש ית בּ מע שׂ ה זה וּ כמוֹ  עליהם. ׁש וֹ רה א ה' גּ ם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַוּ בת,

א) ׁש בּ וֹ (בראשית  המאל, מצּ ד וּ רבוּ  היּ מין, מצּ ד  ּפ ר וּ  וּ רב וּ , ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְּפ רוּ 
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זוֹ  - הארץ את האמצעי, עּמ וּ ד  זה וּ ברא הכּ ל, אהים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָבּ רא
וּ בת בּ ן ואם בּ אב  אר בּ ע ,  צרי ולּמ ה ׁש הרי ׁש כינה. מ וּ ם ? ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

י', ׁש הם בּ רכוֹ ת וׁש בע  קדוֹ ת בּ ׁש ׁש  והתבּ רכ וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתקדּ ׁש וּ 
להיוֹ ת עשׂ רה, עליהם ׁש וֹ רוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע להי וֹ ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכוֹ ת
וּ מי  ע שׂ רה. וגבהוֹ  ארבּ עה ׁש רחבּ וֹ  לאדוֹ נוֹ , היּ חיד רׁש וּ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם
בּ מקוֹ ם אדוֹ נוֹ , וּ באהבת בּ יראה וּ בּמ צוה בּ ּת וֹ רה  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעּס ק
בּ מקוֹ ם ה', ׁש ם ׁש רוּ יה אהבה בּ מקוֹ ם י', ׁש ם ׁש ר וּ יה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיראה
הּמ חׁש בה בּ מק וֹ ם ה', ׁש ר וּ יה מצוה וּ במקוֹ ם ו', ׁש רוּ יה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָּת וֹ רה

בּ ּה  יט )ׁש נּ אמר ב  ׁש וֹ רה(שמואל  מהכּ ל, כּ ל וּ ל האדם, ּת וֹ רת  וזאת ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌
ה"א, וא"ו ה"א יוֹ "ד קכז)בּ וֹ  ׁש וא (תהלים  בית יבנה א ה' אם ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌

בּ וֹ  בוֹ ניו  בּ וֹ עמלוּ  בוֹ ניו עמלוּ  ׁש וא זּ ה  מה  סמא"ל . אלּ וּ  ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מהשמטות]ונחׁש : .[ע"כ ְ◌ָ◌ָ◌

לׁש מה ׁש יר א)וגוֹ 'הּמ עלוֹ ת ויצא:(קכז, פ' ח"א  קנא .)[זוהר רבּ י ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌
שׂ דה ׁש ל האילנוֹ ת ּת חת יוֹ ׁש בים הי וּ  חזקיּ ה ור בּ י ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִחיּ יא
 הדּ ר מהוֹ כחת אמר, אל יּ הוּ . את וראה חיּ יא, רבּ י נרדּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִאוֹ נוֹ .
ׁש ּק ר וֹ בה להוֹ דיע בּ אתי כּ עת אמר, הדה. מאיר מר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל 
מוּ ם החכמים, קרי וֹ ת אוֹ תן וכל להחרב, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים
וה נּ ה ּת חרב, דּ ין ועל  עוֹ מדת דּ ין ועל דין, היא ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש יּ ר וּ ׁש לים
לה וֹ דיע  וּ באתי העוֹ לם, גּ בּ וֹ רי  ועל עליה לסמא"ל ר ׁש וּ ת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנּת נה

א זמן לחכמים כּ ל ׁש הרי יר וּ ׁש לים, ׁש נוֹ ת את יאריכוּ  וּ לי  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
החיּ ים עץ ׁש הּת וֹ רה מוּ ם ע וֹ מדת, היא - ּת וֹ רה בּ ּה  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאת 
החיּ ים עץ - למּט ה מתעוֹ ררת ׁש הּת וֹ רה זמן  כּ ל עליה. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָהעוֹ מד 
מסּת לּ ק  החיּ ים  עץ - למּט ה הּת וֹ רה ּפ סקה למעלה. זז ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָא 
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בּ ּת וֹ רה,[ממנה] י שׂ מחוּ  ׁש החכמים זמן כּ ל כּ ן, ועל הע וֹ לם. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמן
וה יּ דים יעקב קוֹ ל  הּק ל כּ תוּ ב  ׁש הרי  סמא"ל, עליהם יוּ כל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַא 
בּ עוֹ ד  יעקב. ק וֹ ל ׁש נּ קראת העלי וֹ נה ה ּת וֹ רה ז וֹ  ע שׂ ו. ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְידי
צרי א כּ ן ועל ויכוֹ ל , ׁש וֹ לט הדּ בּ וּ ר  פ וֹ סק, א קוֹ ל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
הדּ בר את  ואמר וּ  והלכוּ  חיּ יא , ר בּ י  והתעוֹ רר בּ ּת וֹ רה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהפסיק 
הוּ א, וכ זה , את י וֹ דעים הכּ ל  ייסא, רבּ י  אמר לחכמים. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה

ׁש וֹ מרׁש כּ תוּ ב  ׁש קד ׁש וא  עיר יׁש מר  א ה' הםאם אלּ וּ  . ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
על  וא עליהם, עוֹ מדת הּק דוֹ ׁש ה הּק ריה בּ ּת וֹ רה, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
י ׁש מר א ה' אם ׁש כּ תוּ ב הינוּ  העוֹ לם, ׁש ל הגּ בּ וֹ רים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ברים

וגוֹ '. ◌ְ◌ִעיר

וגו 'ׁש יר לׁש מה  א)הּמ עלוֹ ת וישלח:(קכז, פ' ח"א קעב)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

על  סכּ ת עשׂ ה וּ למקנהוּ  בּ ית לוֹ  ויּ בן סכּ תה נסע ◌ַֹ◌◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְויעקב
ואמר , ּפ תח ח יּ יא רבּ י ס כּ וֹ ת. הּמ קוֹ ם ׁש ם קרא קכז)כּ ן (תהלים ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

בית  יבנה א ה' אם  ל ׁש מה  הּמ עלוֹ ת א וגוֹ ',ׁש יר ה ' אם ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
עיר בּ ר וּ י ׁש מר הּק ד וֹ ׁש  בּ רצ וֹ ן ׁש עלה בּ ׁש עה ראה, בּ א וגוֹ '. ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אחד , קׁש ר חזק ניצ וֹ ץ  ֹמּת ו הוֹ ציא עוֹ לם, לברא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִהוּ א
אוֹ תּה  למּט ה. וירד בּ עליּ ה  ונׁש אר  , החׁש  ֹמּת ו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתלהט

להטה דּ ּק יקים[והתלהטה]חׁש כה דּ רכים ׁש בילים בּ מאה ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
אמצע   ֹבּ תו הוּ א זה בּ ית העוֹ לם. ׁש ל בּ ית ונע שׂ ה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים,
עליוֹ נים מק וֹ מוֹ ת סביב, סביב לוֹ  וחדרים פתחים כּ ּמ ה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַהכּ ל .
למינוֹ . ואחד אחד  כּ ל המים צ ּפ רי  מקנּ נוֹ ת ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים,
לכּ ל  מזוֹ ן רב, וּ פרי וֹ  ענפיו  וחזק, אחד גּ ד וֹ ל אילן יוֹ צא ֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ תוֹ כוֹ 
הרים. ׁש ׁש ה בּ ין ונטמן המים, לענני  עוֹ לה האילן א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָבּ וֹ .
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זוֹ  - הארץ את האמצעי, עּמ וּ ד  זה וּ ברא הכּ ל, אהים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָבּ רא
וּ בת בּ ן ואם בּ אב  אר בּ ע ,  צרי ולּמ ה ׁש הרי ׁש כינה. מ וּ ם ? ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

י', ׁש הם בּ רכוֹ ת וׁש בע  קדוֹ ת בּ ׁש ׁש  והתבּ רכ וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתקדּ ׁש וּ 
להיוֹ ת עשׂ רה, עליהם ׁש וֹ רוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע להי וֹ ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכוֹ ת
וּ מי  ע שׂ רה. וגבהוֹ  ארבּ עה ׁש רחבּ וֹ  לאדוֹ נוֹ , היּ חיד רׁש וּ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם
בּ מקוֹ ם אדוֹ נוֹ , וּ באהבת בּ יראה וּ בּמ צוה בּ ּת וֹ רה  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעּס ק
בּ מקוֹ ם ה', ׁש ם ׁש רוּ יה אהבה בּ מקוֹ ם י', ׁש ם ׁש ר וּ יה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיראה
הּמ חׁש בה בּ מק וֹ ם ה', ׁש ר וּ יה מצוה וּ במקוֹ ם ו', ׁש רוּ יה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָּת וֹ רה

בּ ּה  יט )ׁש נּ אמר ב  ׁש וֹ רה(שמואל  מהכּ ל, כּ ל וּ ל האדם, ּת וֹ רת  וזאת ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌
ה"א, וא"ו ה"א יוֹ "ד קכז)בּ וֹ  ׁש וא (תהלים  בית יבנה א ה' אם ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌

בּ וֹ  בוֹ ניו  בּ וֹ עמלוּ  בוֹ ניו עמלוּ  ׁש וא זּ ה  מה  סמא"ל . אלּ וּ  ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מהשמטות]ונחׁש : .[ע"כ ְ◌ָ◌ָ◌

לׁש מה ׁש יר א)וגוֹ 'הּמ עלוֹ ת ויצא:(קכז, פ' ח"א  קנא .)[זוהר רבּ י ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌
שׂ דה ׁש ל האילנוֹ ת ּת חת יוֹ ׁש בים הי וּ  חזקיּ ה ור בּ י ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִחיּ יא
 הדּ ר מהוֹ כחת אמר, אל יּ הוּ . את וראה חיּ יא, רבּ י נרדּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִאוֹ נוֹ .
ׁש ּק ר וֹ בה להוֹ דיע בּ אתי כּ עת אמר, הדה. מאיר מר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל 
מוּ ם החכמים, קרי וֹ ת אוֹ תן וכל להחרב, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים
וה נּ ה ּת חרב, דּ ין ועל  עוֹ מדת דּ ין ועל דין, היא ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש יּ ר וּ ׁש לים
לה וֹ דיע  וּ באתי העוֹ לם, גּ בּ וֹ רי  ועל עליה לסמא"ל ר ׁש וּ ת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנּת נה

א זמן לחכמים כּ ל ׁש הרי יר וּ ׁש לים, ׁש נוֹ ת את יאריכוּ  וּ לי  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
החיּ ים עץ ׁש הּת וֹ רה מוּ ם ע וֹ מדת, היא - ּת וֹ רה בּ ּה  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאת 
החיּ ים עץ - למּט ה מתעוֹ ררת ׁש הּת וֹ רה זמן  כּ ל עליה. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָהעוֹ מד 
מסּת לּ ק  החיּ ים  עץ - למּט ה הּת וֹ רה ּפ סקה למעלה. זז ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָא 
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בּ ּת וֹ רה,[ממנה] י שׂ מחוּ  ׁש החכמים זמן כּ ל כּ ן, ועל הע וֹ לם. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמן
וה יּ דים יעקב קוֹ ל  הּק ל כּ תוּ ב  ׁש הרי  סמא"ל, עליהם יוּ כל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַא 
בּ עוֹ ד  יעקב. ק וֹ ל ׁש נּ קראת העלי וֹ נה ה ּת וֹ רה ז וֹ  ע שׂ ו. ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְידי
צרי א כּ ן ועל ויכוֹ ל , ׁש וֹ לט הדּ בּ וּ ר  פ וֹ סק, א קוֹ ל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
הדּ בר את  ואמר וּ  והלכוּ  חיּ יא , ר בּ י  והתעוֹ רר בּ ּת וֹ רה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהפסיק 
הוּ א, וכ זה , את י וֹ דעים הכּ ל  ייסא, רבּ י  אמר לחכמים. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה

ׁש וֹ מרׁש כּ תוּ ב  ׁש קד ׁש וא  עיר יׁש מר  א ה' הםאם אלּ וּ  . ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
על  וא עליהם, עוֹ מדת הּק דוֹ ׁש ה הּק ריה בּ ּת וֹ רה, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
י ׁש מר א ה' אם ׁש כּ תוּ ב הינוּ  העוֹ לם, ׁש ל הגּ בּ וֹ רים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ברים

וגוֹ '. ◌ְ◌ִעיר

וגו 'ׁש יר לׁש מה  א)הּמ עלוֹ ת וישלח:(קכז, פ' ח"א קעב)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

על  סכּ ת עשׂ ה וּ למקנהוּ  בּ ית לוֹ  ויּ בן סכּ תה נסע ◌ַֹ◌◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְויעקב
ואמר , ּפ תח ח יּ יא רבּ י ס כּ וֹ ת. הּמ קוֹ ם ׁש ם קרא קכז)כּ ן (תהלים ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

בית  יבנה א ה' אם  ל ׁש מה  הּמ עלוֹ ת א וגוֹ ',ׁש יר ה ' אם ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
עיר בּ ר וּ י ׁש מר הּק ד וֹ ׁש  בּ רצ וֹ ן ׁש עלה בּ ׁש עה ראה, בּ א וגוֹ '. ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אחד , קׁש ר חזק ניצ וֹ ץ  ֹמּת ו הוֹ ציא עוֹ לם, לברא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִהוּ א
אוֹ תּה  למּט ה. וירד בּ עליּ ה  ונׁש אר  , החׁש  ֹמּת ו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתלהט

להטה דּ ּק יקים[והתלהטה]חׁש כה דּ רכים ׁש בילים בּ מאה ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
אמצע   ֹבּ תו הוּ א זה בּ ית העוֹ לם. ׁש ל בּ ית ונע שׂ ה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים,
עליוֹ נים מק וֹ מוֹ ת סביב, סביב לוֹ  וחדרים פתחים כּ ּמ ה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַהכּ ל .
למינוֹ . ואחד אחד  כּ ל המים צ ּפ רי  מקנּ נוֹ ת ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים,
לכּ ל  מזוֹ ן רב, וּ פרי וֹ  ענפיו  וחזק, אחד גּ ד וֹ ל אילן יוֹ צא ֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ תוֹ כוֹ 
הרים. ׁש ׁש ה בּ ין ונטמן המים, לענני  עוֹ לה האילן א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָבּ וֹ .
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וי וֹ רד  למעלה ע וֹ לה י וֹ צא, הלּ לוּ  ההרים לׁש ׁש ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמּת חת
גנזים כּ ּמ ה בּ תוֹ כוֹ  וגוֹ נז מ ּמ נּ וּ  מׁש קה הזּ ה הבּ ית ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה.

ׁש א האילן עלי וֹ נים אוֹ תוֹ  ונתקן. זה בּ ית נבנה בּ זה נוֹ דע וּ , ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
בּ לּ ילה ׁש וֹ לט זה  והבּ ית בּ לּ ילה. וּ מתכּ ּס ה בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתגּ לּ ה

בּ יּ וֹ ם. ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתכּ ּס ה

סתוּ מיםבּ ׁש עה הּפ תחים וכל ׁש וֹ לט, בּ וֹ  ונקׁש ר  החׁש ׁש נּ כנס ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ּת אבוֹ ת בּ אויר, ּפ וֹ רחוֹ ת רוּ חוֹ ת כּ ּמ ה אז ה צּ דדים. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 
עד וּ ת, ול וֹ קחוֹ ת צּפ רים, אוֹ תן בּ ין ונכנסוֹ ת בּ וֹ , וּ להכּ נס ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָלדעת
ׁש נּ קׁש ר  חׁש אוֹ תוֹ  ׁש ּמ תעוֹ רר  עד ר וֹ אוֹ ת . מה ורוֹ אוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוׁש ט וֹ ת
החזקים, הּפ ּט י ׁש ים בּ כל וּ מכּ ה אחת, ׁש להבת וּ מוֹ ציא ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִבּ וֹ ,
ׁש להבת אוֹ תּה  ויוֹ רדת עוֹ לה סלעים. וּ בוֹ קע ּפ תחים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵוּ פ וֹ תח 
אחד  כּ רוֹ ז ואז וּ למּט ה . למעלה קוֹ לוֹ ת וּ מעוֹ ררת בּ עוֹ לם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַוּ מכּ ה 
ענן  עּמ וּ ד  ֹמּת ו יוֹ צא אויר  אוֹ תוֹ  וקוֹ רא . בּ אויר  ונקׁש ר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעוֹ לה
העוֹ לם. צדדי לאר בּ עת מתּפ ט וּ כׁש יּ וֹ צא הּפ נימי, הּמ זבּ ח ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל 
רבבוֹ ת ורבּ וֹ א שׂ מאל , ׁש הוּ א מצּ ד עוֹ מדים אלפים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶאלף 
בחיל  קוֹ רא בּ קיּ וּ מוֹ , עוֹ מד והכּ רוֹ ז ימין, ׁש הוּ א מצּ ד ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְעוֹ מדים
וּ ׁש ני  עב וֹ דה, ועוֹ בדים ׁש ירה ׁש ּמ תּק נים אוֹ תם כּ ּמ ה אז  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכריז.
הבּ ית ע וֹ לה צפוֹ ן. לצד  ואחד  דּ ר וֹ ם לצד אחד נפּת חים, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְפתחים
ותׁש בּ ח וֹ ת מז ּמ רים וׁש ירים צדדים, ׁש ני בּ ין וּ מתקר ונּת ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
בּ ׁש ה מתלהט והבּ ית בּ לחׁש , ׁש נּ כנס מי נכנס אז  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ לוֹ ת.
וּ מׁש קים יוֹ צאים בּ שׂ מים ונהר וֹ ת צד, לכל זיו  מאירים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ רוֹ ת

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  הדה, חיּ וֹ ת  קד )כּ ל שׂ די (תהלים חית וֹ  כּ ל יׁש קוּ  ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הבּ קר. על וֹ ת עד וּ מזּמ רים וגוֹ ', צמאם פראים ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִי ׁש בּ רוּ 
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כּ לּ ם וחילוֹ תיהם , ה מים וּ מ זּ ל וֹ ת כּ וֹ כבים אז הבּ קר, ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש עוֹ לה
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ׁש ירה, ואוֹ מרים לח)מׁש בּ חים כּ כבי (איוב  יחד  בּ רן ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌

אהים. בּ ני  כּ ל  ויּ ריעוּ  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹבקר

קכז)ראה,בּ א בּ וֹ ,(תהלים בוֹ ניו עמל וּ  ׁש וא בית  יבנה א ה' אם ְֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ מר ׁש קד  ׁש וא עיר  יׁש מר  א ה' זהאם - וגוֹ ' ה' אם . ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ה את בּ וֹ נה ׁש ה וּ א  העלי וֹ ן אוֹ תוֹ .הּמ ל וּ מתּק ן ּת מיד הזּ ה בּ ית ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ראוּ י .אימתי  מלּ מּט ה והעב וֹ דוֹ ת הרצוֹ נוֹ ת כּ ׁש עוֹ לים ה'? אם ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

עיר י ׁש מר אימתי א  והצּ דדים, הלּ ילה  ׁש נּ חׁש בּ ׁש עה ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
סת וּ מים, והּפ תחים בּ עוֹ לם, וּ מׁש וֹ טטים ׁש וֹ רים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַהמזיּ נים
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  וטמא , ערל בּ וֹ  יתקרב ׁש א הצּ דדים מכּ ל ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונ ׁש מר

נב ) הּק דוֹ ׁש (ישעיה ׁש עתיד וטמא, ערל עוֹ ד ב לבא י וֹ סיף  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִא
טמא וּ מי  ערל מי העוֹ לם. מן להעבירם הוּ א  ּהכּ ל בּ רו אלּ א ? ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ ◌ֹ

ואׁש ּת וֹ  אדם  אחריו   והל בּ וֹ  ׁש התּפ ּת ה זהוּ  וטמא. ערל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
עד  הזּ ה הבּ ית את  המט ּמ א וה וּ א  העוֹ לם, לכל מות ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוגרמוּ 
 ּכ מוּ ם העוֹ לם. מן הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש יּ עביר וֹ  זמן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 

ודּ אי . ׁש וא עיר , י ׁש מר  א  ה' ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאם

וגו'ׁש יר  לׁש מה א)הּמ עלוֹ ת  תרומה:(קכז , פ' ח"ב קס"ד.)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

ואמר, קכז)ּפ תח א(תהלים ה' אם ל ׁש מה הּמ עלוֹ ת ׁש יר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌
ׁש קד  ׁש וא עיר יׁש מר א ה' אם בּ וֹ  בוֹ ניו עמלוּ  ׁש וא בית  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיבנה
בּ ית את כּ ׁש בּ נה הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת אמר ׁש מה וכי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵׁש וֹ מר.

ׁש מההּמ קדּ ׁש  בּ ׁש ביל  ל וֹ  אמר הּמ ל דּ וד  ׁש הרי , ּכ א ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ ית את  יבנה ׁש הוּ א ׁש מה על ל וֹ  ואמר אצלוֹ  נתן כּ ׁש בּ א  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְבּ נוֹ ,
דּ יוֹ קן  את בנוֹ  לׁש מה  הראה הּמ ל דּ וד   ּכ ואחר ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש .
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וי וֹ רד  למעלה ע וֹ לה י וֹ צא, הלּ לוּ  ההרים לׁש ׁש ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמּת חת
גנזים כּ ּמ ה בּ תוֹ כוֹ  וגוֹ נז מ ּמ נּ וּ  מׁש קה הזּ ה הבּ ית ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה.

ׁש א האילן עלי וֹ נים אוֹ תוֹ  ונתקן. זה בּ ית נבנה בּ זה נוֹ דע וּ , ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
בּ לּ ילה ׁש וֹ לט זה  והבּ ית בּ לּ ילה. וּ מתכּ ּס ה בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתגּ לּ ה

בּ יּ וֹ ם. ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתכּ ּס ה

סתוּ מיםבּ ׁש עה הּפ תחים וכל ׁש וֹ לט, בּ וֹ  ונקׁש ר  החׁש ׁש נּ כנס ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ּת אבוֹ ת בּ אויר, ּפ וֹ רחוֹ ת רוּ חוֹ ת כּ ּמ ה אז ה צּ דדים. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 
עד וּ ת, ול וֹ קחוֹ ת צּפ רים, אוֹ תן בּ ין ונכנסוֹ ת בּ וֹ , וּ להכּ נס ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָלדעת
ׁש נּ קׁש ר  חׁש אוֹ תוֹ  ׁש ּמ תעוֹ רר  עד ר וֹ אוֹ ת . מה ורוֹ אוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוׁש ט וֹ ת
החזקים, הּפ ּט י ׁש ים בּ כל וּ מכּ ה אחת, ׁש להבת וּ מוֹ ציא ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִבּ וֹ ,
ׁש להבת אוֹ תּה  ויוֹ רדת עוֹ לה סלעים. וּ בוֹ קע ּפ תחים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵוּ פ וֹ תח 
אחד  כּ רוֹ ז ואז וּ למּט ה . למעלה קוֹ לוֹ ת וּ מעוֹ ררת בּ עוֹ לם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַוּ מכּ ה 
ענן  עּמ וּ ד  ֹמּת ו יוֹ צא אויר  אוֹ תוֹ  וקוֹ רא . בּ אויר  ונקׁש ר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעוֹ לה
העוֹ לם. צדדי לאר בּ עת מתּפ ט וּ כׁש יּ וֹ צא הּפ נימי, הּמ זבּ ח ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל 
רבבוֹ ת ורבּ וֹ א שׂ מאל , ׁש הוּ א מצּ ד עוֹ מדים אלפים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶאלף 
בחיל  קוֹ רא בּ קיּ וּ מוֹ , עוֹ מד והכּ רוֹ ז ימין, ׁש הוּ א מצּ ד ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְעוֹ מדים
וּ ׁש ני  עב וֹ דה, ועוֹ בדים ׁש ירה ׁש ּמ תּק נים אוֹ תם כּ ּמ ה אז  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכריז.
הבּ ית ע וֹ לה צפוֹ ן. לצד  ואחד  דּ ר וֹ ם לצד אחד נפּת חים, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְפתחים
ותׁש בּ ח וֹ ת מז ּמ רים וׁש ירים צדדים, ׁש ני בּ ין וּ מתקר ונּת ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
בּ ׁש ה מתלהט והבּ ית בּ לחׁש , ׁש נּ כנס מי נכנס אז  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ לוֹ ת.
וּ מׁש קים יוֹ צאים בּ שׂ מים ונהר וֹ ת צד, לכל זיו  מאירים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ רוֹ ת

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  הדה, חיּ וֹ ת  קד )כּ ל שׂ די (תהלים חית וֹ  כּ ל יׁש קוּ  ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הבּ קר. על וֹ ת עד וּ מזּמ רים וגוֹ ', צמאם פראים ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִי ׁש בּ רוּ 
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כּ לּ ם וחילוֹ תיהם , ה מים וּ מ זּ ל וֹ ת כּ וֹ כבים אז הבּ קר, ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש עוֹ לה
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ׁש ירה, ואוֹ מרים לח)מׁש בּ חים כּ כבי (איוב  יחד  בּ רן ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌

אהים. בּ ני  כּ ל  ויּ ריעוּ  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹבקר

קכז)ראה,בּ א בּ וֹ ,(תהלים בוֹ ניו עמל וּ  ׁש וא בית  יבנה א ה' אם ְֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ מר ׁש קד  ׁש וא עיר  יׁש מר  א ה' זהאם - וגוֹ ' ה' אם . ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ה את בּ וֹ נה ׁש ה וּ א  העלי וֹ ן אוֹ תוֹ .הּמ ל וּ מתּק ן ּת מיד הזּ ה בּ ית ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ראוּ י .אימתי  מלּ מּט ה והעב וֹ דוֹ ת הרצוֹ נוֹ ת כּ ׁש עוֹ לים ה'? אם ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

עיר י ׁש מר אימתי א  והצּ דדים, הלּ ילה  ׁש נּ חׁש בּ ׁש עה ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
סת וּ מים, והּפ תחים בּ עוֹ לם, וּ מׁש וֹ טטים ׁש וֹ רים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַהמזיּ נים
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  וטמא , ערל בּ וֹ  יתקרב ׁש א הצּ דדים מכּ ל ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונ ׁש מר

נב ) הּק דוֹ ׁש (ישעיה ׁש עתיד וטמא, ערל עוֹ ד ב לבא י וֹ סיף  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִא
טמא וּ מי  ערל מי העוֹ לם. מן להעבירם הוּ א  ּהכּ ל בּ רו אלּ א ? ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֹ

ואׁש ּת וֹ  אדם  אחריו   והל בּ וֹ  ׁש התּפ ּת ה זהוּ  וטמא. ערל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
עד  הזּ ה הבּ ית את  המט ּמ א וה וּ א  העוֹ לם, לכל מות ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוגרמוּ 
 ּכ מוּ ם העוֹ לם. מן הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש יּ עביר וֹ  זמן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 

ודּ אי . ׁש וא עיר , י ׁש מר  א  ה' ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאם

וגו'ׁש יר  לׁש מה א)הּמ עלוֹ ת  תרומה:(קכז , פ' ח"ב קס"ד.)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

ואמר, קכז)ּפ תח א(תהלים ה' אם ל ׁש מה הּמ עלוֹ ת ׁש יר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌
ׁש קד  ׁש וא עיר יׁש מר א ה' אם בּ וֹ  בוֹ ניו עמלוּ  ׁש וא בית  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיבנה
בּ ית את כּ ׁש בּ נה הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת אמר ׁש מה וכי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵׁש וֹ מר.

ׁש מההּמ קדּ ׁש  בּ ׁש ביל  ל וֹ  אמר הּמ ל דּ וד  ׁש הרי , ּכ א ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ ית את  יבנה ׁש הוּ א ׁש מה על ל וֹ  ואמר אצלוֹ  נתן כּ ׁש בּ א  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְבּ נוֹ ,
דּ יוֹ קן  את בנוֹ  לׁש מה  הראה הּמ ל דּ וד   ּכ ואחר ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש .
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וכל  הּמ קדּ ׁש  בּ ית דּ י וֹ קן את דוד ׁש ראה כּ יון הּמ קדּ ׁש . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית
בית יבנה א ה' אם ואמר בנוֹ , ׁש מה  על ׁש ירה אמר ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִּת ּק וּ ניו,
ׁש לּ וֹ . ׁש ה לוֹ ם ל ּמ ל - ל ׁש מה הּמ עלוֹ ת ׁש יר  אחר דּ בר  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוגוֹ '.
זוֹ  וׁש ירה הירה, ׁש אר כּ ל על ותׁש בּ חת ׁש ירה  היא זוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוׁש ירה 
את הּמ ל דוד ׁש ראה - בית יבנה א ה' אם כּ לּ ן. על ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ָעוֹ לה
עליהם ע וֹ מד  הזּ ה ׁש הבּ ית  העּמ וּ דים ׁש בעת אוֹ תם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל
כּ לּ ם מעל הזּ ה. הבּ ית את לבנוֹ ת ׁש וּ רוֹ ת ׁש וּ רוֹ ת ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ע וֹ מדים
לכל  ותקף  כּ ח להם ונוֹ תן גּ בּ יהם, על ׁש הוֹ ל הבּ ית בּ על ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵעוֹ מד 

כּ ראוּ י . ואחד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 

ׁש ה וּ אועל ׁש לּ וֹ , הלוֹ ם ׁש כּ ל  הזּ ה הּמ ל אם דּ וד , אמר זה ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
בוֹ ניו  עמלוּ  ׁש וא - הזּ ה הבּ ית את בוֹ נה א הבּ ית, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַבּ על
א ה' אם הזּ ה. הבּ ית על לבנוֹ ת ׁש עוֹ מדים עּמ וּ דים אוֹ תם ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָבּ וֹ ,

ה זה - עיר -י ׁש מר  ׁש וֹ מר  ׁש קד  ׁש וא ׁש לּ וֹ . הל וֹ ם ׁש כּ ל  ּמ ל ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
וּ מיהוּ  עליו, התּת ּק ן ׁש העוֹ לם אחד עּמ וּ ד  ׁש הרי זהוּ  צ דּ יק, ? ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

היה ּת מיד  מׁש ה, ׁש עשׂ ה הּמ ׁש כּ ן  העיר. אוֹ תּה  את ׁש וֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵהוּ א
בּ זה רק - ׁש מירתוֹ  אין  ׁש הרי אוֹ תוֹ , וׁש וֹ מר עוֹ מד  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌◌ְיהוֹ ׁש ע

ׁש כּ תוּ ב נער , לג )ׁש נּ קרא א(שמות  נער נוּ ן בּ ן  יהוֹ ׁש ע וּ מׁש רתוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌
אלּ א ׁש מוּ ר היה א זה  מׁש כּ ן  ּכ אחר  האהל .  ֹמּת ו ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָימיׁש 

ׁש כּ תוּ ב אחר, נער  ג )בּ ׁש ביל א  מׁש רת.(שמואל  ׁש מוּ אל והנּ ער ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
שם) מסדר  בּ נער .(והיה אלּ א הּמ ׁש כּ ן ׁש מירת ׁש אין ביתמוּ ם (אבל ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ישמר  לא ה' אם שכתוב  הוא , ברוך בקדוש אלא שמירתו שאין כך , אינו  המקדש

שומר ) שקד שוא הזּ העיר  הוֹ מר הּמ ׁש כּ ן וּ מיהוּ  ׁש וֹ מר אוֹ תוֹ  ? ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אין  עליוֹ נים, קדוֹ ׁש ים אּת ם אבל מטטר וֹ "ן. נער : ּכ ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
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בּ ית כּ ׁש מירת ׁש מירתכם א לּ א ה ּמ ׁש כּ ן, ׁש מירת כּ מוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְׁש מירתכם
י ׁש מר א ה' אם ׁש כּ תוּ ב  לבדּ וֹ , הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש ,
ה וֹ לכים ׁש צדּ יקים זמן בּ כל ׁש הרי ׁש וֹ מר. ׁש קד ׁש וא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִעיר 
י ׁש מר ה' ׁש כּ תוּ ב ּת מיד, אוֹ תם ׁש וֹ מר  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  , ַבּ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וחזר וּ  מילים, ׁש ׁש ה  אוֹ תוֹ  ולוּ וּ  אחריו, הלכוּ  .וּ בוֹ א ֵצאת◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

עליו , קראוּ  צא)לדר כּ ם. ל ׁש מר (תהלים   ּל יצוּ ה מלאכיו כּ י ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
וגוֹ '. אוּ נ י כּ ּפ ים על , דּ רכי כג )בּ כל אבי(משלי  י שׂ מח  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

. י וֹ לד ּת ותגל   ְואּמ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

וגו 'ׁש יר לׁש מה  א)הּמ עלוֹ ת פקודי :(קכז, פ' ח"ב רכ"ו.)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

ואמר , ּפ תח קכז)עוֹ ד אם(תהלים לׁש מה הּמ עלוֹ ת ׁש יר  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌
אוֹ תוֹ  אמר הּמ ל ׁש מה זה ּפ סוּ ק וגוֹ '. בית יבנה א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִה'
והיה לבנ וֹ ת, והתחיל הּמ קדּ ׁש  בּ ית את בּ וֹ נה ׁש היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ואז  מעצמוֹ , נבנה והיה בּ ידיהם מתּת ּק ן  ׁש הּמ ע שׂ ה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶרוֹ אה
ׁש כּ תוּ ב  הּס וֹ ד  הינוּ  וגוֹ '. בית יבנה א ה' אם ואמר , ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהתחיל 
והתקין  בּ רא  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי אהים, בּ רא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית 

בּ ית. ׁש הוּ א ,צּ רי מה בּ כל  הזּ ה העוֹ לם ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאת

וגו'ׁש וא ּב וֹ  ב וֹ ניו  א)עמלוּ  פקודי :(קכז , פ' ח"ב רכ"ו.)[זוהר ׁש וא](דף ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
נהרוֹ ת אוֹ תם ׁש ל סוֹ ד אלּ ה - בּ וֹ  בוֹ ניו (נחלים)עמל וּ  ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מה בּ כל להתקינוֹ  הזּ ה הבּ ית  ֹבּ תו כּ לּ ם ונכנסים  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאים 
ּת ּק וּ נוֹ , את ולעשׂ וֹ ת לתּק ן  בּ אים ׁש כּ לּ ם  גּ ב על  ואף . צּ ריֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌

ׁש התקין העליוֹ ן, העוֹ לם  סוֹ ד ׁש הוּ א - ה' אם  ולאודּ אי  (ביתו ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
רק עשה) א לּ א הם, לחנּ ם בּ וֹ נים אוֹ תם כּ ראוּ י, ה בּ ית את  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוע שׂ ה

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  עיר, יׁש מר א ה' אם וּ מתקין. עוֹ שׂ ה הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַמה
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וכל  הּמ קדּ ׁש  בּ ית דּ י וֹ קן את דוד ׁש ראה כּ יון הּמ קדּ ׁש . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית
בית יבנה א ה' אם ואמר בנוֹ , ׁש מה  על ׁש ירה אמר ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִּת ּק וּ ניו,
ׁש לּ וֹ . ׁש ה לוֹ ם ל ּמ ל - ל ׁש מה הּמ עלוֹ ת ׁש יר  אחר דּ בר  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוגוֹ '.
זוֹ  וׁש ירה הירה, ׁש אר כּ ל על ותׁש בּ חת ׁש ירה  היא זוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוׁש ירה 
את הּמ ל דוד ׁש ראה - בית יבנה א ה' אם כּ לּ ן. על ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ָעוֹ לה
עליהם ע וֹ מד  הזּ ה ׁש הבּ ית  העּמ וּ דים ׁש בעת אוֹ תם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל
כּ לּ ם מעל הזּ ה. הבּ ית את לבנוֹ ת ׁש וּ רוֹ ת ׁש וּ רוֹ ת ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ע וֹ מדים
לכל  ותקף  כּ ח להם ונוֹ תן גּ בּ יהם, על ׁש הוֹ ל הבּ ית בּ על ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵעוֹ מד 

כּ ראוּ י . ואחד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 

ׁש ה וּ אועל ׁש לּ וֹ , הלוֹ ם ׁש כּ ל  הזּ ה הּמ ל אם דּ וד , אמר זה ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
בוֹ ניו  עמלוּ  ׁש וא - הזּ ה הבּ ית את בוֹ נה א הבּ ית, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַבּ על
א ה' אם הזּ ה. הבּ ית על לבנוֹ ת ׁש עוֹ מדים עּמ וּ דים אוֹ תם ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָבּ וֹ ,

ה זה - עיר -י ׁש מר  ׁש וֹ מר  ׁש קד  ׁש וא ׁש לּ וֹ . הל וֹ ם ׁש כּ ל  ּמ ל ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
וּ מיהוּ  עליו, התּת ּק ן ׁש העוֹ לם אחד עּמ וּ ד  ׁש הרי זהוּ  צ דּ יק, ? ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

היה ּת מיד  מׁש ה, ׁש עשׂ ה הּמ ׁש כּ ן  העיר. אוֹ תּה  את ׁש וֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵהוּ א
בּ זה רק - ׁש מירתוֹ  אין  ׁש הרי אוֹ תוֹ , וׁש וֹ מר עוֹ מד  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌◌ְיהוֹ ׁש ע

ׁש כּ תוּ ב נער , לג )ׁש נּ קרא א(שמות  נער נוּ ן בּ ן  יהוֹ ׁש ע וּ מׁש רתוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌
אלּ א ׁש מוּ ר היה א זה  מׁש כּ ן  ּכ אחר  האהל .  ֹמּת ו ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָימיׁש 

ׁש כּ תוּ ב אחר, נער  ג )בּ ׁש ביל א  מׁש רת.(שמואל  ׁש מוּ אל והנּ ער ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
שם) מסדר  בּ נער .(והיה אלּ א הּמ ׁש כּ ן ׁש מירת ׁש אין ביתמוּ ם (אבל ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ישמר  לא ה' אם שכתוב  הוא , ברוך בקדוש אלא שמירתו שאין כך , אינו  המקדש

שומר ) שקד שוא הזּ העיר  הוֹ מר הּמ ׁש כּ ן וּ מיהוּ  ׁש וֹ מר אוֹ תוֹ  ? ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אין  עליוֹ נים, קדוֹ ׁש ים אּת ם אבל מטטר וֹ "ן. נער : ּכ ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
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בּ ית כּ ׁש מירת ׁש מירתכם א לּ א ה ּמ ׁש כּ ן, ׁש מירת כּ מוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְׁש מירתכם
י ׁש מר א ה' אם ׁש כּ תוּ ב  לבדּ וֹ , הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש ,
ה וֹ לכים ׁש צדּ יקים זמן בּ כל ׁש הרי ׁש וֹ מר. ׁש קד ׁש וא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִעיר 
י ׁש מר ה' ׁש כּ תוּ ב ּת מיד, אוֹ תם ׁש וֹ מר  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  , ַבּ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וחזר וּ  מילים, ׁש ׁש ה  אוֹ תוֹ  ולוּ וּ  אחריו, הלכוּ  .וּ בוֹ א ֵצאת◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

עליו , קראוּ  צא)לדר כּ ם. ל ׁש מר (תהלים   ּל יצוּ ה מלאכיו כּ י ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
וגוֹ '. אוּ נ י כּ ּפ ים על , דּ רכי כג )בּ כל אבי(משלי  י שׂ מח  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

. י וֹ לד ּת ותגל   ְואּמ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

וגו 'ׁש יר לׁש מה  א)הּמ עלוֹ ת פקודי :(קכז, פ' ח"ב רכ"ו.)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

ואמר , ּפ תח קכז)עוֹ ד אם(תהלים לׁש מה הּמ עלוֹ ת ׁש יר  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌
אוֹ תוֹ  אמר הּמ ל ׁש מה זה ּפ סוּ ק וגוֹ '. בית יבנה א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִה'
והיה לבנ וֹ ת, והתחיל הּמ קדּ ׁש  בּ ית את בּ וֹ נה ׁש היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ואז  מעצמוֹ , נבנה והיה בּ ידיהם מתּת ּק ן  ׁש הּמ ע שׂ ה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶרוֹ אה
ׁש כּ תוּ ב  הּס וֹ ד  הינוּ  וגוֹ '. בית יבנה א ה' אם ואמר , ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהתחיל 
והתקין  בּ רא  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי אהים, בּ רא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית 

בּ ית. ׁש הוּ א ,צּ רי מה בּ כל  הזּ ה העוֹ לם ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאת

וגו'ׁש וא ּב וֹ  ב וֹ ניו  א)עמלוּ  פקודי :(קכז , פ' ח"ב רכ"ו.)[זוהר ׁש וא](דף ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
נהרוֹ ת אוֹ תם ׁש ל סוֹ ד אלּ ה - בּ וֹ  בוֹ ניו (נחלים)עמל וּ  ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מה בּ כל להתקינוֹ  הזּ ה הבּ ית  ֹבּ תו כּ לּ ם ונכנסים  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאים 
ּת ּק וּ נוֹ , את ולעשׂ וֹ ת לתּק ן  בּ אים ׁש כּ לּ ם  גּ ב על  ואף . צּ ריֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌

ׁש התקין העליוֹ ן, העוֹ לם  סוֹ ד ׁש הוּ א - ה' אם  ולאודּ אי  (ביתו ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
רק עשה) א לּ א הם, לחנּ ם בּ וֹ נים אוֹ תם כּ ראוּ י, ה בּ ית את  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוע שׂ ה

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  עיר, יׁש מר א ה' אם וּ מתקין. עוֹ שׂ ה הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַמה
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תהלי זוהר 

יא) אחרית(דברים ועד הנה מר ׁש ית בּ ּה  היא ה' עיני  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָּת מיד 
הצּ דדים. מכּ ל ׁש מוּ רה היא הזּ וֹ  וּ בהׁש גּ חה וּ פר ׁש וּ ה. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָׁש נה,

ׁש כּ תוּ בואף  גּ ב ג )על  ׁש ים(שיר  ׁש לּ ׁש מה מּט תוֹ  ה נּ ה  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌
אוֹ תּה . ׁש וֹ מרים וכלּ ם ישׂ ראל, מ גּ בּ רי  לּה  סביב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִגּ בּ רים

אוֹ תּה  ׁש וֹ מרים הם הּט עם מּפ חד מה ׁש כּ תוּ ב מוּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
לדחוֹ תּה , כּ די כּ נגדּ ּה  ׁש ע וֹ מד הגּ יהנּ ם ּפ חד זהוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַבּ לּ ילוֹ ת,
עוֹ מדים ׁש כּ לּ ם גּ ב על ואף אוֹ תּה . מּק יפים כּ לּ ם  ּכ ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌ִוּ מוּ ם
ׁש א הזּ ה הּמ חׁש בה אוֹ ר ואז נוֹ דע, ׁש א ה ּמ חׁש בה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְבּ אוֹ ר
ּת ׁש ע  ונעשׂ ים כּ אחד וּ מאירים ,הּמ ס ׁש ל  בּ אוֹ ר מכּ ה  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָנוֹ דע

◌ָ◌ֵהיכל וֹ ת.

ואין וההיכלוֹ ת  נׁש מ וֹ ת , ואינם  רוּ ח וֹ ת, ואינם מאירים, אינם ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הּמ אוֹ ר וֹ ת ּת ׁש עת כּ ל רצוֹ ן בּ הם. ׁש יּ עמד ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִמי
ׁש כּ לּ ם בּ חׁש בּ וֹ ן , מהן אחת ׁש היא בּ מחׁש בה, ע וֹ מדים ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌◌ֶׁש כּ לּ ם
וא נד בּ קים וא בּ מחׁש בה. ׁש עוֹ מדים בּ ׁש עה  אחריהם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִלר דּ ף 
עלי וֹ נה. במחׁש בה וא ברצוֹ ן א עוֹ מדים א אלּ ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָנוֹ דעים,
האמ וּ נה סוֹ דוֹ ת כּ ל ע וֹ מדים בּ אלּ ה תוֹ פסים. וא בּ ּה  ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת וֹ פסים
כּ לּ ם ׁש לּ מ ּט ה העליוֹ נה, הּמ חׁש בה מּס וֹ ד מאוֹ רוֹ ת אוֹ תם ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוכל
וא מגּ יעים וא הּמ אוֹ ר וֹ ת  מגּ יעים כּ אן עד סוֹ ף . אין ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים 
הּמ חׁש בה כּ ׁש ּמ אירה רצוֹ ן. ו א מח ׁש בה כּ אן אין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָנוֹ דעים.
הבּ ינה,  ֹבּ תו ונסּת רת מתל בּ ׁש ת אזי  ּמ אירה , מּמ ה נוֹ דע ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוא

ׁש כּ לּ ם(מי)וּ מאירה עד בּ זה, זה ונכנסים ּמ אירה, למה ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌
עוֹ לה, כּ ׁש הכּ ל הּק ר בּ ן, וּ בסוֹ ד ּפ ר ׁש וּ ה. והרי כּ אחד, ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכללים
בּ עליּ ה, כּ לּ ם עוֹ מדים אז בּ זה, זה וּ מאיר בּ זה  זה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנק ׁש ר 
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סוֹ ף  בּ אין מתעּט רת מ ּמ נּ וּ והּמ ח ׁש בה ׁש ּמ אירה  האוֹ ר אוֹ תוֹ  , ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
סוֹ ף. אין נקרא העליוֹ נה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חׁש בה

נגנזתּכ יון  מח ׁש בה אוֹ תּה  חיל וֹ ת, מ ּמ נּ וּ  וּ מת ּפ טים ׁש ּמ איר ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
לכל  התּפ טוּ ת מתּפ טת וּ מם ידוּ עה, וא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונסּת רת
סוֹ ד  ׁש היא אחת, התּפ טוּ ת מּמ נּ וּ  וּ מתּפ טת ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,
עלי וֹ ן, מאמר  והוּ א בּ ׁש אלה, עוֹ מד  וזה העלי וֹ ן. ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש כּ תוּ ב מי, ׁש נּ קראת מ)וּ פר ׁש וּ ה עיניכם(ישעיה מרוֹ ם שׂ אוּ  ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
 ּכ אחר אלּ ה. ׁש בּ רא אוֹ תוֹ  ׁש אלה אלּ ה. ברא מי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ ראוּ 
וּ מ ם למּט ה. ׁש היא הדּ רגוֹ ת, כּ ל סוֹ ף ים, ונעשׂ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתּפ ט
מּמ ׁש  צוּ רה בּ אוֹ תּה  עשׂ ה וה כּ ל למּט ה, לבנוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתחיל 
הכּ ל  ׁש מירת  ּכ וּ מוּ ם זה. כּ דגמת וזה זה כּ נגד זה ֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,
עוֹ לם ׁש היא מחׁש בה, ׁש היא זוֹ , והתּפ טוּ ת וּ מּט ה. ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ עלה
ׁש ה וּ א ׁש וֹ מר , ׁש קד ׁש וא עיר  י ׁש מר  א ה' אם וזהוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן.

ישׂ ראל. כז)ׁש וֹ מר  (משלי  בו שכתוב  זהו שומר , שקד אדניו (שוא ושמר ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
העלי וֹ ן. בּ ע וֹ לם אלּ א ׁש מירה בּ וֹ  עוֹ מד ׁש א ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶיכבד )

וגו 'ׁש וא  ּב וֹ  בוֹ ניו א)עמלוּ  בראשית:(קכז, פ' חדש יד:)[זוהר ׁש נוּ ](דף ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אנׁש י  על אני ּת מ ּה  יעקב, בּ ר יהוּ דה רבּ י אמר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַרבּ וֹ תינוּ ,

כּ תוּ ב מה וּ ראה בּ א בּ כ ׁש ר וּ ת . נעשׂ ים ר בּ ם  אם יא)הדּ וֹ ר ,(ויקרא ַ◌ִ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
עצמ וֹ  לקדּ ׁש  אדם  ׁש צּ רי מלּמ ד קדּ ׁש ים, והייתם ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקדּ ׁש ּת ם

לכאן  ׁש יּ כת הּק דה  מה ּת ׁש מי ׁש . יהוּ דהבּ ׁש עת ר בּ י אמר ? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זנוּ ת ל ׁש ם וא וחציפוּ ת, פריצוּ ת יעשׂ וּ  ׁש א יעקב, ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַבּ ר
כּ ל  ׁש נינוּ , ׁש הרי .לכ אלּ א עוֹ שׂ וֹ ת  אינן ׁש הבּ המוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִכּ בהמוֹ ת,
עצמ וֹ  את י ׁש מר  וא אמרנוּ , מה ל ׁש ם אוֹ  זנ וּ ת, לׁש ם ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַהבּ וֹ על
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תהלי זוהר 

יא) אחרית(דברים ועד הנה מר ׁש ית בּ ּה  היא ה' עיני  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָּת מיד 
הצּ דדים. מכּ ל ׁש מוּ רה היא הזּ וֹ  וּ בהׁש גּ חה וּ פר ׁש וּ ה. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָׁש נה,

ׁש כּ תוּ בואף  גּ ב ג )על  ׁש ים(שיר  ׁש לּ ׁש מה מּט תוֹ  ה נּ ה  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌
אוֹ תּה . ׁש וֹ מרים וכלּ ם ישׂ ראל, מ גּ בּ רי  לּה  סביב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִגּ בּ רים

אוֹ תּה  ׁש וֹ מרים הם הּט עם מּפ חד מה ׁש כּ תוּ ב מוּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
לדחוֹ תּה , כּ די כּ נגדּ ּה  ׁש ע וֹ מד הגּ יהנּ ם ּפ חד זהוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַבּ לּ ילוֹ ת,
עוֹ מדים ׁש כּ לּ ם גּ ב על ואף אוֹ תּה . מּק יפים כּ לּ ם  ּכ ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌ִוּ מוּ ם
ׁש א הזּ ה הּמ חׁש בה אוֹ ר ואז נוֹ דע, ׁש א ה ּמ חׁש בה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְבּ אוֹ ר
ּת ׁש ע  ונעשׂ ים כּ אחד וּ מאירים ,הּמ ס ׁש ל  בּ אוֹ ר מכּ ה  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָנוֹ דע

◌ָ◌ֵהיכל וֹ ת.

ואין וההיכלוֹ ת  נׁש מ וֹ ת , ואינם  רוּ ח וֹ ת, ואינם מאירים, אינם ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הּמ אוֹ ר וֹ ת ּת ׁש עת כּ ל רצוֹ ן בּ הם. ׁש יּ עמד ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִמי
ׁש כּ לּ ם בּ חׁש בּ וֹ ן , מהן אחת ׁש היא בּ מחׁש בה, ע וֹ מדים ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌◌ֶׁש כּ לּ ם
וא נד בּ קים וא בּ מחׁש בה. ׁש עוֹ מדים בּ ׁש עה  אחריהם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִלר דּ ף 
עלי וֹ נה. במחׁש בה וא ברצוֹ ן א עוֹ מדים א אלּ ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָנוֹ דעים,
האמ וּ נה סוֹ דוֹ ת כּ ל ע וֹ מדים בּ אלּ ה תוֹ פסים. וא בּ ּה  ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת וֹ פסים
כּ לּ ם ׁש לּ מ ּט ה העליוֹ נה, הּמ חׁש בה מּס וֹ ד מאוֹ רוֹ ת אוֹ תם ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוכל
וא מגּ יעים וא הּמ אוֹ ר וֹ ת  מגּ יעים כּ אן עד סוֹ ף . אין ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים 
הּמ חׁש בה כּ ׁש ּמ אירה רצוֹ ן. ו א מח ׁש בה כּ אן אין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָנוֹ דעים.
הבּ ינה,  ֹבּ תו ונסּת רת מתל בּ ׁש ת אזי  ּמ אירה , מּמ ה נוֹ דע ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוא

ׁש כּ לּ ם(מי)וּ מאירה עד בּ זה, זה ונכנסים ּמ אירה, למה ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌
עוֹ לה, כּ ׁש הכּ ל הּק ר בּ ן, וּ בסוֹ ד ּפ ר ׁש וּ ה. והרי כּ אחד, ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכללים
בּ עליּ ה, כּ לּ ם עוֹ מדים אז בּ זה, זה וּ מאיר בּ זה  זה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנק ׁש ר 
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סוֹ ף  בּ אין מתעּט רת מ ּמ נּ וּ והּמ ח ׁש בה ׁש ּמ אירה  האוֹ ר אוֹ תוֹ  , ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
סוֹ ף. אין נקרא העליוֹ נה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חׁש בה

נגנזתּכ יון  מח ׁש בה אוֹ תּה  חיל וֹ ת, מ ּמ נּ וּ  וּ מת ּפ טים ׁש ּמ איר ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
לכל  התּפ טוּ ת מתּפ טת וּ מם ידוּ עה, וא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונסּת רת
סוֹ ד  ׁש היא אחת, התּפ טוּ ת מּמ נּ וּ  וּ מתּפ טת ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,
עלי וֹ ן, מאמר  והוּ א בּ ׁש אלה, עוֹ מד  וזה העלי וֹ ן. ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש כּ תוּ ב מי, ׁש נּ קראת מ)וּ פר ׁש וּ ה עיניכם(ישעיה מרוֹ ם שׂ אוּ  ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
 ּכ אחר אלּ ה. ׁש בּ רא אוֹ תוֹ  ׁש אלה אלּ ה. ברא מי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ ראוּ 
וּ מ ם למּט ה. ׁש היא הדּ רגוֹ ת, כּ ל סוֹ ף ים, ונעשׂ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתּפ ט
מּמ ׁש  צוּ רה בּ אוֹ תּה  עשׂ ה וה כּ ל למּט ה, לבנוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתחיל 
הכּ ל  ׁש מירת  ּכ וּ מוּ ם זה. כּ דגמת וזה זה כּ נגד זה ֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,
עוֹ לם ׁש היא מחׁש בה, ׁש היא זוֹ , והתּפ טוּ ת וּ מּט ה. ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ עלה
ׁש ה וּ א ׁש וֹ מר , ׁש קד ׁש וא עיר  י ׁש מר  א ה' אם וזהוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן.

ישׂ ראל. כז)ׁש וֹ מר  (משלי  בו שכתוב  זהו שומר , שקד אדניו (שוא ושמר ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
העלי וֹ ן. בּ ע וֹ לם אלּ א ׁש מירה בּ וֹ  עוֹ מד ׁש א ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶיכבד )

וגו 'ׁש וא  ּב וֹ  בוֹ ניו א)עמלוּ  בראשית:(קכז, פ' חדש יד:)[זוהר ׁש נוּ ](דף ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אנׁש י  על אני ּת מ ּה  יעקב, בּ ר יהוּ דה רבּ י אמר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַרבּ וֹ תינוּ ,

כּ תוּ ב מה וּ ראה בּ א בּ כ ׁש ר וּ ת . נעשׂ ים ר בּ ם  אם יא)הדּ וֹ ר ,(ויקרא ַ◌ִ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
עצמ וֹ  לקדּ ׁש  אדם  ׁש צּ רי מלּמ ד קדּ ׁש ים, והייתם ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקדּ ׁש ּת ם

לכאן  ׁש יּ כת הּק דה  מה ּת ׁש מי ׁש . יהוּ דהבּ ׁש עת ר בּ י אמר ? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זנוּ ת ל ׁש ם וא וחציפוּ ת, פריצוּ ת יעשׂ וּ  ׁש א יעקב, ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַבּ ר
כּ ל  ׁש נינוּ , ׁש הרי .לכ אלּ א עוֹ שׂ וֹ ת  אינן ׁש הבּ המוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִכּ בהמוֹ ת,
עצמ וֹ  את י ׁש מר  וא אמרנוּ , מה ל ׁש ם אוֹ  זנ וּ ת, לׁש ם ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַהבּ וֹ על
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הה וּ א העבּ ר בּ בּ ריתא, ׁש נינוּ  הצּ ריכים, הדּ ברים ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמאוֹ תם
אמת. זרע בּ כלל  ואינוֹ  ר ׁש ע , זוֹ נה חצוּ ף פריץ  יהיה ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש נּ וֹ לד,

הבּ וֹ על ׁש מים,וכל ל ׁש ם לבּ וֹ  וּ מכ וּ ן  עצמ וֹ  וּ מק דּ ׁש  מצוה  לׁש ם  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
יראי וחסידים, צדּ יקים  מעלּ ים, בּ נים ל וֹ  קדוֹ ׁש ים.ׁש מים יהיוּ  , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  קדּ ׁש ים.(שם)זהוּ  והייתם והתקדּ ׁש ּת ם ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌

לׁש םאמר  אלּ א  מוֹ לידים ׁש אינם על  הרׁש עים יה וּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הנּ פׁש  אוֹ תּה  אלּ א להם אין וּ בחציפ וּ ת, בּ עזּ וּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְזנוּ ת,
אבל  כּ בהמה . אלּ א אינם ׁש ענינם ל בּ המ וֹ ת, הנּ תוּ נה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהחיּ ה

בּ הם כּ תוּ ב עצמם, לקדּ ׁש  ה יּ וֹ דעים ב )צ דּ יקים ואנכי (ירמיה ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌
האמת מה אמת. זרע כּ ה שׂ וֹ רק  אחא,נטעּת י רבּ י  אמר ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

אׁש ּת וֹ . עם אמת לוֹ  וי ׁש  אחרת , בּ אה מהרהר ׁש אינוֹ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת
ׁש נּ אמר  ׁש מים, לׁש ם עצמוֹ  וּ לקדּ ׁש  לכוּ ן אמר, הוּ נא (תהליםרב ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

בּ וֹ קכז) ב וֹ ניו  עמל וּ  ׁש וא בית  יבנה א ה' אין אם אם כּ לוֹ מר, . ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
עמלוּ  ׁש וא בּ נים, וּ להוֹ ליד הבּ ית לבנוֹ ת ׁש מים ל ׁש ם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהכּ וּ נה
עמל  ואיזהוּ  ׁש וא. ׁש ל עמל הוּ לד בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ כניס בּ וֹ , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָבוֹ ניו

ׁש וא הּפ ה,ׁש ל מן היּ וֹ צא כּ הבל ותכּ רת ׁש ּת כלה חיּ ה, נפ ׁש  זוֹ  ? ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
ׁש ל  עמל וֹ  הרי הוּ לד, בּ אוֹ תוֹ  מכניסוֹ  והוּ א והוֹ איל ׁש וא, ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

◌ְ◌ָׁש וא.

-אמר מ "ם אמ"ת, - אל"ף נוֹ טריקוֹ ן: הוּ א אמת יצחק, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌
כּ ל וֹ מר , ּת צמ "ח. - ּת י"ו פה)מאר"ץ, מארץ (תהלים  אמת ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

ּמ ׁש מע  מה ׁש צּ ריּת צמח. החבּ וּ ר  בּ ׁש עת יצחק, ר בּ י  אמר ? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
וא ונתיּס ד, מארץ ׁש נּ תהוּ ה בּ ׁש עה וה יּ ׁש ר, האמת  ׁש ם ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
בּ וֹ  ׁש אין בּ נין כּ ל הוּ נא, רב אמר  מה והינוּ  ׁש נּ תגּ בּ ל, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבׁש עה
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החבּ וּ ר, בּ ׁש עת האדם  ׁש צּ רי יסוֹ ד  ואיזהוּ  כלוּ ם, אינוֹ  - ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְיסוֹ ד
בּ ּמ דבּ ר, הוֹ ל הייתי ּפ עם אמר, זירא ר בּ י  ׁש אמרנוּ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְכּ פי
סאים, י' ׁש ל מא כּ תפוֹ  על נוֹ שׂ א ׁש היה אחד ערבי  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָוּ מצאתי 

בּ ּת וֹ רה לעסק  צרי הזּ ה הכּ ח לוֹ , ואמרּת י  זקן, אמר,והיה ! ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש אני  ה זּ ה . ל ּמ עשׂ ה א לּ א זה, בּ ׁש ביל ואּמ י אבי אוֹ תי  עשׂ וּ  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָא 
היתה לבּ ן  ׁש ּת ׁש וּ קתוֹ  אוֹ תי, ׁש עשׂ ה ׁש בּ ׁש עה אבי , את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י 
נמל הזּ וֹ  וּ בעצה הדה, מן תבוּ אה להביא כּ ח ל וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה

אעשׂ ה וּ מה  זקן, אני  והרי ׁש עה, ?בּ אוֹ תּה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌

מנּ ין אמר טוֹ ב. בּ דבר  הרהרוּ  ׁש אבוֹ תיו מי אׁש רי  יהוּ דה, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש היאלנוּ  עליה מעיד  ׁש ה כּ תוּ ב ׁש מה, אם ׁש בע מבּ ת ? ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

מ ׁש מה ׁש התיּס דאם מוּ ם וּ מהרהוּ רּה ,ּמ ׁש , מענינ ּה , מּמ נּ ה, ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  לא)וּ מה ׁש ּת דּ לוּ תּה , וגוֹ '.(משלי  בּ טני  בּ ר  וּ מר  בּ רי  מה ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

לנוּ  מנּ ין אביו אבל מילא, ׁש כּ תוּ ב אּמ וֹ  קכז)? ׁש יר(תהלים ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
בּ וֹ  בוֹ ניו  עמלוּ  ׁש וא בית יבנה א  ה' אם ל ׁש מה .הּמ עלוֹ ת  ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הזּ ה הּמ זמוֹ ר את אמר ׁש מה חס וכי  יצחק, רבּ י אמר  ? ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש אמרוׁש לוֹ ם בּ ׁש עה ׁש מה על הּק ד ׁש  בּ רוּ ח אמר וֹ  דוד  אלּ א ! ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

אמר ׁש מ וֹ . יהיה  ׁש מה כּ י  כוּ ', ל נוֹ לד  בּ ן הנּ ה לדוד  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא
לי  יוּ לד אחר עכ ׁש ו וּ מת , ׁש בע מבּ ת לי היה אחד בּ ן ?דּ וד, ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

בא הוּ א ׁש מיּ א זהוּ מן ׁש מים. לׁש ם בּ וֹ  ונתכּ וּ ן זה, ׁש יר ואמר ! ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
אם אמר וֹ . ׁש מה בּ ׁש ביל ל ׁש מה, הּמ על וֹ ת ׁש יר ה'ׁש כּ ת וּ ב ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌

בית  יבנה ׁש ואא ׁש לּ י, הלמה בּ כּ וּ נה יסיּ ע  א סיּ עּת וֹ  אם , ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ׁש עמלנוּ  בראׁש וֹ נה ׁש היה כּ מוֹ  נעמל, ל וא בּ וֹ , בוֹ ניו  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָעמל וּ 
להּט רד  לי י ׁש  ואני מת, החטא אוֹ תוֹ  וּ בׁש ביל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַל וא,
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הה וּ א העבּ ר בּ בּ ריתא, ׁש נינוּ  הצּ ריכים, הדּ ברים ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמאוֹ תם
אמת. זרע בּ כלל  ואינוֹ  ר ׁש ע , זוֹ נה חצוּ ף פריץ  יהיה ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש נּ וֹ לד,

הבּ וֹ על ׁש מים,וכל ל ׁש ם לבּ וֹ  וּ מכ וּ ן  עצמ וֹ  וּ מק דּ ׁש  מצוה  לׁש ם  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
יראי וחסידים, צדּ יקים  מעלּ ים, בּ נים ל וֹ  קדוֹ ׁש ים.ׁש מים יהיוּ  , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  קדּ ׁש ים.(שם)זהוּ  והייתם והתקדּ ׁש ּת ם ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌

לׁש םאמר  אלּ א  מוֹ לידים ׁש אינם על  הרׁש עים יה וּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הנּ פׁש  אוֹ תּה  אלּ א להם אין וּ בחציפ וּ ת, בּ עזּ וּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְזנוּ ת,
אבל  כּ בהמה . אלּ א אינם ׁש ענינם ל בּ המ וֹ ת, הנּ תוּ נה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהחיּ ה

בּ הם כּ תוּ ב עצמם, לקדּ ׁש  ה יּ וֹ דעים ב )צ דּ יקים ואנכי (ירמיה ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌
האמת מה אמת. זרע כּ ה שׂ וֹ רק  אחא,נטעּת י רבּ י  אמר ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

אׁש ּת וֹ . עם אמת לוֹ  וי ׁש  אחרת , בּ אה מהרהר ׁש אינוֹ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת
ׁש נּ אמר  ׁש מים, לׁש ם עצמוֹ  וּ לקדּ ׁש  לכוּ ן אמר, הוּ נא (תהליםרב ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

בּ וֹ קכז) ב וֹ ניו  עמל וּ  ׁש וא בית  יבנה א ה' אין אם אם כּ לוֹ מר, . ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
עמלוּ  ׁש וא בּ נים, וּ להוֹ ליד הבּ ית לבנוֹ ת ׁש מים ל ׁש ם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהכּ וּ נה
עמל  ואיזהוּ  ׁש וא. ׁש ל עמל הוּ לד בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ כניס בּ וֹ , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָבוֹ ניו

ׁש וא הּפ ה,ׁש ל מן היּ וֹ צא כּ הבל ותכּ רת ׁש ּת כלה חיּ ה, נפ ׁש  זוֹ  ? ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
ׁש ל  עמל וֹ  הרי הוּ לד, בּ אוֹ תוֹ  מכניסוֹ  והוּ א והוֹ איל ׁש וא, ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

◌ְ◌ָׁש וא.

-אמר מ "ם אמ"ת, - אל"ף נוֹ טריקוֹ ן: הוּ א אמת יצחק, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌
כּ ל וֹ מר , ּת צמ "ח. - ּת י"ו פה)מאר"ץ, מארץ (תהלים  אמת ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

ּמ ׁש מע  מה ׁש צּ ריּת צמח. החבּ וּ ר  בּ ׁש עת יצחק, ר בּ י  אמר ? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
וא ונתיּס ד, מארץ ׁש נּ תהוּ ה בּ ׁש עה וה יּ ׁש ר, האמת  ׁש ם ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
בּ וֹ  ׁש אין בּ נין כּ ל הוּ נא, רב אמר  מה והינוּ  ׁש נּ תגּ בּ ל, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבׁש עה
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החבּ וּ ר, בּ ׁש עת האדם  ׁש צּ רי יסוֹ ד  ואיזהוּ  כלוּ ם, אינוֹ  - ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְיסוֹ ד
בּ ּמ דבּ ר, הוֹ ל הייתי ּפ עם אמר, זירא ר בּ י  ׁש אמרנוּ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְכּ פי
סאים, י' ׁש ל מא כּ תפוֹ  על נוֹ שׂ א ׁש היה אחד ערבי  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָוּ מצאתי 

בּ ּת וֹ רה לעסק  צרי הזּ ה הכּ ח לוֹ , ואמרּת י  זקן, אמר,והיה ! ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש אני  ה זּ ה . ל ּמ עשׂ ה א לּ א זה, בּ ׁש ביל ואּמ י אבי אוֹ תי  עשׂ וּ  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָא 
היתה לבּ ן  ׁש ּת ׁש וּ קתוֹ  אוֹ תי, ׁש עשׂ ה ׁש בּ ׁש עה אבי , את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י 
נמל הזּ וֹ  וּ בעצה הדה, מן תבוּ אה להביא כּ ח ל וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה

אעשׂ ה וּ מה  זקן, אני  והרי ׁש עה, ?בּ אוֹ תּה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌

מנּ ין אמר טוֹ ב. בּ דבר  הרהרוּ  ׁש אבוֹ תיו מי אׁש רי  יהוּ דה, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש היאלנוּ  עליה מעיד  ׁש ה כּ תוּ ב ׁש מה, אם ׁש בע מבּ ת ? ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

מ ׁש מה ׁש התיּס דאם מוּ ם וּ מהרהוּ רּה ,ּמ ׁש , מענינ ּה , מּמ נּ ה, ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  לא)וּ מה ׁש ּת דּ לוּ תּה , וגוֹ '.(משלי  בּ טני  בּ ר  וּ מר  בּ רי  מה ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

לנוּ  מנּ ין אביו אבל מילא, ׁש כּ תוּ ב אּמ וֹ  קכז)? ׁש יר(תהלים ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
בּ וֹ  בוֹ ניו  עמלוּ  ׁש וא בית יבנה א  ה' אם ל ׁש מה .הּמ עלוֹ ת  ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הזּ ה הּמ זמוֹ ר את אמר ׁש מה חס וכי  יצחק, רבּ י אמר  ? ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש אמרוׁש לוֹ ם בּ ׁש עה ׁש מה על הּק ד ׁש  בּ רוּ ח אמר וֹ  דוד  אלּ א ! ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

אמר ׁש מ וֹ . יהיה  ׁש מה כּ י  כוּ ', ל נוֹ לד  בּ ן הנּ ה לדוד  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא
לי  יוּ לד אחר עכ ׁש ו וּ מת , ׁש בע מבּ ת לי היה אחד בּ ן ?דּ וד, ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

בא הוּ א ׁש מיּ א זהוּ מן ׁש מים. לׁש ם בּ וֹ  ונתכּ וּ ן זה, ׁש יר ואמר ! ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
אם אמר וֹ . ׁש מה בּ ׁש ביל ל ׁש מה, הּמ על וֹ ת ׁש יר ה'ׁש כּ ת וּ ב ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌

בית  יבנה ׁש ואא ׁש לּ י, הלמה בּ כּ וּ נה יסיּ ע  א סיּ עּת וֹ  אם , ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ׁש עמלנוּ  בראׁש וֹ נה ׁש היה כּ מוֹ  נעמל, ל וא בּ וֹ , בוֹ ניו  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָעמל וּ 
להּט רד  לי י ׁש  ואני מת, החטא אוֹ תוֹ  וּ בׁש ביל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַל וא,
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מכּ ל  עיר יׁש מר א ה' אם אצא, ׁש אני וּ בעוֹ ד ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמיר וּ ׁש לים,
נׁש ים עשׂ ר  ׁש הנּ יח יצחק, רבּ י אמר  ׁש וֹ מר. ׁש קד ׁש וא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָאדם,
ׁש קד  ׁש וא כּ ן ועל היה, מה והיה הבּ ית, ל ׁש מר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִּפ ילגׁש ים

◌ֵׁש וֹ מר.

דּ וד אמר  ׁש נּ תכּ וּ ן זה, ׁש יר נאמר  ׁש מה בּ ׁש ביל יהוּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ׁש מים, ל ׁש ם נתכּ וּ נה כּ ן גּ ם ואּמ וֹ  ׁש מים, לׁש ם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָעליו
.למל ה' כּ ּס א  על ׁש מה ו יּ ׁש ב בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב ׁש מה, מהם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְויצא

למוּ אל  מהוּ  למוּ אל. נקרא לפיכ יצחק, רבּ י  למ וֹ אמר כּ מ וֹ  ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌
לאל. כּ מוֹ  אל, למוֹ  נתכּ וּ נוּ  ׁש ניהם מל ּמ ד  למדנוּ ,פי. וּ מכּ אן  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

מעלּ ה  בּ ן מּמ נּ וּ  יוֹ צא  ׁש עה בּ א וֹ תּה  ׁש מים, ל ׁש ם ה ּמ תכּ וּ ן .כּ ל  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ֶ◌
לנוּ  ׁש מים,וּ מנּ ין לׁש ם ּת מיד עליו אּמ וֹ  ׁש נּ תכּ וּ נה ממוּ אל ? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אמר וכן הת ּפ לּ לּת י . הזּ ה הנּ ער  אל  וכן לה', וּ נתּת יו ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
מכּ א הזּ ה. הבּ ן  לי יהיה אם למוּ א"ל ,דּ וד, מזּמ ן  יהיה ן ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌

לאל . הוּ א  נתוּ ן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,

וגו'ׁש וא  קוּ ם  מ ׁש ּכ ימי ב )לכם לך:(קכז , שלח פ' חדש קמ:)[זוהר ](דף ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ׁש בּ רא הבּ ריּ וֹ ת ׁש כּ ל אחר הראׁש וֹ נים, הקׁש וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 
הזכּ יר לּמ ה יחיד , בּ לׁש וֹ ן בּ ריאה הז כּ יר בראׁש ית ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מע שׂ ה
לּמ ינים ּפ ה ּפ תחוֹ ן לתת כּ די רבּ ים בּ לׁש וֹ ן אדם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְבּ נעשׂ ה

כּ תוּ בול ּמ וּ מרים כּ אן א לּ א יד )? וגוֹ '(הושע  ה' דּ רכי יׁש רים כּ י ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
ׁש הרי  רנּ ה. ר ׁש עים וּ באבד בּ הם לקיּ ם בם. י כּ ׁש לוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹוּ פ ׁש עים
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זהוּ  הראׁש וֹ ן, העליוֹ ן האדם את  בּ רא ׁש הוּ א סתמה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
ׁש בּ רא לר בּ וֹ ת  - את בּ צלמוֹ . האדם את א הים ויּ ברא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
וּ דמ וּ ת בּ וֹ  ׁש נּ אמר  בּ ּמ ר כּ בה, עלי וֹ ן אדם ׁש ל בּ דיוֹ קן  ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 
בּ צלמוֹ , ׁש כּ תוּ ב  דיוֹ קנאוֹ ת בּ ׁש ני אוֹ תוֹ  וּ ברא  אדם . ּפ ני ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְּפ ניהם
הכּ ּס א ׁש ל  ואדם מרוֹ ם, הכּ בוֹ ד  כּ ּס א ׁש ל אדם ׁש הם ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צלם,
אמר וּ מה מראׁש וֹ ן. מר וֹ ם וזהוּ  מראׁש וֹ ן, בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהני 
זכר ׁש הם מיּ שׂ ראל ואחד  אחד לכל לל ּמ ד זה אדם, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנע שׂ ה
עמלוּ  ׁש וא בית  יבנה א ה' ׁש אם בּ זוּ וּ גוֹ , אוֹ תוֹ  לׁש ּת ף  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ נקבה
יי ר והוּ א דעהוּ  דּ רכי בּ כל הּפ סוּ ק  אמר  זה וּ מ וּ ם בּ וֹ . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָבוֹ ניו
בּ עלּ ת נאמר  ׁש וּ דּ אי  ה'. דּ רכי י ׁש רים כּ י  בּ הם ׁש נּ אמר  .ְֹארחתי◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
מאיׁש  י' והם הכּ ל, על עלּ ת בּ הם ׁש צּ יּ ר  ע וֹ למוֹ ת ׁש ני ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָהעלּ וֹ ת
ה', ו' הם הכּ ל על עלּ ת בּ הם ׁש צּ יּ ר עוֹ למוֹ ת ׁש ני מאה. ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוה'
וא"ו  ה"א  יו"ד  וזהוּ  י"ה, וזה הבּ א, והעוֹ לם הזּ ה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
האוֹ תיּ וֹ ת ׁש בּ אלּ וּ  ׁש נּ אמר  גּ ב על אף הכּ ל, על ע לּ ת ואמר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְה"א.
הכּ ּס א, על לׁש בת בּ ית, לׁש בת  לאדם  וכּס א הע וֹ לם, ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנברא
לה' אּת ם בּ נים י שׂ ראל נקראוּ  וּ בהם או"ה, אי "ה ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הם 
בּ אוֹ תיּ וֹ ת עּמ כם ׁש ּת פ וּ ני - אּת ם אדם  בּ הם ונאמר ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱאהיכם,
העוֹ למ וֹ ת כּ ל ׁש בּ ראתי  הוּ א ׁש אני מע שׂ יהם, ויתקיּ מוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
וּ בני  העליוֹ נים  הצּ בא וכל  והּמ לאכים והח יּ וֹ ת הכּ סא וֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוכל

הלּ ל וּ . בּ אוֹ תיּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם

הּת וֹ רהואף בּ ׁש ביל  הלּ ל וּ  האוֹ תיּ וֹ ת בּ י שׂ ראל ׁש יּ ׁש  גּ ב על  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
מעשׂ ה לעשׂ וֹ ת הלּ ל וּ  בּ אוֹ תיּ וֹ ת ימצא וּ  א להם, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ תן 

 וּ מ עּמ הם . אוֹ תי יׁש ּת פ וּ  ׁש א נעשׂ הבהם להם אמר זה וּ ם ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
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לחםב אכלי ׁש בת מאחרי קוּ ם מׁש כּ ימי לכם ׁש וא
ׁש נא: לידידוֹ  יּת ן כּ ן העצבים

תהלי זוהר 

מכּ ל  עיר יׁש מר א ה' אם אצא, ׁש אני וּ בעוֹ ד ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמיר וּ ׁש לים,
נׁש ים עשׂ ר  ׁש הנּ יח יצחק, רבּ י אמר  ׁש וֹ מר. ׁש קד ׁש וא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָאדם,
ׁש קד  ׁש וא כּ ן ועל היה, מה והיה הבּ ית, ל ׁש מר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִּפ ילגׁש ים

◌ֵׁש וֹ מר.

דּ וד אמר  ׁש נּ תכּ וּ ן זה, ׁש יר נאמר  ׁש מה בּ ׁש ביל יהוּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ׁש מים, ל ׁש ם נתכּ וּ נה כּ ן גּ ם ואּמ וֹ  ׁש מים, לׁש ם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָעליו
.למל ה' כּ ּס א  על ׁש מה ו יּ ׁש ב בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב ׁש מה, מהם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְויצא

למוּ אל  מהוּ  למוּ אל. נקרא לפיכ יצחק, רבּ י  למ וֹ אמר כּ מ וֹ  ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌
לאל. כּ מוֹ  אל, למוֹ  נתכּ וּ נוּ  ׁש ניהם מל ּמ ד  למדנוּ ,פי. וּ מכּ אן  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

מעלּ ה  בּ ן מּמ נּ וּ  יוֹ צא  ׁש עה בּ א וֹ תּה  ׁש מים, ל ׁש ם ה ּמ תכּ וּ ן .כּ ל  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ֶ◌
לנוּ  ׁש מים,וּ מנּ ין לׁש ם ּת מיד עליו אּמ וֹ  ׁש נּ תכּ וּ נה ממוּ אל ? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אמר וכן הת ּפ לּ לּת י . הזּ ה הנּ ער  אל  וכן לה', וּ נתּת יו ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
מכּ א הזּ ה. הבּ ן  לי יהיה אם למוּ א"ל ,דּ וד, מזּמ ן  יהיה ן ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌

לאל . הוּ א  נתוּ ן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,

וגו'ׁש וא  קוּ ם  מ ׁש ּכ ימי ב )לכם לך:(קכז , שלח פ' חדש קמ:)[זוהר ](דף ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ׁש בּ רא הבּ ריּ וֹ ת ׁש כּ ל אחר הראׁש וֹ נים, הקׁש וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 
הזכּ יר לּמ ה יחיד , בּ לׁש וֹ ן בּ ריאה הז כּ יר בראׁש ית ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מע שׂ ה
לּמ ינים ּפ ה ּפ תחוֹ ן לתת כּ די רבּ ים בּ לׁש וֹ ן אדם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְבּ נעשׂ ה

כּ תוּ בול ּמ וּ מרים כּ אן א לּ א יד )? וגוֹ '(הושע  ה' דּ רכי יׁש רים כּ י ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
ׁש הרי  רנּ ה. ר ׁש עים וּ באבד בּ הם לקיּ ם בם. י כּ ׁש לוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹוּ פ ׁש עים
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תהלי זוהר 

זהוּ  הראׁש וֹ ן, העליוֹ ן האדם את  בּ רא ׁש הוּ א סתמה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
ׁש בּ רא לר בּ וֹ ת  - את בּ צלמוֹ . האדם את א הים ויּ ברא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
וּ דמ וּ ת בּ וֹ  ׁש נּ אמר  בּ ּמ ר כּ בה, עלי וֹ ן אדם ׁש ל בּ דיוֹ קן  ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 
בּ צלמוֹ , ׁש כּ תוּ ב  דיוֹ קנאוֹ ת בּ ׁש ני אוֹ תוֹ  וּ ברא  אדם . ּפ ני ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְּפ ניהם
הכּ ּס א ׁש ל  ואדם מרוֹ ם, הכּ בוֹ ד  כּ ּס א ׁש ל אדם ׁש הם ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צלם,
אמר וּ מה מראׁש וֹ ן. מר וֹ ם וזהוּ  מראׁש וֹ ן, בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהני 
זכר ׁש הם מיּ שׂ ראל ואחד  אחד לכל לל ּמ ד זה אדם, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנע שׂ ה
עמלוּ  ׁש וא בית  יבנה א ה' ׁש אם בּ זוּ וּ גוֹ , אוֹ תוֹ  לׁש ּת ף  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ נקבה
יי ר והוּ א דעהוּ  דּ רכי בּ כל הּפ סוּ ק  אמר  זה וּ מ וּ ם בּ וֹ . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָבוֹ ניו
בּ עלּ ת נאמר  ׁש וּ דּ אי  ה'. דּ רכי י ׁש רים כּ י  בּ הם ׁש נּ אמר  .ְֹארחתי◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
מאיׁש  י' והם הכּ ל, על עלּ ת בּ הם ׁש צּ יּ ר  ע וֹ למוֹ ת ׁש ני ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָהעלּ וֹ ת
ה', ו' הם הכּ ל על עלּ ת בּ הם ׁש צּ יּ ר עוֹ למוֹ ת ׁש ני מאה. ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוה'
וא"ו  ה"א  יו"ד  וזהוּ  י"ה, וזה הבּ א, והעוֹ לם הזּ ה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
האוֹ תיּ וֹ ת ׁש בּ אלּ וּ  ׁש נּ אמר  גּ ב על אף הכּ ל, על ע לּ ת ואמר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְה"א.
הכּ ּס א, על לׁש בת בּ ית, לׁש בת  לאדם  וכּס א הע וֹ לם, ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנברא
לה' אּת ם בּ נים י שׂ ראל נקראוּ  וּ בהם או"ה, אי "ה ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הם 
בּ אוֹ תיּ וֹ ת עּמ כם ׁש ּת פ וּ ני - אּת ם אדם  בּ הם ונאמר ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱאהיכם,
העוֹ למ וֹ ת כּ ל ׁש בּ ראתי  הוּ א ׁש אני מע שׂ יהם, ויתקיּ מוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
וּ בני  העליוֹ נים  הצּ בא וכל  והּמ לאכים והח יּ וֹ ת הכּ סא וֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוכל

הלּ ל וּ . בּ אוֹ תיּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם

הּת וֹ רהואף בּ ׁש ביל  הלּ ל וּ  האוֹ תיּ וֹ ת בּ י שׂ ראל ׁש יּ ׁש  גּ ב על  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
מעשׂ ה לעשׂ וֹ ת הלּ ל וּ  בּ אוֹ תיּ וֹ ת ימצא וּ  א להם, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ תן 

 וּ מ עּמ הם . אוֹ תי יׁש ּת פ וּ  ׁש א נעשׂ הבהם להם אמר זה וּ ם ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
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למעלה פעלּ ה עשׂ וּ  והּמ צוה הּת וֹ רה וא ׁש לּ י , בּ ׁש ּת וּ ף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם,
אּמ וֹ ת וכל  דעהוּ . דּ רכי בּ כל זה וּ מוּ ם מּמ נּ י . ּפ ח וֹ ת ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה
וה וֹ לכים ידיעה, בּ וֹ  להם אין ּת וֹ רה, מּמ נּ וּ  קבּ ל וּ  ׁש א ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ ׁש ם אי ׁש  ילכוּ  העּמ ים כּ ל  כּ י  בּ הם ונאמר ר וֹ עה, בּ לי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְכּ צאן
ּת וֹ רה, מּמ נּ וּ  ק בּ לוּ  י שׂ ראל וכל אלהוּ ת. הר בּ ה וע וֹ שׂ ים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱאהיו,
הּק דוֹ ׁש ים והמוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת וּ בכל בּ וֹ , אחד אוֹ תוֹ  ע וֹ בדים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵהם
וּ בכל  בהם. ׁש נּ בראוּ  והּת ח ּת וֹ נים העליוֹ נים הּמ חנוֹ ת וּ בכל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 
וּ למּט ה אחד, מ כּ לּ ם וּ למעלה והּת חּת וֹ נוֹ ת העלי וֹ נוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהבּ ריּ וֹ ת 
מבּ ית אחד. הוּ א כּ לּ ם ׁש ל וּ מבּ חוּ ץ כּ לּ ם, ׁש ל וּ מבּ פנים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ִמכּ לּ ם,
כּ ל  ׁש ל מ בּ פנים הוּ א  ּכ כּ בר וֹ . ּת וֹ כוֹ  וכ ּת צ ּפ נּ וּ , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מחוּ ץ
ׁש ם ואין מׁש ּת נּ ה, א העוֹ למוֹ ת לכל מחוּ ץ כּ מוֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת
ׁש אם מּמ נּ וּ . חוּ ץ ׁש לּ וֹ  הכּ נּ וּ יים וּ בכל ה' ׁש ם ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְוחבּ וּ ר 
האוֹ תיּ וֹ ת נקראוּ  א בּ ה', ו' בּ ה' י' בּ קרבּ נה חבּ ר ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶא 
יהו"ה מחבּ ר  והוּ א אדּ נ"י , יהו"ה מח בּ ר  והוּ א יהו"ה, ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם
אחד  נקרא א והוּ א אדנ"י . אהי"ה לח ׁש בּ וֹ ן ׁש עוֹ לה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ אהים,
וּ נקבה, זכר ׁש הם ׁש נים, ׁש ּמ ח בּ ר  אחד ׁש הוּ א מהם , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָּפ חוֹ ת
קראתיו. אחד כּ י וחוּ ה בּ אדם ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אחד. אוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוע וֹ שׂ ה
אם וזהוּ  בּ נין. ׁש ל  לׁש וֹ ן בּ נים, ׁש הם וּ בת בּ ן בּ בנין מׁש ּת ף ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְוהוּ א

א בית.ה' ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיבנה

בּ וֹ וכל כּ תוּ ב  מה  בּ וֹ , מׁש ּת ף ׁש אינ וֹ  וּ מעשׂ ה ׁש מיםענין כּ י  ? ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
המים י שׂ מחוּ  וּ מ יּ ד, ּת בלה. כּ בּ גד והארץ נמלחוּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶכּ עׁש ן
ׁש ל  ההבלים ׁש כּ ל ׁש לּ וֹ . והּת ף הבּ נין  ׁש הם  הארץ, ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְותגל 
וכל  להאבד , ועתידים וארץ, ׁש מים הם הע וֹ לם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌אּמ וֹ ת
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הבּ נין  וארץ  ׁש מים אוֹ תם בּ יחוּ דוֹ . בּ יי' ישׂ ראל ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַההבלים
אמר זה וּ מוּ ם  וקיּ ם. חי מעשׂ הוּ   ּכ - וקיּ ם חי  הוּ א וּ מה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש לּ וֹ .

הרׁש ע בּ מוֹ ת אחּפ ץ אם ה' נאם אני  מדּ ר כּ וֹ חי בּ ׁש וּ בוֹ  אם  כּ י  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌
לּס פיר וֹ ת אמר  ּכ אדם, נעשׂ ה לי שׂ ראל  ׁש אמר וּ כמ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוחיה.
ל ּמ חׁש בה ראׁש וֹ ן ׁש הוּ א האמצעי העּמ וּ ד  זה אדם. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנע שׂ ה
ׁש כּ ל  בּ ּס וֹ ף. וחכמה בּ ראׁש  חכמה ׁש הם לּמ עשׂ ה, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואחרוֹ ן
לכל  מאּס ף בּ די וֹ קנוֹ  הוּ א זה וּ מוּ ם חלקוֹ , בּ וֹ  נוֹ תנת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְספירה
לּמ לאכים ואמר בּ דיוֹ קנ וֹ . הנּ אמן ור וֹ עה הצּ באוֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חנוֹ ת
חלק וֹ . בּ וֹ  שׂ ם וחיּ ה  מלא ׁש כּ ל מטטרו"ן, וזה אדם, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנע שׂ ה
וכל  בּ דיוֹ קנוֹ , ה מ ׁש  את לע שׂ וֹ ת המים לצבא אמר  ְוכ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מקוֹ ם, בּ כל בּ וֹ  הׁש ּת ּת ף הכּ ל על ועלּ ת חלקוֹ , בּ וֹ  נוֹ תן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָכּ וֹ כב

בּ זה. להארי ואין וּ במׁש , בּ מטטר וֹ "ן ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ תפאר "ת

וכל וע וֹ ד  אחת, בּ בת זרעוֹ נים כּ ּמ ה ׁש זּ רע לאּמ ן אדם, נע שׂ ה ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אני  ּפ וֹ עלים: ׁש הם לאלּ ה אמר  ּכ אחר בּ י וֹ מוֹ . יצא ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
בּ וֹ  י ּת ן מהם אחד וכל כּ לי, לעשׂ וֹ ת  כּ לּ כם ׁש ּת ׁש ּת ּת פוּ  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶרוֹ צה
חלק  הה וּ א  בּ כּ לי  עּמ כם אׁש ּת ּת ף ואני בּ כם, נּ תּת י מּמ ה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵחלק 
ׁש יּ היה  לפני חׁש וּ ב   ּכ כּ ל הזּ ה הכּ לי מה ל וֹ : אמר וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ י.

מהכּ ל  בּ דּ יוֹ קן כּ לוּ ל  ׁש יּ היה אדם הוּ א הזּ ה הכּ לי להם: אמר  ? ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
העליוֹ ן. האדם ל וֹ ׁש ל ואחד אמרוּ  אחד ׁש כּ ל לנוּ  ּת אמר לּמ ה : ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

הכּ ל  בּ ראת ואּת ה הכּ ל, אד וֹ ן הוּ א א ּת ה והרי חלקוֹ , בּ וֹ  ?נוֹ תן  ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֹ
ּפ תחוֹ ן  יהיה ׁש א ר וֹ צה , אּת ה מה ואחד אחד  מכּ ל  אּת ה ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹטל
אּת ה אדם  ׁש ל ׁש ּמ עשׂ ה ׁש יּ אמר וּ  ,בּ כ יוֹ דעים ׁש א לאוֹ תם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶּפ ה

. ּׁש ל מהליחים להם צרי לעבדיו אמר מּת נה ׁש נּ תן  למל : ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
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למעלה פעלּ ה עשׂ וּ  והּמ צוה הּת וֹ רה וא ׁש לּ י , בּ ׁש ּת וּ ף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם,
אּמ וֹ ת וכל  דעהוּ . דּ רכי בּ כל זה וּ מוּ ם מּמ נּ י . ּפ ח וֹ ת ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה
וה וֹ לכים ידיעה, בּ וֹ  להם אין ּת וֹ רה, מּמ נּ וּ  קבּ ל וּ  ׁש א ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ ׁש ם אי ׁש  ילכוּ  העּמ ים כּ ל  כּ י  בּ הם ונאמר ר וֹ עה, בּ לי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְכּ צאן
ּת וֹ רה, מּמ נּ וּ  ק בּ לוּ  י שׂ ראל וכל אלהוּ ת. הר בּ ה וע וֹ שׂ ים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱאהיו,
הּק דוֹ ׁש ים והמוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת וּ בכל בּ וֹ , אחד אוֹ תוֹ  ע וֹ בדים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵהם
וּ בכל  בהם. ׁש נּ בראוּ  והּת ח ּת וֹ נים העליוֹ נים הּמ חנוֹ ת וּ בכל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 
וּ למּט ה אחד, מ כּ לּ ם וּ למעלה והּת חּת וֹ נוֹ ת העלי וֹ נוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהבּ ריּ וֹ ת 
מבּ ית אחד. הוּ א כּ לּ ם ׁש ל וּ מבּ חוּ ץ כּ לּ ם, ׁש ל וּ מבּ פנים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ִמכּ לּ ם,
כּ ל  ׁש ל מ בּ פנים הוּ א  ּכ כּ בר וֹ . ּת וֹ כוֹ  וכ ּת צ ּפ נּ וּ , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מחוּ ץ
ׁש ם ואין מׁש ּת נּ ה, א העוֹ למוֹ ת לכל מחוּ ץ כּ מוֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת
ׁש אם מּמ נּ וּ . חוּ ץ ׁש לּ וֹ  הכּ נּ וּ יים וּ בכל ה' ׁש ם ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְוחבּ וּ ר 
האוֹ תיּ וֹ ת נקראוּ  א בּ ה', ו' בּ ה' י' בּ קרבּ נה חבּ ר ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶא 
יהו"ה מחבּ ר  והוּ א אדּ נ"י , יהו"ה מח בּ ר  והוּ א יהו"ה, ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם
אחד  נקרא א והוּ א אדנ"י . אהי"ה לח ׁש בּ וֹ ן ׁש עוֹ לה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ אהים,
וּ נקבה, זכר ׁש הם ׁש נים, ׁש ּמ ח בּ ר  אחד ׁש הוּ א מהם , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָּפ חוֹ ת
קראתיו. אחד כּ י וחוּ ה בּ אדם ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אחד. אוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוע וֹ שׂ ה
אם וזהוּ  בּ נין. ׁש ל  לׁש וֹ ן בּ נים, ׁש הם וּ בת בּ ן בּ בנין מׁש ּת ף ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְוהוּ א

א בית.ה' ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיבנה

בּ וֹ וכל כּ תוּ ב  מה  בּ וֹ , מׁש ּת ף ׁש אינ וֹ  וּ מעשׂ ה ׁש מיםענין כּ י  ? ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
המים י שׂ מחוּ  וּ מ יּ ד, ּת בלה. כּ בּ גד והארץ נמלחוּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶכּ עׁש ן
ׁש ל  ההבלים ׁש כּ ל ׁש לּ וֹ . והּת ף הבּ נין  ׁש הם  הארץ, ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְותגל 
וכל  להאבד , ועתידים וארץ, ׁש מים הם הע וֹ לם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌אּמ וֹ ת
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הבּ נין  וארץ  ׁש מים אוֹ תם בּ יחוּ דוֹ . בּ יי' ישׂ ראל ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַההבלים
אמר זה וּ מוּ ם  וקיּ ם. חי מעשׂ הוּ   ּכ - וקיּ ם חי  הוּ א וּ מה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש לּ וֹ .

הרׁש ע בּ מוֹ ת אחּפ ץ אם ה' נאם אני  מדּ ר כּ וֹ חי בּ ׁש וּ בוֹ  אם  כּ י  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌
לּס פיר וֹ ת אמר  ּכ אדם, נעשׂ ה לי שׂ ראל  ׁש אמר וּ כמ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוחיה.
ל ּמ חׁש בה ראׁש וֹ ן ׁש הוּ א האמצעי העּמ וּ ד  זה אדם. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנע שׂ ה
ׁש כּ ל  בּ ּס וֹ ף. וחכמה בּ ראׁש  חכמה ׁש הם לּמ עשׂ ה, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואחרוֹ ן
לכל  מאּס ף בּ די וֹ קנוֹ  הוּ א זה וּ מוּ ם חלקוֹ , בּ וֹ  נוֹ תנת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְספירה
לּמ לאכים ואמר בּ דיוֹ קנ וֹ . הנּ אמן ור וֹ עה הצּ באוֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חנוֹ ת
חלק וֹ . בּ וֹ  שׂ ם וחיּ ה  מלא ׁש כּ ל מטטרו"ן, וזה אדם, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנע שׂ ה
וכל  בּ דיוֹ קנוֹ , ה מ ׁש  את לע שׂ וֹ ת המים לצבא אמר  ְוכ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מקוֹ ם, בּ כל בּ וֹ  הׁש ּת ּת ף הכּ ל על ועלּ ת חלקוֹ , בּ וֹ  נוֹ תן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָכּ וֹ כב

בּ זה. להארי ואין וּ במׁש , בּ מטטר וֹ "ן ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ תפאר "ת

וכל וע וֹ ד  אחת, בּ בת זרעוֹ נים כּ ּמ ה ׁש זּ רע לאּמ ן אדם, נע שׂ ה ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אני  ּפ וֹ עלים: ׁש הם לאלּ ה אמר  ּכ אחר בּ י וֹ מוֹ . יצא ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
בּ וֹ  י ּת ן מהם אחד וכל כּ לי, לעשׂ וֹ ת  כּ לּ כם ׁש ּת ׁש ּת ּת פוּ  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶרוֹ צה
חלק  הה וּ א  בּ כּ לי  עּמ כם אׁש ּת ּת ף ואני בּ כם, נּ תּת י מּמ ה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵחלק 
ׁש יּ היה  לפני חׁש וּ ב   ּכ כּ ל הזּ ה הכּ לי מה ל וֹ : אמר וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ י.

מהכּ ל  בּ דּ יוֹ קן כּ לוּ ל  ׁש יּ היה אדם הוּ א הזּ ה הכּ לי להם: אמר  ? ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
העליוֹ ן. האדם ל וֹ ׁש ל ואחד אמרוּ  אחד ׁש כּ ל לנוּ  ּת אמר לּמ ה : ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

הכּ ל  בּ ראת ואּת ה הכּ ל, אד וֹ ן הוּ א א ּת ה והרי חלקוֹ , בּ וֹ  ?נוֹ תן  ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֹ
ּפ תחוֹ ן  יהיה ׁש א ר וֹ צה , אּת ה מה ואחד אחד  מכּ ל  אּת ה ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹטל
אּת ה אדם  ׁש ל ׁש ּמ עשׂ ה ׁש יּ אמר וּ  ,בּ כ יוֹ דעים ׁש א לאוֹ תם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶּפ ה

. ּׁש ל מהליחים להם צרי לעבדיו אמר מּת נה ׁש נּ תן  למל : ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
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בּ א  ּכ אחר  מּת נה, מאוֹ תּה  ויר תוֹ  חלק וֹ  ואחד אחד לכל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְונתן 
הזּ ה העבד :הּמ ל אמר מּת נה. מּמ נּ וּ  וּ בּק ׁש  אליו ה נּ אמן ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהעבד
ׁש לּ וֹ  הכּ לי  לע שׂ וֹ ת רוֹ צה אני   ּכ ׁש לּ וֹ , האיברים בּ כל אוֹ תי  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָעבד

עשׂ ה מה ׁש לּ י . הצּ באוֹ ת מכּ ל ׁש לּ וֹ מ ּת נה הּמ חנוֹ ת כּ ל את כּ נּ ס  ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
לעבד  מלּ וֹ  מּת נה י ּת ן ואחד אחד  כּ ל מ כּ ם ר וֹ צה אני ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְואמר:
הקׁש וּ  מהם מלּ י. מּת נה בּ וֹ  ואּת ן עּמ הם אׁש ּת ּת ף ואני  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,
 ּכ אף ׁש לם. בּ רצוֹ ן אמרוּ  וּ מהם תזכּ ר נּ וּ , כּ י אנוֹ ׁש  מה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואמרוּ 

ׁש נּ בר קדםקדם לה בּ ראוֹ ת, בּ מחׁש בה י שׂ ראל  נכנסוּ  העוֹ לם , א ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
מעשׂ ה ׁש ל  העוֹ לם  ׁש ל הבּ ריּ וֹ ת וכל הּמ לאכים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ בראוּ 
ׁש יּ היוּ  ׁש לּ הם הּמ עשׂ ה את הניח ׁש לּ הם וּ בחביבוּ ת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְבראׁש ית ,

ול ּמ ה אדם. נעשׂ ה עליו  ואמר בראׁש ית. למעשׂ ה ?אחרוֹ נים ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
י שׂ ראל , ׁש נּ קרא ׁש בּ מים אביהם  ׁש ל החביבוּ ת  בּ ׁש ביל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
העליוֹ נים את כּ נּ ס י שׂ ראל , בּ ׁש מוֹ  להּק רא עתידים היוּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְוהם
כּ לּ ם האדם, יחטא ׁש אם מוּ ם מכּ לּ ם. חלק  לתת ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּת חּת וֹ נים 
יבקׁש וּ  וכלּ ם בוֹ , ׁש נּ תנוּ  החלק מאוֹ תוֹ  בּ הם חסרים  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים
לוֹ  ׁש ּמ רוים מוּ ם מ לּ וֹ , בּ הם נתן  והוּ א בּ ׁש ביל וֹ . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
ׁש נּ תּת   ּׁש ל החלק אוֹ תוֹ  בּ ׁש ביל  למעננוּ , א  אם למענ ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲעשׂ ה
בּ ׁש ביל  להם מוֹ חל והוּ א ע ּמ וֹ . ה' חלק כּ י ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ י שׂ ראל.
הם יּת נוּ  א  ׁש אם בּ הם. ׁש נּ תן  ׁש מוֹ  ׁש ל  ׁש לּ וֹ  החלק ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַאוֹ תוֹ 
נטל ּת  ׁש אּת ה עליו, ט וֹ ענים היוּ  כּ לּ ם בּ רצוֹ נם, בּ וֹ  חלק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמעצמם
וא ואחד, אחד מכּ ל בּ אדם ׁש הוּ א חלקנוּ  כּ רחנוּ  על  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵמעּמ נוּ 
זה מ וּ ם ּפ ה, ּפ תחוֹ ן להם יהיה ׁש א וּ כדי  עליו. מרחמים ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָהי וּ 
בּ ר וֹ עה ׁש נּ אמר  זה  כּ מוֹ  בּ רצוֹ נם. אלּ א חלק לּט ל רצה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָא 
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וּ מוּ ם בּ אדם. מּת נוֹ ת לקחּת  בי ׁש בית לּמ רוֹ ם עלית ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמן,
אנוֹ ׁש  מה ואמרוּ  חלק , בּ וֹ  לתת רצוּ  וא לוֹ  סרחוּ  ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ זּ יקים
ׁש לּ הם, הגּ וּ פים ׁש הם לבוּ ׁש ים, להם ברא א  וגוֹ ', תזכּ רנּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִכּ י
וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש על  הממנּ ים כּ ן ועל אוֹ תם. שׂ וֹ נאים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוהם
לאביהם מחיּ בים ישׂ ראל כּ אׁש ר כּ מוֹ  ,לפני ׁש הם ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌אּמ וֹ ת
העוֹ לם בּ וֹ רא בּ ידי רצוּ עוֹ ת  הם העוֹ לם אּמ וֹ ת אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ מים,

בּ הם. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהלקוֹ תם

יהיהוּ כ ׁש חוֹ זרים וא מיּ דוֹ , הרצוּ עוֹ ת את זוֹ רק בּ תׁש וּ בה, ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אלּ א אינוֹ  הרצוּ עוֹ ת ׁש ל ׁש הכּ ח מּמ ׁש . ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָבהם 
נגדּ וֹ . כּ אין  הגּ וֹ ים כּ ל נאמר ׁש עליהם  ׁש נּ וֹ טל, מי  ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִבּ ידי 

י  ׁש יּ שׂ ראל עלּ תוּ מ וּ ם ׁש הוּ א העוֹ למוֹ ת מבּ וֹ רא חלק בּ הם ׁש  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
וּ מהּמ לאכים וּ מהכּ סא וֹ ת הּס פירוֹ ת וּ מעשׂ ר הכּ ל , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ַעל 
נּ ּט לוּ  מה מכּ ל בּ תׁש וּ בה, כּ ׁש חוֹ זרים וה ּמ זּ ל וֹ ת, ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהכּ וֹ כבים
וכח וֹ ת וּ מזּ יקים מדים חוּ ץ רחמים, עליהם ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמבק ׁש ים
להם ׁש אין אלּ ה, בּ כל ּת ּט ּמ אוּ  אל  בּ י שׂ ראל  ׁש נּ אמר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַהּט מאה,
מאוֹ תם ׁש נּ ׁש מ וֹ תיהם העוֹ לם, אּמ וֹ ת זה וּ מוּ ם בּ הם. ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק 
בּ כל  וא וּ ׁש תיּ ה, בּ אכילה עּמ ם להׁש ּת ּת ף אין הּט מאה, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ַֹכּ ח וֹ ת 
בּ חר  וּ ב וגוֹ ',  היא ה' חלק  אׁש ר  כּ תוּ ב  ׁש עליהם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ יהם,
וגוֹ ', אהיו בּ ׁש ם איׁש  ילכוּ  העּמ ים  כּ ל  כּ י נאמר  ועליהם ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַה'.
וּ מוּ ם בּ הם. ׁש כּ לוּ לים הּמ חנוֹ ת בּ כל וּ מיחד יחיד ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
את שׂ ם  הכּ ל על  וע לּ ת ותחּת וֹ נים, מעליוֹ נים כּ ל וּ לים ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
ׁש יּ ׁש  מוּ ם הרת, מּמ לאכי יוֹ תר אהוּ בים והם בּ הם , ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְׁש מוֹ 
ׁש יּ שׂ ראל  מוּ ם בּ ּמ לאכים, כּ ן אין מה בּ ּס פירוֹ ת חלק ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם
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בּ א  ּכ אחר  מּת נה, מאוֹ תּה  ויר תוֹ  חלק וֹ  ואחד אחד לכל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְונתן 
הזּ ה העבד :הּמ ל אמר מּת נה. מּמ נּ וּ  וּ בּק ׁש  אליו ה נּ אמן ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהעבד
ׁש לּ וֹ  הכּ לי  לע שׂ וֹ ת רוֹ צה אני   ּכ ׁש לּ וֹ , האיברים בּ כל אוֹ תי  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָעבד

עשׂ ה מה ׁש לּ י . הצּ באוֹ ת מכּ ל ׁש לּ וֹ מ ּת נה הּמ חנוֹ ת כּ ל את כּ נּ ס  ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
לעבד  מלּ וֹ  מּת נה י ּת ן ואחד אחד  כּ ל מ כּ ם ר וֹ צה אני ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְואמר:
הקׁש וּ  מהם מלּ י. מּת נה בּ וֹ  ואּת ן עּמ הם אׁש ּת ּת ף ואני  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,
 ּכ אף ׁש לם. בּ רצוֹ ן אמרוּ  וּ מהם תזכּ ר נּ וּ , כּ י אנוֹ ׁש  מה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואמרוּ 

ׁש נּ בר קדםקדם לה בּ ראוֹ ת, בּ מחׁש בה י שׂ ראל  נכנסוּ  העוֹ לם , א ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
מעשׂ ה ׁש ל  העוֹ לם  ׁש ל הבּ ריּ וֹ ת וכל הּמ לאכים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ בראוּ 
ׁש יּ היוּ  ׁש לּ הם הּמ עשׂ ה את הניח ׁש לּ הם וּ בחביבוּ ת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְבראׁש ית ,

ול ּמ ה אדם. נעשׂ ה עליו  ואמר בראׁש ית. למעשׂ ה ?אחרוֹ נים ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
י שׂ ראל , ׁש נּ קרא ׁש בּ מים אביהם  ׁש ל החביבוּ ת  בּ ׁש ביל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
העליוֹ נים את כּ נּ ס י שׂ ראל , בּ ׁש מוֹ  להּק רא עתידים היוּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְוהם
כּ לּ ם האדם, יחטא ׁש אם מוּ ם מכּ לּ ם. חלק  לתת ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּת חּת וֹ נים 
יבקׁש וּ  וכלּ ם בוֹ , ׁש נּ תנוּ  החלק מאוֹ תוֹ  בּ הם חסרים  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים
לוֹ  ׁש ּמ רוים מוּ ם מ לּ וֹ , בּ הם נתן  והוּ א בּ ׁש ביל וֹ . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
ׁש נּ תּת   ּׁש ל החלק אוֹ תוֹ  בּ ׁש ביל  למעננוּ , א  אם למענ ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲעשׂ ה
בּ ׁש ביל  להם מוֹ חל והוּ א ע ּמ וֹ . ה' חלק כּ י ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ י שׂ ראל.
הם יּת נוּ  א  ׁש אם בּ הם. ׁש נּ תן  ׁש מוֹ  ׁש ל  ׁש לּ וֹ  החלק ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַאוֹ תוֹ 
נטל ּת  ׁש אּת ה עליו, ט וֹ ענים היוּ  כּ לּ ם בּ רצוֹ נם, בּ וֹ  חלק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמעצמם
וא ואחד, אחד מכּ ל בּ אדם ׁש הוּ א חלקנוּ  כּ רחנוּ  על  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵמעּמ נוּ 
זה מ וּ ם ּפ ה, ּפ תחוֹ ן להם יהיה ׁש א וּ כדי  עליו. מרחמים ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָהי וּ 
בּ ר וֹ עה ׁש נּ אמר  זה  כּ מוֹ  בּ רצוֹ נם. אלּ א חלק לּט ל רצה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָא 
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וּ מוּ ם בּ אדם. מּת נוֹ ת לקחּת  בי ׁש בית לּמ רוֹ ם עלית ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמן,
אנוֹ ׁש  מה ואמרוּ  חלק , בּ וֹ  לתת רצוּ  וא לוֹ  סרחוּ  ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ זּ יקים
ׁש לּ הם, הגּ וּ פים ׁש הם לבוּ ׁש ים, להם ברא א  וגוֹ ', תזכּ רנּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִכּ י
וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש על  הממנּ ים כּ ן ועל אוֹ תם. שׂ וֹ נאים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוהם
לאביהם מחיּ בים ישׂ ראל כּ אׁש ר כּ מוֹ  ,לפני ׁש הם ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌אּמ וֹ ת
העוֹ לם בּ וֹ רא בּ ידי רצוּ עוֹ ת  הם העוֹ לם אּמ וֹ ת אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ מים,

בּ הם. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהלקוֹ תם

יהיהוּ כ ׁש חוֹ זרים וא מיּ דוֹ , הרצוּ עוֹ ת את זוֹ רק בּ תׁש וּ בה, ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אלּ א אינוֹ  הרצוּ עוֹ ת ׁש ל ׁש הכּ ח מּמ ׁש . ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָבהם 
נגדּ וֹ . כּ אין  הגּ וֹ ים כּ ל נאמר ׁש עליהם  ׁש נּ וֹ טל, מי  ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִבּ ידי 

י  ׁש יּ שׂ ראל עלּ תוּ מ וּ ם ׁש הוּ א העוֹ למוֹ ת מבּ וֹ רא חלק בּ הם ׁש  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
וּ מהּמ לאכים וּ מהכּ סא וֹ ת הּס פירוֹ ת וּ מעשׂ ר הכּ ל , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ַעל 
נּ ּט לוּ  מה מכּ ל בּ תׁש וּ בה, כּ ׁש חוֹ זרים וה ּמ זּ ל וֹ ת, ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהכּ וֹ כבים
וכח וֹ ת וּ מזּ יקים מדים חוּ ץ רחמים, עליהם ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמבק ׁש ים
להם ׁש אין אלּ ה, בּ כל ּת ּט ּמ אוּ  אל  בּ י שׂ ראל  ׁש נּ אמר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַהּט מאה,
מאוֹ תם ׁש נּ ׁש מ וֹ תיהם העוֹ לם, אּמ וֹ ת זה וּ מוּ ם בּ הם. ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק 
בּ כל  וא וּ ׁש תיּ ה, בּ אכילה עּמ ם להׁש ּת ּת ף אין הּט מאה, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ַֹכּ ח וֹ ת 
בּ חר  וּ ב וגוֹ ',  היא ה' חלק  אׁש ר  כּ תוּ ב  ׁש עליהם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ יהם,
וגוֹ ', אהיו בּ ׁש ם איׁש  ילכוּ  העּמ ים  כּ ל  כּ י נאמר  ועליהם ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַה'.
וּ מוּ ם בּ הם. ׁש כּ לוּ לים הּמ חנוֹ ת בּ כל וּ מיחד יחיד ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
את שׂ ם  הכּ ל על  וע לּ ת ותחּת וֹ נים, מעליוֹ נים כּ ל וּ לים ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
ׁש יּ ׁש  מוּ ם הרת, מּמ לאכי יוֹ תר אהוּ בים והם בּ הם , ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְׁש מוֹ 
ׁש יּ שׂ ראל  מוּ ם בּ ּמ לאכים, כּ ן אין מה בּ ּס פירוֹ ת חלק ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם
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ׁש הּמ לאכים אביהם. אצל ׁש הבּ נים כּ מוֹ  ונחלתוֹ , גּ וֹ רלוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵהם
אבל  עליהם, הר וֹ כבים אל  ס וּ סים כּ מוֹ  אלּ א הּס פירוֹ ת אל ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵאינם
הּמ ׁש נה, בּ עלי וּ פרׁש וּ ה ה וּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל בּ נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
אּמ וֹ ת. וּ ׁש ּת ים בּ ׁש בעים ׁש יּ ׁש ּת עבּ דוּ  עד נגאלים ישׂ ראל ◌◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאין
ׁש בעים את  בּ סנחריב הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ לל  זה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
דּ וֹ ר. מדּ וֹ ר בּ 'עמלק ל 'ה' מ'לחמה בּ הם  לקיּ ם האּמ וֹ ת, ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים

ׁש ל וּ כנגד  וּ ׁש נים ׁש בעים המוֹ ת הם שׂ רים  וּ ׁש נים ׁש בעים ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
ק"ל , על : רכב ה ' ה נּ ה בּ הם לקיּ ם ויּ ט, ויּ בא ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּס ע
אּמ וֹ ת. וּ ׁש ּת ים ׁש בעים בּ וֹ  ׁש כּ וֹ לל  מעמלק נקמה מהם ◌◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ִל ּט ל 
ׁש בעים ׁש עוֹ לה הוּ א ויכלּ וּ  ׁש מוֹ ת וּ ׁש נים ׁש בעים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנגד
יחידה, אחת בּ בת הזּ רעוֹ נים כּ ל ׁש זּ רע  נאמר  עליו וזה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים.
ׁש היא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מן הּמ ל כּ ה ׁש בּ ת הכּ לּ ה, ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוהיא
נכללים בּ ראׁש ית בּ ריּ וֹ ת ׁש כּ ל וּ מוּ ם ׁש לּ וֹ . והּמ ע שׂ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִתפארת
זוּ גוֹ  בּ ת והיא מבּ רא ׁש ית, בּ בי"ת  הּת וֹ רה התחילה לכ ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ ה,
ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  חלקוֹ . בּ וֹ  נתן אחד כּ ל  אדם, ּת פארת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל 
בּ א וֹ ת נבראוּ  ׁש כּ לּ ם מוּ ם עליהם, וׁש וֹ לטת גּ דוֹ לה אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָנתן

אהי  ועשׂ ר אמירוֹ ת, מעשׂ ר הכּ ל וּ לה יחידה בּ ת ה'י', ם. ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
ׁש ה ו' הראׁש וֹ ן. היּ וֹ ם ׁש ל האוֹ ר אוֹ רוֹ ת, מחמה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְכּ לוּ לה
ו', הי ׁש בּ יּ וֹ ם ׁש בּ ׁש ביל ה', הי י וֹ ם אמת. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַעּמ וּ די

אחת. בּ בת ה' וּ ראה נׁש למה לעשׂ וֹ תבּ א  ל ּס פיר וֹ ת כּ ׁש יּ ׁש  , ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
עד  תעשׂ ה  ו א תׁש ּת לּ ם א ּפ ע לּ ה, ׁש ּמ ם ידוּ ע, בּ ׁש ם ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְּפ ע לּ ה

חלקּה  ׁש ם נוֹ תנת ספירה האוֹ תיּ וֹ ת(כחה)ׁש כּ ל ׁש ם נוֹ תן זה . ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
והם יחידה , בּ ת ׁש ל  מה צּ ד החוֹ רים ה גּ ונים כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם
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עד  וכוּ ' נוֹ תן וזה האבוֹ ת, ׁש ׁש ת ׁש ל מצּ דּ ם האדּמ וֹ ת ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ֲ◌◌ְ◌ַהנּ ק דּ וֹ ת
ה ּס פירוֹ ת. כּ ל  ׁש ל הם בּ אוֹ תוֹ  .(עכ "מ)ׁש נּ כללוֹ ת ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וגו 'ׁש וא  ק וּ ם מׁש ּכ ימי  ב )לכם וישב:(קכז, פ' בראשית (דף[זוהר ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

קכז)כּ תוּ ב ]קפו:) מאחרי (תהלים קוּ ם מׁש כּ ימי לכם ׁש וא ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
כּ ּמ ה ראה בּ א  ׁש נא. לידיד וֹ  י ּת ן כּ ן העצבים לחם אכלי  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֶׁש בת
בּ וֹ  יׁש  בּ ּת וֹ רה  ודבר דּ בר  ׁש בּ כל הּת וֹ רה, דּ ברי  חביבים ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵהם
הּק דוֹ ׁש  נתן ׁש כּ אׁש ר  נאמר  והרי  קדוֹ ׁש ים, עליוֹ נים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶסוֹ דוֹ ת
העליוֹ נים הגּ נזים כּ ל את לישׂ ראל, הּת וֹ רה  הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

להם נתן כּ לּ ם לי שׂ ראל [וכלם]הּק דוֹ ׁש ים נּת נוּ  וכלּ ם בּ ּת וֹ רה, ַ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מ ׁש כּ ימי  לכם ׁש וא  ראה, בּ א בּ סיני. הּת וֹ רה ׁש ּק בּ לוּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
כּ ראוּ י , וּ נקבה זכר ׁש אינם ׁש נּ מצאים, היחידים הם אלּ וּ  - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵק וּ ם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לעבוֹ דתם, בּ בּ קר ד )וּ מקדּ ימים אחד (קהלת י ׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
מאחרים - ׁש בת מאחרי עמלוֹ . לכל קץ ואין וגוֹ ', ׁש ני ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְואין
האדם אל ׁש האה מוּ ם ׁש בת, ב וֹ  כּ י ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּמ נוּ חה,
לחם זּ ה מה  העצבים , לחם אכלי אצלוֹ . ו דּ אי נחת ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִהיא

ׁש אוֹ כל ,העצבים הלּ חם אוֹ תוֹ  בּ נים, י ׁש  לאדם ׁש כּ אׁש ר ? ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
אוֹ תוֹ  בּ נים, לוֹ  ׁש אין וזה ה לּ ב. וּ ברצ וֹ ן בּ שׂ מחה אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵאוֹ כל
לחם אכלי  הם ואלּ וּ  עצב, ׁש ל לחם הוּ א ׁש אוֹ כל  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶלחם

ודּ אי . ׁש נא העצבים לידידוֹ  י ּת ן  לידידוֹ כּ ן י ּת ן  זּ ה מה זהוּ , ? ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
בּ עוֹ לם ׁש נה לוֹ  נוֹ תן הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ,מבר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶׁש ּמ קוֹ ר וֹ 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ג )ההוּ א, ׁש יּ ׁש (משלי  מוּ ם ,ׁש נת וערבה וׁש כבּת  ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
וי  י ׁש כּ ב  האי ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  כּ די הבּ א, בּ עוֹ לם חלק  בּ עוֹ לםל וֹ  הנה ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

כּ ראוּ י . ההוּ א  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהבּ א
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ׁש הּמ לאכים אביהם. אצל ׁש הבּ נים כּ מוֹ  ונחלתוֹ , גּ וֹ רלוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵהם
אבל  עליהם, הר וֹ כבים אל  ס וּ סים כּ מוֹ  אלּ א הּס פירוֹ ת אל ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵאינם
הּמ ׁש נה, בּ עלי וּ פרׁש וּ ה ה וּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל בּ נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
אּמ וֹ ת. וּ ׁש ּת ים בּ ׁש בעים ׁש יּ ׁש ּת עבּ דוּ  עד נגאלים ישׂ ראל ◌◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאין
ׁש בעים את  בּ סנחריב הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ לל  זה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
דּ וֹ ר. מדּ וֹ ר בּ 'עמלק ל 'ה' מ'לחמה בּ הם  לקיּ ם האּמ וֹ ת, ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים

ׁש ל וּ כנגד  וּ ׁש נים ׁש בעים המוֹ ת הם שׂ רים  וּ ׁש נים ׁש בעים ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
ק"ל , על : רכב ה ' ה נּ ה בּ הם לקיּ ם ויּ ט, ויּ בא ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּס ע
אּמ וֹ ת. וּ ׁש ּת ים ׁש בעים בּ וֹ  ׁש כּ וֹ לל  מעמלק נקמה מהם ◌◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ִל ּט ל 
ׁש בעים ׁש עוֹ לה הוּ א ויכלּ וּ  ׁש מוֹ ת וּ ׁש נים ׁש בעים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנגד
יחידה, אחת בּ בת הזּ רעוֹ נים כּ ל ׁש זּ רע  נאמר  עליו וזה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים.
ׁש היא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מן הּמ ל כּ ה ׁש בּ ת הכּ לּ ה, ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוהיא
נכללים בּ ראׁש ית בּ ריּ וֹ ת ׁש כּ ל וּ מוּ ם ׁש לּ וֹ . והּמ ע שׂ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִתפארת
זוּ גוֹ  בּ ת והיא מבּ רא ׁש ית, בּ בי"ת  הּת וֹ רה התחילה לכ ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ ה,
ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  חלקוֹ . בּ וֹ  נתן אחד כּ ל  אדם, ּת פארת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל 
בּ א וֹ ת נבראוּ  ׁש כּ לּ ם מוּ ם עליהם, וׁש וֹ לטת גּ דוֹ לה אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָנתן

אהי  ועשׂ ר אמירוֹ ת, מעשׂ ר הכּ ל וּ לה יחידה בּ ת ה'י', ם. ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
ׁש ה ו' הראׁש וֹ ן. היּ וֹ ם ׁש ל האוֹ ר אוֹ רוֹ ת, מחמה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְכּ לוּ לה
ו', הי ׁש בּ יּ וֹ ם ׁש בּ ׁש ביל ה', הי י וֹ ם אמת. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַעּמ וּ די

אחת. בּ בת ה' וּ ראה נׁש למה לעשׂ וֹ תבּ א  ל ּס פיר וֹ ת כּ ׁש יּ ׁש  , ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
עד  תעשׂ ה  ו א תׁש ּת לּ ם א ּפ ע לּ ה, ׁש ּמ ם ידוּ ע, בּ ׁש ם ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְּפ ע לּ ה

חלקּה  ׁש ם נוֹ תנת ספירה האוֹ תיּ וֹ ת(כחה)ׁש כּ ל ׁש ם נוֹ תן זה . ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
והם יחידה , בּ ת ׁש ל  מה צּ ד החוֹ רים ה גּ ונים כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם
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עד  וכוּ ' נוֹ תן וזה האבוֹ ת, ׁש ׁש ת ׁש ל מצּ דּ ם האדּמ וֹ ת ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ֲ◌◌ְ◌ַהנּ ק דּ וֹ ת
ה ּס פירוֹ ת. כּ ל  ׁש ל הם בּ אוֹ תוֹ  .(עכ "מ)ׁש נּ כללוֹ ת ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וגו 'ׁש וא  ק וּ ם מׁש ּכ ימי  ב )לכם וישב:(קכז, פ' בראשית (דף[זוהר ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

קכז)כּ תוּ ב ]קפו:) מאחרי (תהלים קוּ ם מׁש כּ ימי לכם ׁש וא ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
כּ ּמ ה ראה בּ א  ׁש נא. לידיד וֹ  י ּת ן כּ ן העצבים לחם אכלי  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֶׁש בת
בּ וֹ  יׁש  בּ ּת וֹ רה  ודבר דּ בר  ׁש בּ כל הּת וֹ רה, דּ ברי  חביבים ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵהם
הּק דוֹ ׁש  נתן ׁש כּ אׁש ר  נאמר  והרי  קדוֹ ׁש ים, עליוֹ נים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶסוֹ דוֹ ת
העליוֹ נים הגּ נזים כּ ל את לישׂ ראל, הּת וֹ רה  הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

להם נתן כּ לּ ם לי שׂ ראל [וכלם]הּק דוֹ ׁש ים נּת נוּ  וכלּ ם בּ ּת וֹ רה, ַ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מ ׁש כּ ימי  לכם ׁש וא  ראה, בּ א בּ סיני. הּת וֹ רה ׁש ּק בּ לוּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
כּ ראוּ י , וּ נקבה זכר ׁש אינם ׁש נּ מצאים, היחידים הם אלּ וּ  - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵק וּ ם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לעבוֹ דתם, בּ בּ קר ד )וּ מקדּ ימים אחד (קהלת י ׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
מאחרים - ׁש בת מאחרי עמלוֹ . לכל קץ ואין וגוֹ ', ׁש ני ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְואין
האדם אל ׁש האה מוּ ם ׁש בת, ב וֹ  כּ י ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּמ נוּ חה,
לחם זּ ה מה  העצבים , לחם אכלי אצלוֹ . ו דּ אי נחת ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִהיא

ׁש אוֹ כל ,העצבים הלּ חם אוֹ תוֹ  בּ נים, י ׁש  לאדם ׁש כּ אׁש ר ? ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
אוֹ תוֹ  בּ נים, לוֹ  ׁש אין וזה ה לּ ב. וּ ברצ וֹ ן בּ שׂ מחה אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵאוֹ כל
לחם אכלי  הם ואלּ וּ  עצב, ׁש ל לחם הוּ א ׁש אוֹ כל  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶלחם

ודּ אי . ׁש נא העצבים לידידוֹ  י ּת ן  לידידוֹ כּ ן י ּת ן  זּ ה מה זהוּ , ? ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
בּ עוֹ לם ׁש נה לוֹ  נוֹ תן הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ,מבר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶׁש ּמ קוֹ ר וֹ 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ג )ההוּ א, ׁש יּ ׁש (משלי  מוּ ם ,ׁש נת וערבה וׁש כבּת  ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
וי  י ׁש כּ ב  האי ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  כּ די הבּ א, בּ עוֹ לם חלק  בּ עוֹ לםל וֹ  הנה ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

כּ ראוּ י . ההוּ א  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהבּ א
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יז ה ה א  ה ה ל ע  וזכה  האד  האיר  ה  ת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָא
הא ל לע  ת ַָָָא

וגו'ה נּ ה ּב נים  ה' ג)נחלת וירא:(קכז, פ' בראשית קטו.)[זוהר ](דף ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הזּ וֹ , הדּ רגּ ה  מן למעלה היא  עשׂ יּ ה ל שׂ רה, ה' ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַויּ עשׂ 
וכאן  ּפ קידה כּ אן זה ועל ּת לוּ י , זה ׁש בּ מזּ ל ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ּפ תח אלעזר ר בּ י אחד . והכּ ל וה', ה' אמר  ולכן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעשׂ יּ ה.

קכז)ואמר, ה נּ ה(תהלים הבּ טן. ּפ רי שׂ כר בּ נים ה' נחלת הנּ ה ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
לעוֹ למים. מ ּמ נּ ה יתבּ ּט ל ׁש א בּ ה' להאחז חלק ה', ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַנחלת 
להכּ נס  בהם זוֹ כה הזּ ה, בּ עוֹ לם לבנים ׁש זּ וֹ כה אדם  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש בּ ן
האדם בּ ן ׁש הׁש איר  הבּ ן ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם  הבּ א, לעוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל ּפ ר גּ וֹ ד 
וזוֹ כה ה בּ א, לע וֹ לם אוֹ תוֹ  יזכּ ה הוּ א הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוזוֹ כה

ה' נחלת זּ ה מה ה'. לנחלת בּ וֹ  וכלהכּ נס  החיּ ים. ארץ זוֹ  ? ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּמ ל דּ וד הח יּ ים. ארץ ׁש היא ישׂ ראל, ארץ את לּה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָקרא

לה] ׁש כּ תוּ ב[קרא ה', כו)נחלת א היּ וֹ ם(שמואל גרׁש וּ ני  כּ י  ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌
וּ מוּ ם אחרים, אהים עבד  ל לאמר ה' בּ נחלת  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱֹ◌ֲ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמהסּת ּפ ח

הזּ ה האיׁש  את מזכּ ה מי בּ נים. ה ' נחלת  הנּ ה  ּאםכ בּ נים. ? ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
טוֹ ב  וחלק  שׂ כר  הבּ טן. ּפ רי שׂ כר  - הזּ ה בּ ע וֹ לם בהם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶזוֹ כה
בּ אוֹ תוֹ  אדם בּ ן ׁש זּ וֹ כה הוּ א מעיו ּפ רי בּ אוֹ תוֹ  עוֹ לם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

בּ הם.עוֹ לם  ָ◌ָ◌ֶ◌
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תהלי זוהר 

 נ את ל ד הה א  מ הה א   ל ע טב  כר  ל ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָאי
הרה דרכי  נר ְְְִִֵַַַָיראת

וגו 'ּכ חצּ ים גּ ּב וֹ ר ד )ּב יד  וישב:(קכז , פ' בראשית קפח.)[זוהר בּ א](דף ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֹ
זרע בּ בּ קר  בּ ארוּ הוּ ,[את]ראה, הזּ ה הּפ סוּ ק .זרע ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌

אז  בּ עלוּ מיו, ויהיה בּ כחוֹ  עוֹ מד ׁש אדם  בּ זמן זהוּ  - ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַבּ בּ קר
בּ בּ קר ׁש כּ תוּ ב לוֹ , ׁש ראוּ יה אה עם בּ נים להוֹ ליד ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִי ׁש ּת דּ ל

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה זּ מן, הוּ א אז ׁש הרי .זרע את  קכז)זרע (תהלים ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ללּמ ד  ׁש יּ כ וֹ ל מוּ ם הנּ ע וּ רים, בּ ני  כּ ן גּ בּ וֹ ר  בּ יד  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ ח צּ ים
לעוֹ לם טוֹ ב שׂ כר  ל וֹ  ויהיה הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  דּ רכי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם

מלּ  אׁש ר  הגּ בר אׁש רי ׁש כּ תוּ ב אהבּ א, מהם אׁש ּפ תוֹ  את א ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
בּ עוֹ לם - יבוֹ ׁש וּ  א בּ ער . אוֹ יבים את ידבּ רוּ  כּ י  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵיבוֹ ׁש וּ 
ל ׁש אין עליו, לקטרג יבוֹ אוּ  הדּ ין ׁש בּ עלי  בּ זמן ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַההוּ א,
יראת בּ נוֹ  את ׁש ּמ לּמ ד ההוּ א כּ מוֹ  ההוּ א בּ עוֹ לם טוֹ ב  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָשׂ כר 

הּת וֹ רה. בּ דרכי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִר בּ וֹ נוֹ 

ׁש כּ תוּ ב בּ א בּ אברהם, אמר  מה יח)ראה ידעּת יו (בראשית כּ י ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
 דּ ר וׁש מרוּ  אחריו בּ יתוֹ  ואת בּ ניו  את  יצוּ ה אׁש ר  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְלמען
לוֹ  קיּ מת ה זּ כוּ ת אוֹ תּה  כּ ן ועל וּ מׁש ּפ ט, צדקה לעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַה'
את זרע בּ בּ קר   ּכ וּ מוּ ם הדּ ין. בּ עלי  כּ ל  אצל  הה וּ א  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
הזּ מן  ׁש הוּ א הזּ קנה, בּ ימי  אפלּ וּ  - יד ּת נּ ח אל ולערב ,ַזרע◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌

זקן, יכול,ׁש אדם ואיני  השתדלתי כבר או  לי , ודי  השתדלתי  כבר יאמר [לא ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
זה] כל ועם רוצה, איני זקן שאני  כּ תוּ ב וכעת  אמה .יד ּת נּ ח  אל  ? ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

הּט עם מה הזּ ה. בּ עוֹ לם מ לּ הוֹ ליד תדע י נּ יח ׁש א מוּ ם ? ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ׁש יּ עמדוּ  כּ די  - הא הים לפני  זה. אוֹ  הזה יכׁש ר ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאיזה
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יהוג  נחלת הבּ טן:הנּ ה ּפ רי שׂ כר בּ נים 
הנּ עוּ רים:ד  בּ ני כּ ן גּ בּ וֹ ר בּ יד הגּ ברהכּ חצּ ים אׁש רי 
תהלי זוהר 

יז ה ה א  ה ה ל ע  וזכה  האד  האיר  ה  ת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָא
הא ל לע  ת ַָָָא

וגו'ה נּ ה ּב נים  ה' ג)נחלת וירא:(קכז, פ' בראשית קטו.)[זוהר ](דף ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הזּ וֹ , הדּ רגּ ה  מן למעלה היא  עשׂ יּ ה ל שׂ רה, ה' ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַויּ עשׂ 
וכאן  ּפ קידה כּ אן זה ועל ּת לוּ י , זה ׁש בּ מזּ ל ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ּפ תח אלעזר ר בּ י אחד . והכּ ל וה', ה' אמר  ולכן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעשׂ יּ ה.

קכז)ואמר, ה נּ ה(תהלים הבּ טן. ּפ רי שׂ כר בּ נים ה' נחלת הנּ ה ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
לעוֹ למים. מ ּמ נּ ה יתבּ ּט ל ׁש א בּ ה' להאחז חלק ה', ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַנחלת 
להכּ נס  בהם זוֹ כה הזּ ה, בּ עוֹ לם לבנים ׁש זּ וֹ כה אדם  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש בּ ן
האדם בּ ן ׁש הׁש איר  הבּ ן ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם  הבּ א, לעוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל ּפ ר גּ וֹ ד 
וזוֹ כה ה בּ א, לע וֹ לם אוֹ תוֹ  יזכּ ה הוּ א הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוזוֹ כה

ה' נחלת זּ ה מה ה'. לנחלת בּ וֹ  וכלהכּ נס  החיּ ים. ארץ זוֹ  ? ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּמ ל דּ וד הח יּ ים. ארץ ׁש היא ישׂ ראל, ארץ את לּה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָקרא

לה] ׁש כּ תוּ ב[קרא ה', כו)נחלת א היּ וֹ ם(שמואל גרׁש וּ ני  כּ י  ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌
וּ מוּ ם אחרים, אהים עבד  ל לאמר ה' בּ נחלת  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱֹ◌ֲ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמהסּת ּפ ח

הזּ ה האיׁש  את מזכּ ה מי בּ נים. ה ' נחלת  הנּ ה  ּאםכ בּ נים. ? ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
טוֹ ב  וחלק  שׂ כר  הבּ טן. ּפ רי שׂ כר  - הזּ ה בּ ע וֹ לם בהם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶזוֹ כה
בּ אוֹ תוֹ  אדם בּ ן ׁש זּ וֹ כה הוּ א מעיו ּפ רי בּ אוֹ תוֹ  עוֹ לם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

בּ הם.עוֹ לם  ָ◌ָ◌ֶ◌
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תהלי זוהר 

 נ את ל ד הה א  מ הה א   ל ע טב  כר  ל ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָאי
הרה דרכי  נר ְְְִִֵַַַָיראת

וגו 'ּכ חצּ ים גּ ּב וֹ ר ד )ּב יד  וישב:(קכז , פ' בראשית קפח.)[זוהר בּ א](דף ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֹ
זרע בּ בּ קר  בּ ארוּ הוּ ,[את]ראה, הזּ ה הּפ סוּ ק .זרע ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌

אז  בּ עלוּ מיו, ויהיה בּ כחוֹ  עוֹ מד ׁש אדם  בּ זמן זהוּ  - ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַבּ בּ קר
בּ בּ קר ׁש כּ תוּ ב לוֹ , ׁש ראוּ יה אה עם בּ נים להוֹ ליד ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִי ׁש ּת דּ ל

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה זּ מן, הוּ א אז ׁש הרי .זרע את  קכז)זרע (תהלים ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ללּמ ד  ׁש יּ כ וֹ ל מוּ ם הנּ ע וּ רים, בּ ני  כּ ן גּ בּ וֹ ר  בּ יד  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ ח צּ ים
לעוֹ לם טוֹ ב שׂ כר  ל וֹ  ויהיה הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  דּ רכי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם

מלּ  אׁש ר  הגּ בר אׁש רי ׁש כּ תוּ ב אהבּ א, מהם אׁש ּפ תוֹ  את א ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
בּ עוֹ לם - יבוֹ ׁש וּ  א בּ ער . אוֹ יבים את ידבּ רוּ  כּ י  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵיבוֹ ׁש וּ 
ל ׁש אין עליו, לקטרג יבוֹ אוּ  הדּ ין ׁש בּ עלי  בּ זמן ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַההוּ א,
יראת בּ נוֹ  את ׁש ּמ לּמ ד ההוּ א כּ מוֹ  ההוּ א בּ עוֹ לם טוֹ ב  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָשׂ כר 

הּת וֹ רה. בּ דרכי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִר בּ וֹ נוֹ 

ׁש כּ תוּ ב בּ א בּ אברהם, אמר  מה יח)ראה ידעּת יו (בראשית כּ י ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
 דּ ר וׁש מרוּ  אחריו בּ יתוֹ  ואת בּ ניו  את  יצוּ ה אׁש ר  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְלמען
לוֹ  קיּ מת ה זּ כוּ ת אוֹ תּה  כּ ן ועל וּ מׁש ּפ ט, צדקה לעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַה'
את זרע בּ בּ קר   ּכ וּ מוּ ם הדּ ין. בּ עלי  כּ ל  אצל  הה וּ א  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
הזּ מן  ׁש הוּ א הזּ קנה, בּ ימי  אפלּ וּ  - יד ּת נּ ח אל ולערב ,ַזרע◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌

זקן, יכול,ׁש אדם ואיני  השתדלתי כבר או  לי , ודי  השתדלתי  כבר יאמר [לא ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
זה] כל ועם רוצה, איני זקן שאני  כּ תוּ ב וכעת  אמה .יד ּת נּ ח  אל  ? ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

הּט עם מה הזּ ה. בּ עוֹ לם מ לּ הוֹ ליד תדע י נּ יח ׁש א מוּ ם ? ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ׁש יּ עמדוּ  כּ די  - הא הים לפני  זה. אוֹ  הזה יכׁש ר ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאיזה
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את ידבּ רוּ  כּ י יבׁש וּ  א מהם אׁש ּפ תוֹ  את מלּ א אׁש ר
ּב ער: אוֹ יבים

תהלי זוהר 

כּ תוּ ב כּ ן ועל  ההוּ א. בּ עוֹ לם קכז)בּ ׁש בילוֹ  נחלת(תהלים הנּ ה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
ולנּ חלה הבּ א. העוֹ לם  ׁש ל  הצּ ד הנּ ׁש מ וֹ ת, צר וֹ ר זהוּ  בּ נים. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָה'

ה' נחלת לאוֹ תּה  להכּ נס  האדם את מזכּ ה מי הבּ נים.הזּ וֹ , ? ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אוֹ תוֹ  אׁש רי כּ ן ועל ה ', לנחלת אוֹ תוֹ  מזכּ ים הבּ נים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם
כּ מ וֹ  הּת וֹ רה דּ רכי  אוֹ תם ללּמ ד אוֹ תם ׁש ּמ זכּ ה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָהאי ׁש 

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תבּ אר.

הא ל ע וא רי ה ה ,  ל ע ְְְֵֵֶַַַַָָָָָא רי

וגו'א ׁש רי  ה)הגּ בר  וירא:(קכז, פ' בראשית קטו.)[זוהר ראה,](דף בּ א ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌
מעשׂ ה ׁש ל ּפ רוֹ ת ׁש ל וחלק ירה בּ נים, ה' נחלת ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִהנּ ה
מ ם ׁש הרי החיּ ים, מעץ  הוּ א מלמעלה ה וּ א   ּבּ רו ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לבנים, אדם בּ ן יד )זוֹ כה נמצא.(הושע   ּפ רי מּמ נּ י ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ תוּ ב  קכז)?מה אׁש ּפ תוֹ (תהלים את מלּ א אׁש ר הגּ בר  אׁש רי ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הבּ א. בּ עוֹ לם  ואׁש רי הזּ ה, בּ ע וֹ לם אׁש רי וגוֹ '. יבׁש וּ  א  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵמהם
בּ ער האוֹ יבים מי בּ ער , אוֹ יבים את ידבּ רוּ  כּ י יבׁש וּ  ?א ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

כּ ּמ ה הזּ ה, מהעוֹ לם י וֹ צאת נׁש מה ׁש כּ אׁש ר  הדּ ינים. בּ עלי ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵאלּ וּ 
לּמ קוֹ ם תכּ נס ׁש א עד  לפניה ׁש ּמ זּמ נים הדּ ינים בּ עלי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵהם
מׁש כּ וֹ נוֹ ת ׁש הׁש איר מוּ ם  לׁש ם , ׁש ּת כּ נס ׁש ער בּ אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַבּ ער 
כּ י  יב ׁש וּ  א זה ועל  עוֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  יזכּ ה  וּ בגללם הזּ ה ◌ִֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

בּ ער. אוֹ יבים את ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְידבּ רוּ 
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תהלי זוהר 

מלּ אאׁש רי אׁש ר ה)הגּ בר בראשית :(קכז, פ' ח"א כג :)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

החל  בּ ימי  נׁש ר  נוֹ חת ערבית, בּ תפלּ ת ּפ יו ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כׁש ּפ וֹ תח 
אוֹ ריא"ל  נקרא נוֹ ריא"ל וזה הלּ ילה. ּת פלּ ת בּ כנפיו ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל
דּ וֹ לק, נר ׁש הוּ א גּ בוּ רה, ׁש ל מצּ ד  ונוֹ ריא"ל חס"ד, ׁש ל ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 

בּ וֹ  ז)ׁש נּ אמר אריה(דניאל ׁש חרית וּ בתפלּ ת וגוֹ '. דּ ינוּ ר נהר  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
כּ נפים ׁש אר בּ ע  וּ כנפיו, בּ זרוֹ עוֹ תיו ּת פלּ ה לקבּ ל  לכל [יש]נוֹ חת ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לקבּ ל נוֹ חת ׁש וֹ ר  מנחה וּ בתפלּ ת  מיכאל. זה תפלה]חיּ ה, [נ"א: ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נוֹ חת וּ בׁש בּ ת גבריאל . וזה וּ כנפיו , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ קרניו
ׁש ל  סוֹ ד  וזה בּ הם, ׁש לּ וֹ  יחידה הבּ ת  לקבּ ל האבוֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִבּ ׁש ׁש ת
העליוֹ נוֹ ת הח יּ וֹ ת זמן בּ אוֹ תוֹ  ׁש לּ וֹ . יחידה בּ ת ש' ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַׁש בּ ת,

וא וֹ מרים, ּפ וֹ תחים יי ', ׁש ל בּ ם כד )ׁש נּ קראוּ  שׂ אוּ (תהלים  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌
עוֹ לם. ּפ תחי והנּ שׂ אוּ  ראׁש יכם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים

היכלּב אוֹ תוֹ  - הרא ׁש וֹ ן היכל היכל וֹ ת. ׁש בעה נפ ּת חים  זמן ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
הרחמים. היכל - ׁש לי ׁש י היּ ראה. היכל - ׁש ני  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאהבה.
היכל - חמיׁש י ה ּמ אירה . בּ אסּפ קלריה הנּ ב וּ אה היכל - ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְרביעי
ׁש ביעי  הצּ דק. היכל - ׁש י מאירה. ׁש אינּה  בּ אסּפ קלריה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהנּ בוּ אה
היכל אהים ׁש י"ת. בּ רא  - בּ רא ׁש ית  נאמר ועליהם הדּ ין. היכל -ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ׁש ל קוֹ לוֹ ת  ׁש בעה וּ כנגדּ ם  למ ּט ה, היכלוֹ ת  ׁש בעה הם  וכ ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביעי.
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  מ ׁש וֹ טט ׁש בּ הן אזכּ רוֹ ת עשׂ רה  וּ ׁש מוֹ נה לה', ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָהבוּ 

עוֹ למ וֹ ת  עשׂ ר בּ ׁש מוֹ נה סח)ה וּ א אלפי (תהלים רבּ תים  א הים  בּ רכב ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ערים ׁש וֹ מרי וכ ּמ ה  ע וֹ למ וֹ ת , רבּ וֹ א  עשׂ ר ׁש מ וֹ נה ׁש הם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁש נאן,
בּ מדּ ה אלּ א  ת כּ נס א ּת פלּ ה וכל ּת פלּ וֹ ת, ׁש ּמ קבּ לים להיכל וֹ ת  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵי ׁש 

נאמר ועליו הּת פלּ ה , ׁש ער לפני ׁש עוֹ מד מי ואין קכז)בּ מׁש קל, (שם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
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את ידבּ רוּ  כּ י יבׁש וּ  א מהם אׁש ּפ תוֹ  את מלּ א אׁש ר
ּב ער: אוֹ יבים

תהלי זוהר 

כּ תוּ ב כּ ן ועל  ההוּ א. בּ עוֹ לם קכז)בּ ׁש בילוֹ  נחלת(תהלים הנּ ה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
ולנּ חלה הבּ א. העוֹ לם  ׁש ל  הצּ ד הנּ ׁש מ וֹ ת, צר וֹ ר זהוּ  בּ נים. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָה'

ה' נחלת לאוֹ תּה  להכּ נס  האדם את מזכּ ה מי הבּ נים.הזּ וֹ , ? ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אוֹ תוֹ  אׁש רי כּ ן ועל ה ', לנחלת אוֹ תוֹ  מזכּ ים הבּ נים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם
כּ מ וֹ  הּת וֹ רה דּ רכי  אוֹ תם ללּמ ד אוֹ תם ׁש ּמ זכּ ה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָהאי ׁש 

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תבּ אר.

הא ל ע וא רי ה ה ,  ל ע ְְְֵֵֶַַַַָָָָָא רי

וגו'א ׁש רי  ה)הגּ בר  וירא:(קכז, פ' בראשית קטו.)[זוהר ראה,](דף בּ א ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌
מעשׂ ה ׁש ל ּפ רוֹ ת ׁש ל וחלק ירה בּ נים, ה' נחלת ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִהנּ ה
מ ם ׁש הרי החיּ ים, מעץ  הוּ א מלמעלה ה וּ א   ּבּ רו ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לבנים, אדם בּ ן יד )זוֹ כה נמצא.(הושע   ּפ רי מּמ נּ י ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ תוּ ב  קכז)?מה אׁש ּפ תוֹ (תהלים את מלּ א אׁש ר הגּ בר  אׁש רי ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הבּ א. בּ עוֹ לם  ואׁש רי הזּ ה, בּ ע וֹ לם אׁש רי וגוֹ '. יבׁש וּ  א  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵמהם
בּ ער האוֹ יבים מי בּ ער , אוֹ יבים את ידבּ רוּ  כּ י יבׁש וּ  ?א ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

כּ ּמ ה הזּ ה, מהעוֹ לם י וֹ צאת נׁש מה ׁש כּ אׁש ר  הדּ ינים. בּ עלי ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵאלּ וּ 
לּמ קוֹ ם תכּ נס ׁש א עד  לפניה ׁש ּמ זּמ נים הדּ ינים בּ עלי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵהם
מׁש כּ וֹ נוֹ ת ׁש הׁש איר מוּ ם  לׁש ם , ׁש ּת כּ נס ׁש ער בּ אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַבּ ער 
כּ י  יב ׁש וּ  א זה ועל  עוֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  יזכּ ה  וּ בגללם הזּ ה ◌ִֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

בּ ער. אוֹ יבים את ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְידבּ רוּ 
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תהלי זוהר 

מלּ אאׁש רי אׁש ר ה)הגּ בר בראשית :(קכז, פ' ח"א כג :)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

החל  בּ ימי  נׁש ר  נוֹ חת ערבית, בּ תפלּ ת ּפ יו ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כׁש ּפ וֹ תח 
אוֹ ריא"ל  נקרא נוֹ ריא"ל וזה הלּ ילה. ּת פלּ ת בּ כנפיו ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל
דּ וֹ לק, נר ׁש הוּ א גּ בוּ רה, ׁש ל מצּ ד  ונוֹ ריא"ל חס"ד, ׁש ל ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 

בּ וֹ  ז)ׁש נּ אמר אריה(דניאל ׁש חרית וּ בתפלּ ת וגוֹ '. דּ ינוּ ר נהר  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
כּ נפים ׁש אר בּ ע  וּ כנפיו, בּ זרוֹ עוֹ תיו ּת פלּ ה לקבּ ל  לכל [יש]נוֹ חת ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לקבּ ל נוֹ חת ׁש וֹ ר  מנחה וּ בתפלּ ת  מיכאל. זה תפלה]חיּ ה, [נ"א: ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נוֹ חת וּ בׁש בּ ת גבריאל . וזה וּ כנפיו , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ קרניו
ׁש ל  סוֹ ד  וזה בּ הם, ׁש לּ וֹ  יחידה הבּ ת  לקבּ ל האבוֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִבּ ׁש ׁש ת
העליוֹ נוֹ ת הח יּ וֹ ת זמן בּ אוֹ תוֹ  ׁש לּ וֹ . יחידה בּ ת ש' ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַׁש בּ ת,

וא וֹ מרים, ּפ וֹ תחים יי ', ׁש ל בּ ם כד )ׁש נּ קראוּ  שׂ אוּ (תהלים  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌
עוֹ לם. ּפ תחי והנּ שׂ אוּ  ראׁש יכם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים

היכלּב אוֹ תוֹ  - הרא ׁש וֹ ן היכל היכל וֹ ת. ׁש בעה נפ ּת חים  זמן ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
הרחמים. היכל - ׁש לי ׁש י היּ ראה. היכל - ׁש ני  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאהבה.
היכל - חמיׁש י ה ּמ אירה . בּ אסּפ קלריה הנּ ב וּ אה היכל - ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְרביעי
ׁש ביעי  הצּ דק. היכל - ׁש י מאירה. ׁש אינּה  בּ אסּפ קלריה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהנּ בוּ אה
היכל אהים ׁש י"ת. בּ רא  - בּ רא ׁש ית  נאמר ועליהם הדּ ין. היכל -ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ׁש ל קוֹ לוֹ ת  ׁש בעה וּ כנגדּ ם  למ ּט ה, היכלוֹ ת  ׁש בעה הם  וכ ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביעי.
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  מ ׁש וֹ טט ׁש בּ הן אזכּ רוֹ ת עשׂ רה  וּ ׁש מוֹ נה לה', ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָהבוּ 

עוֹ למ וֹ ת  עשׂ ר בּ ׁש מוֹ נה סח)ה וּ א אלפי (תהלים רבּ תים  א הים  בּ רכב ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ערים ׁש וֹ מרי וכ ּמ ה  ע וֹ למ וֹ ת , רבּ וֹ א  עשׂ ר ׁש מ וֹ נה ׁש הם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁש נאן,
בּ מדּ ה אלּ א  ת כּ נס א ּת פלּ ה וכל ּת פלּ וֹ ת, ׁש ּמ קבּ לים להיכל וֹ ת  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵי ׁש 

נאמר ועליו הּת פלּ ה , ׁש ער לפני ׁש עוֹ מד מי ואין קכז)בּ מׁש קל, (שם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
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בּ ער אוֹ יבים את ידבּ רוּ  כּ י  יבׁש וּ  בּ ג א . הּמ ל ׁש ער ׁש היא  לל, ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
- הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  זה והּת וֹ רה ׁש כינה, וזוֹ  מצוה , היא  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּת פלּ ה
ּת וֹ רה להעלוֹ ת  וצרי הפסקה . בּ יניהם  צרי ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָא

ויראה. בּ אהבה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מצוה

מ לּ אא ׁש רי  א ׁש ר ה)ה גּ בר השלמה :(קכז, בראשית פ' ח"א  [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

כד.)מההשמטות דף  ו, מי ](סימן אין אהבי. אברהם ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶזרע
נאמר  ועליו הּת פ לּ ה, ׁש ער לפני קכז)ׁש עוֹ מד כּ י (שם יבׁש וּ  א ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌

ׁש ּת פלּ ה בּ גלל  , ה ּמ ל ׁש ער  ׁש הוּ א בּ ער, איבים את ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְידבּ רוּ 
צרי א הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  זה ותוֹ רה ׁש כינה, וזוֹ  מצוה, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִהיא
ואהבה, בּ יראה וּ מצוה ּת וֹ רה להעלוֹ ת   וצרי הפסקה, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם
כּ מ וֹ  יהו"ה, מם ּת לוּ י וֹ ת תעשׂ ה  וא עשׂ ה מצו וֹ ת ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
וזה תעשׂ ה, א מצווֹ ת שס"ה - י"ה עם מי זה סוֹ ד  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנוּ 
וּ ׁש מ וֹ נה מאתים כּ אן והרי  עשׂ ה , מצווֹ ת רמ"ח - ו"ה עם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִזכרי 
וּ ׁש מ וֹ נה מאתים והן וׁש ים, וחמה מאוֹ ת וּ ׁש ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ עים,
א וֹ ת ׁש ל ויראה מאהבה ונּת נוּ  ׁש מע, ׁש בּ קריאת  ּת בוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ עים
והם בּ אהבה, י שׂ ראל  בּ עּמ וֹ  הבּ וֹ חר ּת ּק נוּ   ּכ וּ מוּ ם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִה',

בּ וֹ  ׁש נּ אמר בּ אברהם מא)כּ לוּ לים אברהם(ישעיה  אהבי .זרע ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌

וגו 'א ׁש רי  אׁש ּפ תוֹ  את מלּ א אׁש ר ה)הגּ בר חדש :(קכז , [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

רות קח:)מדרש ּפ תח,](דף  יוֹ סי קכז)רבּ י הגּ בר(תהלים אׁש רי ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וּ רביּ ה בּ פריּ ה בּ ּמ תעּס ק וגוֹ '. מהם אׁש ּפ תוֹ  את  מלּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר

בּ ער אוֹ יבים את יד בּ ר וּ  כּ י יבׁש וּ  א  מהוּ  מדבּ ר. ?הכּ ת וּ ב ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌
לכּ נס  בּ אה ונפ ׁש וֹ  הזּ ה  הע וֹ לם מן  י וֹ צא ׁש האדם בּ זמן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
וּ מצּ ד  זה  מצּ ד עוֹ מדים חבּ לה  מלאכי  כּ ּמ ה לּה , הראוּ י ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּמ ק וֹ ם
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- זכה זה. וּ מצּ ד זה מצּ ד  עוֹ מדים  ׁש לוֹ ם מלאכי  וכּמ ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶזה,
זכה א . בּ וֹ א ׁש לוֹ ם לוֹ  ואוֹ מרים ׁש ל וֹ ם מלאכי  ל וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ימים

ואוֹ מרים ל וֹ  מק דּ ימים חבּ לה מלאכי  ג )- רע (ישעיה  לר ׁש ע אוֹ י  ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לּ וֹ . יעשׂ ה ידיו גמ וּ ל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ י

ׁש כּ ל ה וּ אוּ מי  הזּ ה. בּ עוֹ לם בּ ן  להנּ יח נתע ּס ק ׁש א מי ? ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ ן טוֹ בים,הּמ נּ יח וּ מעשׂ ים  תוֹ רה וּ מלּמ ד וֹ  ה זּ ה בּ עוֹ לם ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ וֹ . ׁש וֹ לטים וגיהנּ ם חבּ לה מלאכי  קכז)אין  (תהלים  ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ ער אוֹ יבים  את יד בּ ר וּ  כּ י  יב ׁש וּ  חבּ להא מלאכי אלּ וּ  . ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ּת וֹ רתי  הרי אדם, יאמר ׁש א עליו. לׁש ט יכ וֹ לים  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם
אלּ א וּ רביּ ה . בּ פריּ ה אתעּס ק וא עלי, מגנּ ים טוֹ בים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ים
נכנס  אינוֹ  טוֹ בים, וּ מעשׂ ים ּת וֹ רה בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
הבּ א. לעוֹ לם חלק לוֹ  ואין הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ מחצּ תוֹ 
ׁש ל  ׁש ערים ע שׂ ר  מׁש ה ׁש הוֹ ציאוּ ה וּ  מחברנ וּ , אחד  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
היה החסיד, י וּ דאי רבּ י  ׁש ל  קוֹ ל וֹ  ׁש אלמלא העוֹ לם , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
וּ מעשׂ ים ּת וֹ רה בּ על אדם ל אין  ׁש הרי העוֹ למוֹ ת. מני  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנטרד

בּ וֹ  וכתוּ ב הל וֹ ם, עליו  יהוּ דה, מל כּ חזקיּ ה לח)ט וֹ בים (ישעיה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אּת ה מת כּ י  תחיה. וא אּת ה מת כּ י  לבית צו  ה' אמר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹכּ ה 

הבּ א. בּ ע וֹ לם תחיה וא ה זּ ה , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
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בּ ער אוֹ יבים את ידבּ רוּ  כּ י  יבׁש וּ  בּ ג א . הּמ ל ׁש ער ׁש היא  לל, ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
- הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  זה והּת וֹ רה ׁש כינה, וזוֹ  מצוה , היא  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּת פלּ ה
ּת וֹ רה להעלוֹ ת  וצרי הפסקה . בּ יניהם  צרי ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָא

ויראה. בּ אהבה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מצוה

מ לּ אא ׁש רי  א ׁש ר ה)ה גּ בר השלמה :(קכז, בראשית פ' ח"א  [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

כד.)מההשמטות דף  ו, מי ](סימן אין אהבי. אברהם ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶזרע
נאמר  ועליו הּת פ לּ ה, ׁש ער לפני קכז)ׁש עוֹ מד כּ י (שם יבׁש וּ  א ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌

ׁש ּת פלּ ה בּ גלל  , ה ּמ ל ׁש ער  ׁש הוּ א בּ ער, איבים את ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְידבּ רוּ 
צרי א הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  זה ותוֹ רה ׁש כינה, וזוֹ  מצוה, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִהיא
ואהבה, בּ יראה וּ מצוה ּת וֹ רה להעלוֹ ת   וצרי הפסקה, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם
כּ מ וֹ  יהו"ה, מם ּת לוּ י וֹ ת תעשׂ ה  וא עשׂ ה מצו וֹ ת ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
וזה תעשׂ ה, א מצווֹ ת שס"ה - י"ה עם מי זה סוֹ ד  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנוּ 
וּ ׁש מ וֹ נה מאתים כּ אן והרי  עשׂ ה , מצווֹ ת רמ"ח - ו"ה עם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִזכרי 
וּ ׁש מ וֹ נה מאתים והן וׁש ים, וחמה מאוֹ ת וּ ׁש ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ עים,
א וֹ ת ׁש ל ויראה מאהבה ונּת נוּ  ׁש מע, ׁש בּ קריאת  ּת בוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ עים
והם בּ אהבה, י שׂ ראל  בּ עּמ וֹ  הבּ וֹ חר ּת ּק נוּ   ּכ וּ מוּ ם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִה',

בּ וֹ  ׁש נּ אמר בּ אברהם מא)כּ לוּ לים אברהם(ישעיה  אהבי .זרע ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌

וגו 'א ׁש רי  אׁש ּפ תוֹ  את מלּ א אׁש ר ה)הגּ בר חדש :(קכז , [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

רות קח:)מדרש ּפ תח,](דף  יוֹ סי קכז)רבּ י הגּ בר(תהלים אׁש רי ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וּ רביּ ה בּ פריּ ה בּ ּמ תעּס ק וגוֹ '. מהם אׁש ּפ תוֹ  את  מלּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר

בּ ער אוֹ יבים את יד בּ ר וּ  כּ י יבׁש וּ  א  מהוּ  מדבּ ר. ?הכּ ת וּ ב ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌
לכּ נס  בּ אה ונפ ׁש וֹ  הזּ ה  הע וֹ לם מן  י וֹ צא ׁש האדם בּ זמן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
וּ מצּ ד  זה  מצּ ד עוֹ מדים חבּ לה  מלאכי  כּ ּמ ה לּה , הראוּ י ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּמ ק וֹ ם
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תהלי זוהר 

- זכה זה. וּ מצּ ד זה מצּ ד  עוֹ מדים  ׁש לוֹ ם מלאכי  וכּמ ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶזה,
זכה א . בּ וֹ א ׁש לוֹ ם לוֹ  ואוֹ מרים ׁש ל וֹ ם מלאכי  ל וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ימים

ואוֹ מרים ל וֹ  מק דּ ימים חבּ לה מלאכי  ג )- רע (ישעיה  לר ׁש ע אוֹ י  ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לּ וֹ . יעשׂ ה ידיו גמ וּ ל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ י

ׁש כּ ל ה וּ אוּ מי  הזּ ה. בּ עוֹ לם בּ ן  להנּ יח נתע ּס ק ׁש א מי ? ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ ן טוֹ בים,הּמ נּ יח וּ מעשׂ ים  תוֹ רה וּ מלּמ ד וֹ  ה זּ ה בּ עוֹ לם ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ וֹ . ׁש וֹ לטים וגיהנּ ם חבּ לה מלאכי  קכז)אין  (תהלים  ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ ער אוֹ יבים  את יד בּ ר וּ  כּ י  יב ׁש וּ  חבּ להא מלאכי אלּ וּ  . ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ּת וֹ רתי  הרי אדם, יאמר ׁש א עליו. לׁש ט יכ וֹ לים  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם
אלּ א וּ רביּ ה . בּ פריּ ה אתעּס ק וא עלי, מגנּ ים טוֹ בים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ים
נכנס  אינוֹ  טוֹ בים, וּ מעשׂ ים ּת וֹ רה בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
הבּ א. לעוֹ לם חלק לוֹ  ואין הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ מחצּ תוֹ 
ׁש ל  ׁש ערים ע שׂ ר  מׁש ה ׁש הוֹ ציאוּ ה וּ  מחברנ וּ , אחד  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
היה החסיד, י וּ דאי רבּ י  ׁש ל  קוֹ ל וֹ  ׁש אלמלא העוֹ לם , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
וּ מעשׂ ים ּת וֹ רה בּ על אדם ל אין  ׁש הרי העוֹ למוֹ ת. מני  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנטרד

בּ וֹ  וכתוּ ב הל וֹ ם, עליו  יהוּ דה, מל כּ חזקיּ ה לח)ט וֹ בים (ישעיה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אּת ה מת כּ י  תחיה. וא אּת ה מת כּ י  לבית צו  ה' אמר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹכּ ה 

הבּ א. בּ ע וֹ לם תחיה וא ה זּ ה , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
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יהואקכח ירא כּ ל אׁש רי הּמ עלוֹ ת ׁש יר 
בּ דרכיו: בההלאׁש רי תאכל כּ י כּ ּפ י יגיע 

:ל בּ ניג וטוֹ ב בית בּ ירכּ תי ּפ ריּ ה כּ גפן  אׁש ּת 
:לׁש לחנ סביב זיתים ׁש תלי גּ ברד כּ  יבר כן כי הנּ ה 

למעוברת
ה' ירא כל א)אשרי קכח]:(קכח, לפרק תהלי קל[שימוש על כתוב

מעוברת. שהיא  בעת אשה  על ותלהו כשר

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

וכל מתחרת  ה כינה אה ת רה  דברי רימד  זמ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָכל
ר ֵֶֶֶַ

 וגו'א ׁש ּת ּפ ר יּ ה ג)ּכ גפן  וירא:(קכח, פ' בראשית קטו:)[זוהר רבּ י ](דף ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
יהוּ דה רבּ י אמר  . בּ דּ ר הוֹ לכים הי וּ  י וֹ סי  ורבּ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְיהוּ דה
נמצאת הכינה ׁש הרי  בּ ּת וֹ רה, ודבּ ר ּפ י ּפ תח י וֹ סי , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 
הכינה בּ אה מד בּ רים, תוֹ רה  ׁש בּ דברי  זמן ׁש בּ כל  , ֶאצל◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
והוֹ לכת וּ באה מקדּ ימה ׁש כינה ,בּ דּ ר ׁש כּ ן וכל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחבּ רת,
רבּ י  ּפ תח ה וּ א .  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  בּ אמוּ נת  ׁש זּ וֹ כים אדם בּ ני ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

ואמר , כּ ׁש תילי(שם)י וֹ סי   בּ ני בית בּ ירכּ תי  ּפ ריּ ה  כּ גפן   אׁש ּת ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ּפ ריּ ה  כּ גפן  אׁש ּת .לׁש לחנ סביב  ׁש הא הזיתים זמן  כּ ל  - ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌

להוֹ ליד  וּ ראוּ יה צנוּ עה היא החוּ צה, י וֹ צאת וא הבּ ית ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ ירכּ תי
בּ מין  וא בּ מינּה  אלּ א ננטעת א גּ פן מה  - כּ גפן  כּ ׁש רים. ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָבּ נים
מה אחר; איׁש  עם נטיעוֹ ת תעשׂ ה א כּ ׁש רה אה  ּכ ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַאחר,

מעץ הר כּ בה בּ ּה  אין כּ .גּ פן גּ ם כּ ׁש רה אה  ּכ אף אחר, ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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יהו יהוה:ירא יברכוּ ראה מצּ יּ וֹ ן 
:חיּ י ימי כּ ל ׁש לם ירוּ  ׁש לוֹ םוּב טוּ ב לבני בנים וּ ראה 

ישׂ ראל: על
תהלי זוהר 

כר ּה : מה זיתים ראה כּ ׁש תילי   אין בּ ני זּ יתים מה . ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
קׁש וּ רים וכ לּ ם הנה ימוֹ ת כּ ל נוֹ פלים  ּת מיד ,[בסר]עליהם ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

כּ תוּ ב  מה .ל ׁש לחנ סביב זיתים כּ ׁש תילי בּ ני  ּכ ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַאף
כּ י אחריו  ה נּ ה  זּ ה מה ה '. ירא גּ בר יבר כן כּ י ה נּ ה  ? ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

גּ בר יבר צריכן היה כן הנּ ה לר בּ וֹ ת(לכתב )? אלּ א ! ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
היתה ׁש הכינה זמן ׁש כּ ל מּמ נּ ה, זה ׁש לּ מדנוּ  אחר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
זיתים, כּ ׁש תילי  בּ ני - כּ ביכוֹ ל  ל ּה  כּ ראוּ י  בּ מקוֹ מּה  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצנ וּ עה
ׁש א וֹ כלים -  לׁש לחנ סביב  בּ ארץ . כּ ׁש רוּ יים  ישׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ 
הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  וּ שׂ מחים  קרבּ נוֹ ת וּ מקריבים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוׁש וֹ תים

בּ גללם. ותחּת וֹ נים עליוֹ נים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מתבּ רכים

את    מ א א  עליה מקלת לא  פ ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמה 
 ת א אא עליה  מקלת א זה  כג ע מדת  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראל

גז ֶָ
וגו 'ה נּ ה  יבר כן  ד )ּכ י  נשא:(קכח, פ' ח"ג קכ"ה .)[זוהר רבּ י ](דף  ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌

ּפ תח, קכח)חזקיּ ה ּפ ריּ ה (תהלים  כּ גפן  מהאׁש ּת וגוֹ '. ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌
עוֹ מדת י שׂ ראל  אׁש ת  ּכ - מלּ ּה  אלּ א  עליה מקבּ לת א ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶגּ פן 
היּ וֹ נה כּ מ וֹ  זוּ גּה , בּ ן א וֹ ת וֹ  אלּ א עליה  מק בּ לת ׁש א זה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִבּ כגוֹ ן

כּ ן,(כיונה) ועל זוּ גּה . בּ ן אוֹ תוֹ  א לּ א עליה מקבּ לת ׁש א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ וֹ 
ּפ ר יּ ה זּ ה מה . בית בּ יר כּ תי  ּפ ריּ ה ׁש נּ אמר כּ גפן כּ מוֹ  (דברים? ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌



יתה זוהר הלימוד1290 אבסדר כח ליו

קכחתהלי מזמור  | לחודש  כז | חמישי ספר 

יהואקכח ירא כּ ל אׁש רי הּמ עלוֹ ת ׁש יר 
בּ דרכיו: בההלאׁש רי תאכל כּ י כּ ּפ י יגיע 

:ל בּ ניג וטוֹ ב בית בּ ירכּ תי ּפ ריּ ה כּ גפן  אׁש ּת 
:לׁש לחנ סביב זיתים ׁש תלי גּ ברד כּ  יבר כן כי הנּ ה 

למעוברת
ה' ירא כל א)אשרי קכח]:(קכח, לפרק תהלי קל[שימוש על כתוב

מעוברת. שהיא  בעת אשה  על ותלהו כשר

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

וכל מתחרת  ה כינה אה ת רה  דברי רימד  זמ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָכל
ר ֵֶֶֶַ

 וגו'א ׁש ּת ּפ ר יּ ה ג)ּכ גפן  וירא:(קכח, פ' בראשית קטו:)[זוהר רבּ י ](דף ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
יהוּ דה רבּ י אמר  . בּ דּ ר הוֹ לכים הי וּ  י וֹ סי  ורבּ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְיהוּ דה
נמצאת הכינה ׁש הרי  בּ ּת וֹ רה, ודבּ ר ּפ י ּפ תח י וֹ סי , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 
הכינה בּ אה מד בּ רים, תוֹ רה  ׁש בּ דברי  זמן ׁש בּ כל  , ֶאצל◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
והוֹ לכת וּ באה מקדּ ימה ׁש כינה ,בּ דּ ר ׁש כּ ן וכל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחבּ רת,
רבּ י  ּפ תח ה וּ א .  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  בּ אמוּ נת  ׁש זּ וֹ כים אדם בּ ני ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

ואמר , כּ ׁש תילי(שם)י וֹ סי   בּ ני בית בּ ירכּ תי  ּפ ריּ ה  כּ גפן   אׁש ּת ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ּפ ריּ ה  כּ גפן  אׁש ּת .לׁש לחנ סביב  ׁש הא הזיתים זמן  כּ ל  - ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌

להוֹ ליד  וּ ראוּ יה צנוּ עה היא החוּ צה, י וֹ צאת וא הבּ ית ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ ירכּ תי
בּ מין  וא בּ מינּה  אלּ א ננטעת א גּ פן מה  - כּ גפן  כּ ׁש רים. ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָבּ נים
מה אחר; איׁש  עם נטיעוֹ ת תעשׂ ה א כּ ׁש רה אה  ּכ ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַאחר,

מעץ הר כּ בה בּ ּה  אין כּ .גּ פן גּ ם כּ ׁש רה אה  ּכ אף אחר, ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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יהו יהוה:ירא יברכוּ ראה מצּ יּ וֹ ן 
:חיּ י ימי כּ ל ׁש לם ירוּ  ׁש לוֹ םוּב טוּ ב לבני בנים וּ ראה 

ישׂ ראל: על
תהלי זוהר 

כר ּה : מה זיתים ראה כּ ׁש תילי   אין בּ ני זּ יתים מה . ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
קׁש וּ רים וכ לּ ם הנה ימוֹ ת כּ ל נוֹ פלים  ּת מיד ,[בסר]עליהם ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

כּ תוּ ב  מה .ל ׁש לחנ סביב זיתים כּ ׁש תילי בּ ני  ּכ ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַאף
כּ י אחריו  ה נּ ה  זּ ה מה ה '. ירא גּ בר יבר כן כּ י ה נּ ה  ? ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

גּ בר יבר צריכן היה כן הנּ ה לר בּ וֹ ת(לכתב )? אלּ א ! ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
היתה ׁש הכינה זמן ׁש כּ ל מּמ נּ ה, זה ׁש לּ מדנוּ  אחר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
זיתים, כּ ׁש תילי  בּ ני - כּ ביכוֹ ל  ל ּה  כּ ראוּ י  בּ מקוֹ מּה  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצנ וּ עה
ׁש א וֹ כלים -  לׁש לחנ סביב  בּ ארץ . כּ ׁש רוּ יים  ישׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ 
הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  וּ שׂ מחים  קרבּ נוֹ ת וּ מקריבים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוׁש וֹ תים

בּ גללם. ותחּת וֹ נים עליוֹ נים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מתבּ רכים

את    מ א א  עליה מקלת לא  פ ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמה 
 ת א אא עליה  מקלת א זה  כג ע מדת  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹיראל

גז ֶָ
וגו 'ה נּ ה  יבר כן  ד )ּכ י  נשא:(קכח, פ' ח"ג קכ"ה .)[זוהר רבּ י ](דף  ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌

ּפ תח, קכח)חזקיּ ה ּפ ריּ ה (תהלים  כּ גפן  מהאׁש ּת וגוֹ '. ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌
עוֹ מדת י שׂ ראל  אׁש ת  ּכ - מלּ ּה  אלּ א  עליה מקבּ לת א ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶגּ פן 
היּ וֹ נה כּ מ וֹ  זוּ גּה , בּ ן א וֹ ת וֹ  אלּ א עליה  מק בּ לת ׁש א זה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִבּ כגוֹ ן

כּ ן,(כיונה) ועל זוּ גּה . בּ ן אוֹ תוֹ  א לּ א עליה מקבּ לת ׁש א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ וֹ 
ּפ ר יּ ה זּ ה מה . בית בּ יר כּ תי  ּפ ריּ ה ׁש נּ אמר כּ גפן כּ מוֹ  (דברים? ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
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תהלי זוהר 

צד .כט ) לכל ענפים ׁש ּמ וֹ ציאה ּפ וֹ רחת, - ּפ ריּ ה ראׁש . ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹֹ◌ֶֹּפ רה
תבאואיפה ׁש א מוּ ם  בּ וּ ק, לחוּ ץ וא ,בית בּ ירכּ תי  ? ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֹ

אמר, וּ ׁש מה עלי וֹ נה. בּ ברית ב )לׁש ּק ר  אלּ וּ ף (משלי  העזבת ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌
אהיה בּ רית זּ ה מה ׁש כחה. אהיה בּ רית ואת אוֹ תוֹ נעוּ ריה ? ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌

בּ ירכּ תי   ּכ בּ גלל בּ וֹ , התקרה והיא בּ רית ׁש נּ קרא ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
ׁש ּמ ׁש איר איׁש  אוֹ תוֹ  על ּת בא  קללה חזקיּ ה, ר בּ י  אמר  .ֵבית◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מאוֹ תם אחד וזה בּ חוּ ץ, ראׁש ּה  שׂ ערוֹ ת עם להראוֹ ת אׁש ּת וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶאת

ׁש  ואה הבּ ית. ׁש ל החוּ צהצניעיּ וֹ ת ראׁש ּה  מערוֹ ת ּמ וֹ ציאה ְ◌ִ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌
יחׁש בוּ  ׁש א לבניה וגוֹ רמת לבּ ית, עני  גּ וֹ רמת בּ וֹ , ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתּת ּק ן 

זה גרם מי  בּ בּ ית. ׁש וֹ רה אחר דּ בר  וגוֹ רמת אוֹ תוֹ בּ דּ וֹ ר, ? ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
בּ וּ ק, ׁש כּ ן כּ ל  -  ּכ בּ בּ ית  וּ מה החוּ צה. מראׁש ּה  ׁש נּ ראה ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵשׂ ער 
ּפ ר יּ ה כּ גפן  אׁש ּת זה, וּ מ וּ ם אחרת. חציפוּ ת ׁש כּ ן ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל

. בית ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ יר כּ תי

יהוּ דה,אמר  ל שׂ ערר בּ י  גּ וֹ רם ׁש ּמ תגּ לּ ה , האה ראׁש  שׂ ער  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
אוֹ תּה  ולפגּ ם להתגּ לּ וֹ ת א האחר צריכה  ּכ מוּ ם . ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ׁש כּ ן  וכל מראׁש ּה , אחת שׂ ערה ייראוּ  א בּ יתּה  קוֹ רוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אפ לּ וּ 
גּ ם  ּכ - הכּ ל חמרת הוּ א הער  ׁש בּ זּ כר  כּ מוֹ  ראה, בּ א ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַבּ חוּ ץ .
גּ וֹ רם האה: שׂ ער אוֹ תוֹ  גּ וֹ רם פגם כּ ּמ ה וּ ראה צא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַל נּ קבה.
עני , גּ וֹ רם להתקלּ ל, לבעל ּה  גּ וֹ רם למּט ה, וגוֹ רם ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה ◌
מבּ ניה. חׁש יב וּ ת ׁש ּת סּת לּ ק גּ וֹ רם בּ בּ ית, אחר דּ בר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוגוֹ רם
להתכּ ּס וֹ ת אה צריכה  ּכ ועל מחציפוּ תן. יצּ ילנוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמן 

כּ תוּ ב  מה  , ּכ עוֹ שׂ ה ואם בּ יתּה . קכח)?בּ זויּ וֹ ת בּ ני(תהלים  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
זיתים  זיתיםכּ ׁש תלי  כּ ׁש תלי זּ ה מה בּ ּס תו . בּ ין זה, זּ ית מה ? ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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יתרה חׁש יב וּ ת בּ וֹ  נמצאת ותמיד עליו, אוֹ בדים א בּ ּק יץ ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵבּ ין
בּ ני  ׁש אר על  בחׁש יבוּ ת  יעל וּ  בּ ניה  ּכ - האילנ וֹ ת ׁש אר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַעל 
בּ בּ רכוֹ ת בּ כּ ל: מתבּ ר ׁש בּ עלּה  אלּ א ע וֹ ד, וא ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
זהוּ  בנים. וּ בבני בּ בנים בּ עׁש ר, ׁש לּ מּט ה, בּ בּ רכוֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

ה'(שם)ׁש כּ תוּ ב יברכ וכתוּ ב, ה'. ירא גּ בר יבר כן כּ י הנּ ה ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
לבני בנים וּ ראה  חיּ י ימי כּ ל ירוּ ׁש לם בּ טוּ ב וּ ראה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמצּ יּ וֹ ן

ישׂ ראל. על  הקדוש )ׁש לוֹ ם הזקן  .(ישראל ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מ מר   מר וי מכר,  ה' ְְְְְִִִֶֶָָָיברכ

וגו'יברכ מ צּ יּ וֹ ן ה)ה' ויחי:(קכח , פ ' בראשית רמח:)[זוהר ּפ תח](דף ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
קכח)ואמר, בּ טוּ ב (תהלים וּ ראה מצּ יּ וֹ ן ה ' יברכ ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

בּ רכוֹ ת י וֹ צאים ׁש ּמ ּמ נּ וּ  מצּ יּ וֹ ן, ה' יברכ וגוֹ '. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לם
 ּכ ואחר לּה . ונוֹ תן הבּ רכ וֹ ת כּ ל כּ וֹ לל והוּ א ה גּ ן , את ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלה ׁש קוֹ ת

ה ׁש כּ ל להראוֹ ת יר וּ ׁש לים, בּ טוּ ב מזּ כרוּ ראה בּ אוֹ ת בּ רכוֹ ת ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
זה כּ מוֹ  ו)וּ נקבה. מזּ כר,(במדבר  - ה' יברכ .ויׁש מר ה ' יברכ ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ממוֹ ר, -  וי ׁש מר מזּ כוֹ ר, - ה' יברכ מנּ קבה. -  ְוי ׁש מר◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
לע וֹ למוֹ ת. בּ רכ וֹ ת י וֹ צאוֹ ת ׁש ּמ ניהם מוּ ם אחד, דּ בר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

אתם. בּ ר כּ ברכתוֹ  אׁש ר איׁש  זה, ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְועל

לל רכ ת  יצאת  מ הרי ,מ ה' ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹיברכ

מצּ יּ וֹ ןיברכ ה)וגו'ה' ויקרא :(קכח, פ' לו.)][זוהר אלעזר(דף  רבּ י ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש היה יאיר  בּ ן ּפ נחס רבּ י את מצא . בּ דּ ר הוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהיה 

בּ מׁש קל ודּ אי  ּפ נחס, רבּ י  אמר  חמ וֹ ר וֹ . גּ עה שׂ מחת(בקול )בּ א. ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש יּ צא כּ יון פה. י ּמ צאוּ  חדׁש וֹ ת ׁש ּפ נים רוֹ אה אני ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֲ◌ַהחמוֹ ר
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צד .כט ) לכל ענפים ׁש ּמ וֹ ציאה ּפ וֹ רחת, - ּפ ריּ ה ראׁש . ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹֹ◌ֶֹּפ רה
תבאואיפה ׁש א מוּ ם  בּ וּ ק, לחוּ ץ וא ,בית בּ ירכּ תי  ? ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֹ

אמר, וּ ׁש מה עלי וֹ נה. בּ ברית ב )לׁש ּק ר  אלּ וּ ף (משלי  העזבת ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌
אהיה בּ רית זּ ה מה ׁש כחה. אהיה בּ רית ואת אוֹ תוֹ נעוּ ריה ? ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌

בּ ירכּ תי   ּכ בּ גלל בּ וֹ , התקרה והיא בּ רית ׁש נּ קרא ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
ׁש ּמ ׁש איר איׁש  אוֹ תוֹ  על ּת בא  קללה חזקיּ ה, ר בּ י  אמר  .ֵבית◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מאוֹ תם אחד וזה בּ חוּ ץ, ראׁש ּה  שׂ ערוֹ ת עם להראוֹ ת אׁש ּת וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶאת

ׁש  ואה הבּ ית. ׁש ל החוּ צהצניעיּ וֹ ת ראׁש ּה  מערוֹ ת ּמ וֹ ציאה ְ◌ִ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌
יחׁש בוּ  ׁש א לבניה וגוֹ רמת לבּ ית, עני  גּ וֹ רמת בּ וֹ , ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתּת ּק ן 

זה גרם מי  בּ בּ ית. ׁש וֹ רה אחר דּ בר  וגוֹ רמת אוֹ תוֹ בּ דּ וֹ ר, ? ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
בּ וּ ק, ׁש כּ ן כּ ל  -  ּכ בּ בּ ית  וּ מה החוּ צה. מראׁש ּה  ׁש נּ ראה ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵשׂ ער 
ּפ ר יּ ה כּ גפן  אׁש ּת זה, וּ מ וּ ם אחרת. חציפוּ ת ׁש כּ ן ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל

. בית ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ יר כּ תי

יהוּ דה,אמר  ל שׂ ערר בּ י  גּ וֹ רם ׁש ּמ תגּ לּ ה , האה ראׁש  שׂ ער  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
אוֹ תּה  ולפגּ ם להתגּ לּ וֹ ת א האחר צריכה  ּכ מוּ ם . ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ׁש כּ ן  וכל מראׁש ּה , אחת שׂ ערה ייראוּ  א בּ יתּה  קוֹ רוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אפ לּ וּ 
גּ ם  ּכ - הכּ ל חמרת הוּ א הער  ׁש בּ זּ כר  כּ מוֹ  ראה, בּ א ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַבּ חוּ ץ .
גּ וֹ רם האה: שׂ ער אוֹ תוֹ  גּ וֹ רם פגם כּ ּמ ה וּ ראה צא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַל נּ קבה.
עני , גּ וֹ רם להתקלּ ל, לבעל ּה  גּ וֹ רם למּט ה, וגוֹ רם ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
מבּ ניה. חׁש יב וּ ת ׁש ּת סּת לּ ק גּ וֹ רם בּ בּ ית, אחר דּ בר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוגוֹ רם
להתכּ ּס וֹ ת אה צריכה  ּכ ועל מחציפוּ תן. יצּ ילנוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמן 

כּ תוּ ב  מה  , ּכ עוֹ שׂ ה ואם בּ יתּה . קכח)?בּ זויּ וֹ ת בּ ני(תהלים  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
זיתים  זיתיםכּ ׁש תלי  כּ ׁש תלי זּ ה מה בּ ּס תו . בּ ין זה, זּ ית מה ? ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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יתרה חׁש יב וּ ת בּ וֹ  נמצאת ותמיד עליו, אוֹ בדים א בּ ּק יץ ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵבּ ין
בּ ני  ׁש אר על  בחׁש יבוּ ת  יעל וּ  בּ ניה  ּכ - האילנ וֹ ת ׁש אר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַעל 
בּ בּ רכוֹ ת בּ כּ ל: מתבּ ר ׁש בּ עלּה  אלּ א ע וֹ ד, וא ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
זהוּ  בנים. וּ בבני בּ בנים בּ עׁש ר, ׁש לּ מּט ה, בּ בּ רכוֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

ה'(שם)ׁש כּ תוּ ב יברכ וכתוּ ב, ה'. ירא גּ בר יבר כן כּ י הנּ ה ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
לבני בנים וּ ראה  חיּ י ימי כּ ל ירוּ ׁש לם בּ טוּ ב וּ ראה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמצּ יּ וֹ ן

ישׂ ראל. על  הקדוש )ׁש לוֹ ם הזקן  .(ישראל ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מ מר   מר וי מכר,  ה' ְְְְְִִִֶֶָָָיברכ

וגו'יברכ מ צּ יּ וֹ ן ה)ה' ויחי:(קכח , פ ' בראשית רמח:)[זוהר ּפ תח](דף ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
קכח)ואמר, בּ טוּ ב (תהלים וּ ראה מצּ יּ וֹ ן ה ' יברכ ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

בּ רכוֹ ת י וֹ צאים ׁש ּמ ּמ נּ וּ  מצּ יּ וֹ ן, ה' יברכ וגוֹ '. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לם
 ּכ ואחר לּה . ונוֹ תן הבּ רכ וֹ ת כּ ל כּ וֹ לל והוּ א ה גּ ן , את ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלה ׁש קוֹ ת

ה ׁש כּ ל להראוֹ ת יר וּ ׁש לים, בּ טוּ ב מזּ כרוּ ראה בּ אוֹ ת בּ רכוֹ ת ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
זה כּ מוֹ  ו)וּ נקבה. מזּ כר,(במדבר  - ה' יברכ .ויׁש מר ה ' יברכ ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ממוֹ ר, -  וי ׁש מר מזּ כוֹ ר, - ה' יברכ מנּ קבה. -  ְוי ׁש מר◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
לע וֹ למוֹ ת. בּ רכ וֹ ת י וֹ צאוֹ ת ׁש ּמ ניהם מוּ ם אחד, דּ בר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

אתם. בּ ר כּ ברכתוֹ  אׁש ר איׁש  זה, ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְועל

לל רכ ת  יצאת  מ הרי ,מ ה' ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹיברכ

מצּ יּ וֹ ןיברכ ה)וגו'ה' ויקרא :(קכח, פ' לו.)][זוהר אלעזר(דף  רבּ י ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש היה יאיר  בּ ן ּפ נחס רבּ י את מצא . בּ דּ ר הוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהיה 

בּ מׁש קל ודּ אי  ּפ נחס, רבּ י  אמר  חמ וֹ ר וֹ . גּ עה שׂ מחת(בקול )בּ א. ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש יּ צא כּ יון פה. י ּמ צאוּ  חדׁש וֹ ת ׁש ּפ נים רוֹ אה אני ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֲ◌ַהחמוֹ ר
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ודּ אי  אמר , בּ א. ׁש היה אלעזר רבּ י  את ראה ההר , ענפי ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵמאחר 
ל וֹ .(קול )מׁש קל  ונׁש ק אליו אלעזר  רבּ י ירד נׁש לם. המחה ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

כּ אחד . ונתחבּ ר  נל , אלי האחת הדּ ר צוּ רת  אם לוֹ , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאמר
,הוֹ ל אני  ּׁש כּ נגד ודּ י לוֹ , אמר . ול  ּדּ רכ את קח א, ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְואם

כּ אחד . ונתח בּ ר  אחרי  אל ,אוֹ ת ׁש ּמ צאתי ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

ואמר,ּפ תח ּפ נחס קכח)רבּ י  וּ ראה (תהלים מצּ יּ וֹ ן ה' יברכ ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מצּ יּ וֹ ן בּ טוּ ב הּט עם מה מצּ יּ וֹ ן, ה'  יברכ מוּ םוגוֹ '. ? ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌

להׁש ּת ּת ף בּ רכוֹ ת יוֹ צאוֹ ת מ ם  ׁש כּ תוּ ב,(להמצא)ׁש הרי זהוּ  כּ י. ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
העוֹ לם  עד חיּ ים ה בּ רכה את ה' צוּ ה יברכׁש ם  , ּכ וּ מוּ ם . ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

מצּ יּ וֹ ן, ל כּ לה' בּ רכ וֹ ת י וֹ צאוֹ ת מם בּ טוּ ב ׁש הרי  וּ ראה . ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌
ׁש צּ יּ וֹ ן  ׁש כּ יון מתבּ רכת. ירוּ ׁש לים ציּ וֹ ן ׁש בּ גלל ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים,
בּ ּה  ונמצאים מתבּ רכת, ירוּ ׁש לים אז בּ ברכ וֹ ת, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתמלּ א
ימי  כּ ל .מתבּ ר העם כּ ל מתבּ רכת, וּ כׁש יּ רוּ ׁש לים ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים.

וּ ראהחיּ  - זה ועל .לאבי כּ מוֹ   בּ ימי קׁש ת  תראה ׁש א ,י ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
. חיּ י ימי  כּ ל יר וּ ׁש לם לבניבּ טוּ ב בנים חטא,וּ ראה יראי , ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

על  ׁש ל וֹ ם זּ ה מה ישׂ ראל. על ׁש לוֹ ם - אז קדוֹ ׁש ים. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחסידים,
יחסרי שׂ ראל  ׁש א ,הּמ ל ראׁש  על ׁש ל וֹ ם ׁש אוֹ מר : כּ מי א לּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

בעוֹ לם. יּמ צאוּ  ׁש צּ דּ יקים בּ זמן י שׂ ראל, על ׁש לוֹ ם  ּכ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָֹכּ ל.
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מנּ עוּ ריאקכט צררוּ ני רבּ ת הּמ עלוֹ ת נאׁש יר יאמר 
לי:בישׂ ראל: יכלוּ  א גּ ם מנּ עוּ רי צררוּ ני רבּ ת 

האריכוּ ג  חרׁש ים חרׁש וּ  גּ בּ י למעניתם:(למענותם)על 

מצוה לדבר
מנעורי  צררוני א)רבת קכט]:(קכט, לפרק  תהלי לאמרו[שימוש  טוב

מצוה . לדבר  יו בכל

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

בגלות  עמה השכינה   ג בגלות   ה שישראל זמ בכל

ליר בּ ת  יכלוּ  א  גּ ם מ נּ עוּ רי  ב )צרר וּ ני קכ:)[ח"א:(קכט, זוהר(דף  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ואמר תורה] יהודה  רבי פתח סג ). צר(ישעי ' לו צרתם בכל 
ישראל  של צרתם בכל וראה בוא  וגו', הושיעם  פניו ומלאך 
לפי  בוא"ו, וקרי באל"ף לא כתוב צרות להם נזדמן כאשר 
עליון  מקום על מרמז באל"ף לא בצרה, עמהם שהקב"ה

שמהקסגיותר מגיע וצער, רוגז ההוא במקום שאין אע"ג ,
שכתוב  כמו באל"ף לא ישראל, צרת ולא למעלה עשנו  הוא

בוא"ו,אנחנו  וקרי  באל"ף כתוב  הושיעם , פניו והלאומלאך  ,

הזוהר זיו

וישקסג . שם, השגה  לנו שאין גבוה מקום על מורה באל "ף לא כי פי'
זה והרי הכל , ראשית עד נוגע שהענין  והיינו  לאל "ף, כמו המכיון מפרשים
כי השרים , מן לשר ואל  אנחנו לאל "ף לומר רצה  אנחנו, ולא בהפסוק  כמו
בשביל היה הזה עולם בריאת עיקר  שכל  כידוע  תחלה  במחשבה  מעשה סוף

למקום : בנים נקראים זה ובעבור התורה, שיקבלו ישראל 
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ודּ אי  אמר , בּ א. ׁש היה אלעזר רבּ י  את ראה ההר , ענפי ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵמאחר 
ל וֹ .(קול )מׁש קל  ונׁש ק אליו אלעזר  רבּ י ירד נׁש לם. המחה ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

כּ אחד . ונתחבּ ר  נל , אלי האחת הדּ ר צוּ רת  אם לוֹ , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאמר
,הוֹ ל אני  ּׁש כּ נגד ודּ י לוֹ , אמר . ול  ּדּ רכ את קח א, ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְואם

כּ אחד . ונתח בּ ר  אחרי  אל ,אוֹ ת ׁש ּמ צאתי ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

ואמר,ּפ תח ּפ נחס קכח)רבּ י  וּ ראה (תהלים מצּ יּ וֹ ן ה' יברכ ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מצּ יּ וֹ ן בּ טוּ ב הּט עם מה מצּ יּ וֹ ן, ה'  יברכ מוּ םוגוֹ '. ? ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌

להׁש ּת ּת ף בּ רכוֹ ת יוֹ צאוֹ ת מ ם  ׁש כּ תוּ ב,(להמצא)ׁש הרי זהוּ  כּ י. ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
העוֹ לם  עד חיּ ים ה בּ רכה את ה' צוּ ה יברכׁש ם  , ּכ וּ מוּ ם . ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

מצּ יּ וֹ ן, ל כּ לה' בּ רכ וֹ ת י וֹ צאוֹ ת מם בּ טוּ ב ׁש הרי  וּ ראה . ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌
ׁש צּ יּ וֹ ן  ׁש כּ יון מתבּ רכת. ירוּ ׁש לים ציּ וֹ ן ׁש בּ גלל ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים,
בּ ּה  ונמצאים מתבּ רכת, ירוּ ׁש לים אז בּ ברכ וֹ ת, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתמלּ א
ימי  כּ ל .מתבּ ר העם כּ ל מתבּ רכת, וּ כׁש יּ רוּ ׁש לים ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים.

וּ ראהחיּ  - זה ועל .לאבי כּ מוֹ   בּ ימי קׁש ת  תראה ׁש א ,י ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
. חיּ י ימי  כּ ל יר וּ ׁש לם לבניבּ טוּ ב בנים חטא,וּ ראה יראי , ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

על  ׁש ל וֹ ם זּ ה מה ישׂ ראל. על ׁש לוֹ ם - אז קדוֹ ׁש ים. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחסידים,
יחסרי שׂ ראל  ׁש א ,הּמ ל ראׁש  על ׁש ל וֹ ם ׁש אוֹ מר : כּ מי א לּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

בעוֹ לם. יּמ צאוּ  ׁש צּ דּ יקים בּ זמן י שׂ ראל, על ׁש לוֹ ם  ּכ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָֹכּ ל.
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מנּ עוּ ריאקכט צררוּ ני רבּ ת הּמ עלוֹ ת נאׁש יר יאמר 
לי:בישׂ ראל: יכלוּ  א גּ ם מנּ עוּ רי צררוּ ני רבּ ת 

האריכוּ ג  חרׁש ים חרׁש וּ  גּ בּ י למעניתם:(למענותם)על 

מצוה לדבר
מנעורי  צררוני א)רבת קכט]:(קכט, לפרק  תהלי לאמרו[שימוש  טוב

מצוה . לדבר  יו בכל

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

בגלות  עמה השכינה   ג בגלות   ה שישראל זמ בכל

ליר בּ ת  יכלוּ  א  גּ ם מ נּ עוּ רי  ב )צרר וּ ני קכ:)[ח"א:(קכט, זוהר(דף  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ואמר תורה] יהודה  רבי פתח סג ). צר(ישעי ' לו צרתם בכל 
ישראל  של צרתם בכל וראה בוא  וגו', הושיעם  פניו ומלאך 
לפי  בוא"ו, וקרי באל"ף לא כתוב צרות להם נזדמן כאשר 
עליון  מקום על מרמז באל"ף לא בצרה, עמהם שהקב"ה

שמהקסגיותר מגיע וצער, רוגז ההוא במקום שאין אע"ג ,
שכתוב  כמו באל"ף לא ישראל, צרת ולא למעלה עשנו  הוא

בוא"ו,אנחנו  וקרי  באל"ף כתוב  הושיעם , פניו והלאומלאך  ,

הזוהר זיו

וישקסג . שם, השגה  לנו שאין גבוה מקום על מורה באל "ף לא כי פי'
זה והרי הכל , ראשית עד נוגע שהענין  והיינו  לאל "ף, כמו המכיון מפרשים
כי השרים , מן לשר ואל  אנחנו לאל "ף לומר רצה  אנחנו, ולא בהפסוק  כמו
בשביל היה הזה עולם בריאת עיקר  שכל  כידוע  תחלה  במחשבה  מעשה סוף

למקום : בנים נקראים זה ובעבור התורה, שיקבלו ישראל 
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רׁש עים:יהוד  עבוֹ ת קצּ ץ ויּס גוּ הצדּ יק יבׁש וּ  
ציּ וֹ ן: שׂ נאי כּ ל ׁש לףואחוֹ ר ׁש ּק דמת גּ גּ וֹ ת כּ חציר יהיוּ  

מעּמ ר:זיבׁש : וחצנוֹ  קוֹ צר כּפ וֹ  מלּ א אמרוּ חׁש א וא 
יהו בּ רכּ ת ׁש םהעברים בּ  אתכם בּ רכנוּ  אליכם 

יהו: 

תהלי זוהר 

הושיעם אומר ואתה צרה באותה עמהם מושיעםקסד הוא אבל 
נזדמן  שהוא במה לזה מקודם הושיעם הושיעם, אלא כתוב לא 

וראה ובוא צרה, באותה עמהם הם לסבול שישראל  זמן  שבכל 
בגלות  עמהם השכינה גם בהכתובבגלות כן ביארו והרי (דברים,

ומלאך ל ) אחר , דבר וגו'. ורחמך שבותך  את אלהיך ה ' וש"ב
ולבעבור בגלות, עמהם שהיא השכינה זו הושיעם, פניו
ולהוציאם להם להטיב אותם זוכר  הקב"ה  עמהם, שהשכינה

הגלות ו)שנאמר קסהמן ואחר(שמות בתחלה, בריתי, את  ואזכר
אליכך  באה ישראל בני צעקת הנה הקב"הועתה ועתיד  ...

הזוהר זיו

ישראלקסד. עם שהיא וכיון הקדושה, השכינה היינו  פניו דמלאך ליה קשיא
ומתרץ לאחרים, שכן וכל עצמו  מתיר חבוש  אין הלא תושיע, איך בגלות
שמלאך  במה ומכבר  מקודם שהושיעם משמעותו עבר בלשון שהושיעם
תגאל והיא בגלות עליהם מגינה והשכינה  ישראל , עם להגלות הסכים פניו

השכינה.קסהעמהם : שהיא פניו  עלמלאך מוסב  הושיעם אין זה פירוש  לפי
לבעבור כי  דמטרוניתא, בעלה  התפארת היינו הקב "ה  על שמוסב אלא
ישראל עמו את הקב"ה יזכור משכן בתורת בישראל  שורה שהיא השכינה
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תהלי זוהר 

לאמר  קול ולהשמיע  העולם  בכל סג )להכריז אך(ישעי ' ויאמר
להםעמי ויהי  ישקרו לא בנים למושיע.המה



הזוהר זיו

הכתוב ומשמעות השכינה , עם יחד  הגלות מן ולהוציאם בגלות להטיבם
הגאולה : של הישועה  סבת  הוא הקב"ה של פניו  שמלאך הוא
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רׁש עים:יהוד  עבוֹ ת קצּ ץ ויּס גוּ הצדּ יק יבׁש וּ  
ציּ וֹ ן: שׂ נאי כּ ל ׁש לףואחוֹ ר ׁש ּק דמת גּ גּ וֹ ת כּ חציר יהיוּ  

מעּמ ר:זיבׁש : וחצנוֹ  קוֹ צר כּפ וֹ  מלּ א אמרוּ חׁש א וא 
יהו בּ רכּ ת ׁש םהעברים בּ  אתכם בּ רכנוּ  אליכם 

יהו: 

תהלי זוהר 

הושיעם אומר ואתה צרה באותה עמהם מושיעםקסד הוא אבל 
נזדמן  שהוא במה לזה מקודם הושיעם הושיעם, אלא כתוב לא 

וראה ובוא צרה, באותה עמהם הם לסבול שישראל  זמן  שבכל 
בגלות  עמהם השכינה גם בהכתובבגלות כן ביארו והרי (דברים,

ומלאך ל ) אחר , דבר וגו'. ורחמך שבותך  את אלהיך ה ' וש"ב
ולבעבור בגלות, עמהם שהיא השכינה זו הושיעם, פניו
ולהוציאם להם להטיב אותם זוכר  הקב"ה  עמהם, שהשכינה

הגלות ו)שנאמר קסהמן ואחר(שמות בתחלה, בריתי, את  ואזכר
אליכך  באה ישראל בני צעקת הנה הקב"הועתה ועתיד  ...

הזוהר זיו

ישראלקסד. עם שהיא וכיון הקדושה, השכינה היינו  פניו דמלאך ליה קשיא
ומתרץ לאחרים, שכן וכל עצמו  מתיר חבוש  אין הלא תושיע, איך בגלות
שמלאך  במה ומכבר  מקודם שהושיעם משמעותו עבר בלשון שהושיעם
תגאל והיא בגלות עליהם מגינה והשכינה  ישראל , עם להגלות הסכים פניו

השכינה.קסהעמהם : שהיא פניו  עלמלאך מוסב  הושיעם אין זה פירוש  לפי
לבעבור כי  דמטרוניתא, בעלה  התפארת היינו הקב "ה  על שמוסב אלא
ישראל עמו את הקב"ה יזכור משכן בתורת בישראל  שורה שהיא השכינה
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תהלי זוהר 

לאמר  קול ולהשמיע  העולם  בכל סג )להכריז אך(ישעי ' ויאמר
להםעמי ויהי  ישקרו לא בנים למושיע.המה



הזוהר זיו

הכתוב ומשמעות השכינה , עם יחד  הגלות מן ולהוציאם בגלות להטיבם
הגאולה : של הישועה  סבת  הוא הקב"ה של פניו  שמלאך הוא

 אברהם  יצחק
ויעקב
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יהואקל קראתי מּמ עמקּ ים הּמ עלוֹ ת ׁש יר
:בקוֹ ליב ׁש מעה אזניאדני ּת היינה 

בספינה לעבור רוצה   א
ממעמקי המעלות א)שיר קל]:(קל, לפרק תהלי א [שימוש

לחוש  יראו ולא לפניה לעבור ותרצה בעיר סובבי שומרי
ישמרו . ולא תרדמה  עליה ונופלת העול רוחות בד' אותו 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

 לב צרי ד ה ל ה לפני תפ תל מי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָל
מעמ להת ל  תב ה ק ְְִֵֵֵֶַַַָָֹ

וגו 'ׁש יר  מּמ עמּק ים א)הּמ עלוֹ ת המן:(קל , פ' שמות ס "ג :)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

הבּ ת לכם נתן ה ' כּ י טז)ראוּ  ּפ תח,(שמות חזקיּ ה  רבּ י  . ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קל ) ה'(תהלים קראתי מּמ עמ ּק ים  הּמ על וֹ ת  הּמ על וֹ ת,ׁש יר ׁש יר . ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

לוֹ מר ׁש עתידים הּמ עלוֹ ת ׁש יר אלּ א אמרוֹ . מי פרׁש  ו א ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָסתם
לד וֹ ר וֹ ת אוֹ תוֹ  להאמר הזּ ה היר  ׁש עתיד העוֹ לם, בּ ני  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל

קראתיעוֹ לם. מּמ עמּק ים ׁש ּמ תּפ לּ ל וּ מהוּ  מי  כּ ל ׁש נינ וּ ,  ּכ ? ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וּ להתּפ לּ ל  בּ ּק ׁש תוֹ  לבּק ׁש  צרי הּק דוֹ ׁש , הּמ ל לפני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ תוֹ 
הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עם ׁש לם ל בּ וֹ  ׁש יּ ּמ צא כּ די הלּ ב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵמעמק
לבּ י  בּ כל כּ תוּ ב  והרי  , ּכ אמר  דּ וד והאם ורצוֹ ן. לב ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִויכוּ ן

מס ּפ יק  זה וּ פס וּ ק , מּמ עמּק יםדּ ר ׁש ּת י  צּ רי מה ? ּכ אלּ א ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
דּ עּת וֹ  לכ וּ ן צרי ,הּמ ל לפני  בּ ּק ׁש ת וֹ  ׁש ּמ בּק ׁש  אדם כּ ל  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,

מעמק (לבו) בּ רכ וֹ ת  למׁש העּק רים כּ ל ׁש ל מעּק ר ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוּ רצוֹ נוֹ 
הכל )הבּ אר וּ מהוּ (של  הכּ ל, ׁש ל מה ּמ עין בּ רכוֹ ת ׁש יּ ׁש ּפ יע כּ די ,? ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌
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תהלי זוהר 

ׁש כּ תוּ ב  נהר, אוֹ תוֹ  מּמ נּ וּ  ונמצא מּמ נּ וּ  ׁש יּ וֹ צא מק וֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָאוֹ תוֹ 
ב ) וכתוּ ב (בראשית מעדן, יצא מו)ונהר י שׂ ּמ ח וּ (תהלים  ּפ לגיו נהר  ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

הבּ אר עמק הכּ ל , עמק מּמ עמּק ים. נקרא וזה אהים. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִעיר 
הראׁש ית וזוֹ הי  הכּ ל, את לבר וׁש וֹ פעים יוֹ צאים ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ עינוֹ ת
כּ ׁש העּת יק, חזקיּ ה, ר בּ י  אמר  למּט ה. מ ּמ עלה בּ רכוֹ ת  ִלמ ׁש◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
את מׁש רה לעוֹ למוֹ ת, בּ רכוֹ ת לזּמ ן ר וֹ צה הנּ סּת רים, ׁש ל  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנס ּת ר 
ׁש וֹ אב  וּ מכּ אן הזּ ה, העלי וֹ ן בּ עמק הכּ ל את וּ מכליל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַהכּ ל ,

בּ אר  וכלּ ם(נהר )ונׁש ּפ ע מּמ נּ וּ , נׁש ּפ עים וּ מעינוֹ ת ׁש נּ חלים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌
מּמ נּ וּ . וּ רצוֹ נוֹ נׁש קים לבּ וֹ  לכ וּ ן צרי ּת פלּ תוֹ , ׁש ּמ תּפ לּ ל  וּ מי ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

ּת פלּ תוֹ  ׁש ּת תקבּ ל  כּ די  הכּ ל  ׁש ל  עמק  מא וֹ תוֹ  בּ רכ וֹ ת  ִלמׁש◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
רצוֹ נוֹ  .ויעשׂ ה ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

ה'ׁש יר קראתי מּמ עמ ּק ים אחרי:א)(קל,הּמ על וֹ ת פ' ח"ג  [זוהר ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ס"ט:)מות ּפ תח,](דף  יהוּ דה  קל )ר בּ י הּמ עלוֹ ת (תהלים ׁש יר  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
ה' קראתי בּ ר וּ מּמ עמּק ים הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא בּ ׁש עה ׁש נינוּ , . ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אמרה בּ ּת וֹ רה . נמל אדם. לברא רצה העוֹ לם, את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶהוּ א
הזּ ה האדם לברא ּת רצה לפני?לפניו: לחטא הוּ א עתיד ! ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌

העוֹ לם הרי כמעשׂ יו, ל וֹ  ּת ע שׂ ה אם .לפני להרגּ יז הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְועתיד
וכי  לּה : אמר האיׁש . א וֹ ת וֹ  ׁש כּ ן כּ ל ,לפני לעמד יוּ כל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַא 

נקראתי  לד )לחנּ ם אּפ ים(שמות אר וחנּ וּ ן רחוּ ם וטרםאל ? ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ל ּה  אמר ת ׁש וּ בה. בּ רא העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא
ׁש כּ ׁש יּ ׁש וּ בוּ  מנת על בּ ע וֹ לם, אדם לברא רוֹ צה אני ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַל ּת ׁש וּ בה:
וּ לכ ּפ ר חטאיהם את לעזּ ב  עתידה ׁש ּת היי  מחטאיהם,  ָל◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לאנׁש ים, זמינה הּת ׁש וּ בה וׁש עה ׁש עה וּ בכל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.
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יהואקל קראתי מּמ עמקּ ים הּמ עלוֹ ת ׁש יר
:בקוֹ ליב ׁש מעה אזניאדני ּת היינה 

בספינה לעבור רוצה   א
ממעמקי המעלות א)שיר קל]:(קל, לפרק תהלי א [שימוש

לחוש  יראו ולא לפניה לעבור ותרצה בעיר סובבי שומרי
ישמרו . ולא תרדמה  עליה ונופלת העול רוחות בד' אותו 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

 לב צרי ד ה ל ה לפני תפ תל מי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָל
מעמ להת ל  תב ה ק ְְִֵֵֵֶַַַָָֹ

וגו 'ׁש יר  מּמ עמּק ים א)הּמ עלוֹ ת המן:(קל , פ' שמות ס "ג :)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

הבּ ת לכם נתן ה ' כּ י טז)ראוּ  ּפ תח,(שמות חזקיּ ה  רבּ י  . ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קל ) ה'(תהלים קראתי מּמ עמ ּק ים  הּמ על וֹ ת  הּמ על וֹ ת,ׁש יר ׁש יר . ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

לוֹ מר ׁש עתידים הּמ עלוֹ ת ׁש יר אלּ א אמרוֹ . מי פרׁש  ו א ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָסתם
לד וֹ ר וֹ ת אוֹ תוֹ  להאמר הזּ ה היר  ׁש עתיד העוֹ לם, בּ ני  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל

קראתיעוֹ לם. מּמ עמּק ים ׁש ּמ תּפ לּ ל וּ מהוּ  מי  כּ ל ׁש נינ וּ ,  ּכ ? ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וּ להתּפ לּ ל  בּ ּק ׁש תוֹ  לבּק ׁש  צרי הּק דוֹ ׁש , הּמ ל לפני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ תוֹ 
הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עם ׁש לם ל בּ וֹ  ׁש יּ ּמ צא כּ די הלּ ב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵמעמק
לבּ י  בּ כל כּ תוּ ב  והרי  , ּכ אמר  דּ וד והאם ורצוֹ ן. לב ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִויכוּ ן

מס ּפ יק  זה וּ פס וּ ק , מּמ עמּק יםדּ ר ׁש ּת י  צּ רי מה ? ּכ אלּ א ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
דּ עּת וֹ  לכ וּ ן צרי ,הּמ ל לפני  בּ ּק ׁש ת וֹ  ׁש ּמ בּק ׁש  אדם כּ ל  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,

מעמק (לבו) בּ רכ וֹ ת  למׁש העּק רים כּ ל ׁש ל מעּק ר ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוּ רצוֹ נוֹ 
הכל )הבּ אר וּ מהוּ (של  הכּ ל, ׁש ל מה ּמ עין בּ רכוֹ ת ׁש יּ ׁש ּפ יע כּ די ,? ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌
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תהלי זוהר 

ׁש כּ תוּ ב  נהר, אוֹ תוֹ  מּמ נּ וּ  ונמצא מּמ נּ וּ  ׁש יּ וֹ צא מק וֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָאוֹ תוֹ 
ב ) וכתוּ ב (בראשית מעדן, יצא מו)ונהר י שׂ ּמ ח וּ (תהלים  ּפ לגיו נהר  ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

הבּ אר עמק הכּ ל , עמק מּמ עמּק ים. נקרא וזה אהים. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִעיר 
הראׁש ית וזוֹ הי  הכּ ל, את לבר וׁש וֹ פעים יוֹ צאים ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ עינוֹ ת
כּ ׁש העּת יק, חזקיּ ה, ר בּ י  אמר  למּט ה. מ ּמ עלה בּ רכוֹ ת  ִלמ ׁש◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
את מׁש רה לעוֹ למוֹ ת, בּ רכוֹ ת לזּמ ן ר וֹ צה הנּ סּת רים, ׁש ל  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנס ּת ר 
ׁש וֹ אב  וּ מכּ אן הזּ ה, העלי וֹ ן בּ עמק הכּ ל את וּ מכליל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַהכּ ל ,

בּ אר  וכלּ ם(נהר )ונׁש ּפ ע מּמ נּ וּ , נׁש ּפ עים וּ מעינוֹ ת ׁש נּ חלים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌
מּמ נּ וּ . וּ רצוֹ נוֹ נׁש קים לבּ וֹ  לכ וּ ן צרי ּת פלּ תוֹ , ׁש ּמ תּפ לּ ל  וּ מי ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

ּת פלּ תוֹ  ׁש ּת תקבּ ל  כּ די  הכּ ל  ׁש ל  עמק  מא וֹ תוֹ  בּ רכ וֹ ת  ִלמׁש◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
רצוֹ נוֹ  .ויעשׂ ה ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

ה'ׁש יר קראתי מּמ עמ ּק ים אחרי:א)(קל,הּמ על וֹ ת פ' ח"ג  [זוהר ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ס"ט:)מות ּפ תח,](דף  יהוּ דה  קל )ר בּ י הּמ עלוֹ ת (תהלים ׁש יר  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
ה' קראתי בּ ר וּ מּמ עמּק ים הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא בּ ׁש עה ׁש נינוּ , . ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אמרה בּ ּת וֹ רה . נמל אדם. לברא רצה העוֹ לם, את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶהוּ א
הזּ ה האדם לברא ּת רצה לפני?לפניו: לחטא הוּ א עתיד ! ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌

העוֹ לם הרי כמעשׂ יו, ל וֹ  ּת ע שׂ ה אם .לפני להרגּ יז הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְועתיד
וכי  לּה : אמר האיׁש . א וֹ ת וֹ  ׁש כּ ן כּ ל ,לפני לעמד יוּ כל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַא 

נקראתי  לד )לחנּ ם אּפ ים(שמות אר וחנּ וּ ן רחוּ ם וטרםאל ? ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ל ּה  אמר ת ׁש וּ בה. בּ רא העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא
ׁש כּ ׁש יּ ׁש וּ בוּ  מנת על בּ ע וֹ לם, אדם לברא רוֹ צה אני ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַל ּת ׁש וּ בה:
וּ לכ ּפ ר חטאיהם את לעזּ ב  עתידה ׁש ּת היי  מחטאיהם,  ָל◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לאנׁש ים, זמינה הּת ׁש וּ בה וׁש עה ׁש עה וּ בכל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.
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ּת חנוּ ני: לקוֹ ל מיג קבוֹ ת אדני יּה  ּת ׁש מר עוֹ נוֹ ת אם 
ּת וּ רא:ד יעמד: למען הּס ליחה  עּמ יהוהכּ י קוּ יתי 

תהלי זוהר 

ל ּק דוֹ ׁש  ׁש בה הזּ וֹ  הּת ׁש וּ בה מחטאיהם, ׁש בים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש אנׁש ים
וכלּ ם נכנעים, והדּ ינים הכּ ל , על  מכּפ ר והוּ א הוּ א,  ָּבּ רו◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌

מחטאוֹ . נטהר  ואדם ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתבּ מים,

מחטאוֹ מתי  אדם כּ ראוּ י .נטהר הזּ וֹ  לּת ׁש וּ בה ׁש נּ כנס בּ ׁש עה ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ּת פלּ ה וּ מתּפ לּ ל העלי וֹ ן הּמ ל לפני ׁש ב אמר , יצחק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
אמר, אבּ א ר בּ י  ה'. קראתי מ ּמ עמּק ים ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הלּ ב. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵמעמק

ה' קראתי עמק מּמ עמּק ים והוּ א למעלה, הוּ א גּ נוּ ז מק וֹ ם , ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
עמק  ואוֹ תוֹ  עבר , לכל וּ מעינוֹ ת נחלים י וֹ צאים  וּ מזּ ה  ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ אר,
מחטאיו, וּ לה ּט הר ל ׁש וּ ב ׁש רוֹ צה וּ מי תׁש וּ בה. נקרא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָהעמקים
ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  ה וּ א .  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  לקרא צרי הוּ א ה זּ ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵמהעמק

ה'. קראתי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִמּמ עמּק ים

יעמד אם מי  אדני  יּה  ּת ׁש מר ג)עונוֹ ת בלק:(קל , פ' במדבר [זוהר ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

קפ"ה :) מהעוֹ לם](דף י וֹ צאוֹ ת אדם בּ ני  כּ ׁש רוּ חוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
והכּ רוּ זים לפניהם, ׁש עוֹ מדים מקטרגים הם כּ ּמ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,
ׁש נינוּ , מהדּ ין. יּ וֹ צא מה כּ פי לרע , הן  לטוֹ ב  הן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְי וֹ צאים
, ּכ אחר  בּ ין בּ חיּ יו בּ ין הזּ ה, בּ עוֹ לם האדם נדּ וֹ ן דינים  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה
בּ רחמנוּ ת ּת מיד הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  בּ דין, הם  דּ בריו כּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

ר וֹ  וא הכּ ל , על ׁש כּ ורחמיו מעשׂ יהם . כּ פי אדם בּ ני לד וּ ן צה  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
דּ וד , קל )אמר יעמד(תהלים מי אדני  י ּה  ּת ׁש מר עונ וֹ ת כּ אן אם . ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌

ה' לּמ ה י ּה , ּת ׁש מר  עונוֹ ת אם ׁש אמר  כּ יון  להסּת כּ ל , (אדני)י ׁש  ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הזוהר  קריאת לאחר  1תפילה

הזוהר קריאת לאחר תפילה
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ּת חנוּ ני: לקוֹ ל מיג קבוֹ ת אדני יּה  ּת ׁש מר עוֹ נוֹ ת אם 
ּת וּ רא:ד יעמד: למען הּס ליחה  עּמ יהוהכּ י קוּ יתי 

תהלי זוהר 

ל ּק דוֹ ׁש  ׁש בה הזּ וֹ  הּת ׁש וּ בה מחטאיהם, ׁש בים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש אנׁש ים
וכלּ ם נכנעים, והדּ ינים הכּ ל , על  מכּפ ר והוּ א הוּ א,  ָּבּ רו◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌

מחטאוֹ . נטהר  ואדם ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתבּ מים,

מחטאוֹ מתי  אדם כּ ראוּ י .נטהר הזּ וֹ  לּת ׁש וּ בה ׁש נּ כנס בּ ׁש עה ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ּת פלּ ה וּ מתּפ לּ ל העלי וֹ ן הּמ ל לפני ׁש ב אמר , יצחק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
אמר, אבּ א ר בּ י  ה'. קראתי מ ּמ עמּק ים ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הלּ ב. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵמעמק

ה' קראתי עמק מּמ עמּק ים והוּ א למעלה, הוּ א גּ נוּ ז מק וֹ ם , ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
עמק  ואוֹ תוֹ  עבר , לכל וּ מעינוֹ ת נחלים י וֹ צאים  וּ מזּ ה  ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ אר,
מחטאיו, וּ לה ּט הר ל ׁש וּ ב ׁש רוֹ צה וּ מי תׁש וּ בה. נקרא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָהעמקים
ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  ה וּ א .  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  לקרא צרי הוּ א ה זּ ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵמהעמק

ה'. קראתי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִמּמ עמּק ים

יעמד אם מי  אדני  יּה  ּת ׁש מר ג)עונוֹ ת בלק:(קל , פ' במדבר [זוהר ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

קפ"ה :) מהעוֹ לם](דף י וֹ צאוֹ ת אדם בּ ני  כּ ׁש רוּ חוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
והכּ רוּ זים לפניהם, ׁש עוֹ מדים מקטרגים הם כּ ּמ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,
ׁש נינוּ , מהדּ ין. יּ וֹ צא מה כּ פי לרע , הן  לטוֹ ב  הן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְי וֹ צאים
, ּכ אחר  בּ ין בּ חיּ יו בּ ין הזּ ה, בּ עוֹ לם האדם נדּ וֹ ן דינים  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה
בּ רחמנוּ ת ּת מיד הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  בּ דין, הם  דּ בריו כּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

ר וֹ  וא הכּ ל , על ׁש כּ ורחמיו מעשׂ יהם . כּ פי אדם בּ ני לד וּ ן צה  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
דּ וד , קל )אמר יעמד(תהלים מי אדני  י ּה  ּת ׁש מר עונ וֹ ת כּ אן אם . ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌

ה' לּמ ה י ּה , ּת ׁש מר  עונוֹ ת אם ׁש אמר  כּ יון  להסּת כּ ל , (אדני)י ׁש  ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הזוהר  קריאת לאחר  1תפילה

הזוהר קריאת לאחר תפילה

       ¨¦§¨¤§Ÿ̈¡Ÿ©¥Ÿ¥£Ÿ©¤¦§©¥¨
         ©¨¦§¨¤¨¨¨¦§¨©§¦§¥¨¦¦¦¦

       ¦§Ÿ©¨©¦§¦Ÿ¨¤§©£§¥§©¥£¦
       §ª§©§¦¨©§¨§¦§¦¨¦¨¨§©§¤©
         §¥¥§©£¦£¨¨§§¨§©¥¨§¥¨¦§¨¤¨
         §¨¨©§¨¨§©©¨§©©¨¦§¤¦§¨©¦§
         ¦§©©¨¦§¨©§¦©¨§©¦¤§¨¨§¨¤
         ª¦¨©£¨§©¥¨¨¦¤¦§¨©¦§
        §¦§§¥¨¦§¡¥£¦©¨§¨©Ÿ©¨¨
       ¦§¨¥©§¨¦¨¨§¥¨©§¦©§¦§¦©¥
        ¦§¥¨§¨¥¦©¨¦§¨¤¨©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦

         §¦§©¨¥§Ÿ̈©©¦§¤§Ÿ̈
          ¤¨§¤¨¨¥¤©¤¨¨¤ª©©§¦¨¦§

     ©¨¤©¦©¦¦¨

      £¦§¨¤§Ÿ̈¡©¥Ÿ¥£©¤¦¦¨¦
       ¦§§©£§¥¤©¨©¤¦©¨¦¨¨§
       ©©¨¦©§¦¤¨©§¨¨©£¨§©§¥§¦§¤

         §©§¨©©¨¦§©§¨¨§¦¥§¨¥¤©§©£Ÿ
        §ª§Ÿ̈©£¦Ÿ§¦¦¨¨©§Ÿ̈

           ¦£¤¨¤§¨©£¤©§¦§¦Ÿ¨¦¦¦¦



הזוהר  קריאת לאחר  תפילה 2

        ©§£¦¦¤©©§£¨©§Ÿ̈¥©¨§©¨
         §¦§©¥¨©§¨§©§¨¨¨¦§¨©§¦§¥¨¦

          ¦¦¦¦§Ÿ©¨©¦§¦Ÿ¨¤§¥Ÿ§¦©¦¨¨¦§©
       Ÿ¤©£¨§¥§¨¦§©¤¦§¥¨¦¨§Ÿ̈¨¨

          ©§¤§¥¦¥¥¨¦§¥¥§¦§©¦¥§¨¥©§¥
        ¦¨§¤¡¤¤¡Ÿ§¦¨©¡Ÿ¨¦¨§Ÿ̈

    §¨¨¥§¨¥

         ¥Ÿ¥£¥¤¤©£¨©¥¨¥¥¦¦¨¤
        ¨¨¥¥¨¥©£©£¤¦§©¨

         ¤¨§¤§¥¥§§©§¦¨§¥¦§¨§©§
       §©§¥§¦§¨§©§¥§¦§¨¥§¦¨§§§¨¥
       Ÿ£¦©£¨¨§¦¦§¨¨§¦¨§¦§¨§¨¥¦§¨¥

       ¦§¥¤¨§¨¨¨¤¥¨¤§Ÿ̈§¦§¨§©£¨
         ¤¦§©¨©¦§©¨¨¥¥§¦¨



הנביא אליהו 1פתיחת

הנביא אליהו פתיחת 

בריש כתב  הנזכרת  לטוב זכור  אליהו פתח תפלת לומר  טוב תיקוניהרמ "ק : ספר
מראשקוב )הזוהר  שבתאי רבי  קבלו.(סדור אשר  החיד "א, קדישי ,וכתב שהיא רבנן 

התפלה. לקבלת  י')מסגלת  סימן  סוף באצבע מורה הקודש הטוב(עבודת  והרי"ח .
הקדושה ניצוצי לברור מסוגל שבאמירתה  ההקדמה )כתב, סוף  בהר פ' .(בא"ח,

         ¥¦¨©¨¦¨©§¨©¦¨¨¦¤©¨
        ¤¨§¨§Ÿ§¤§©¦§¨¦©¨¤§¥©
         ̈¨¤§¦¤§¨¥©¨¤¡¨¦§¥©§¨¨§¦¨
        §§©¦§§¨©¨¤¥¨§¦¦¨¤¤¦¦
       §§¦¨¤¤¤§¦§©§¦¨¤¨§¦
        ¤¥¨¦§¦§¨©¦§¦¨¤©¨¦§©¤¦§¥¨¨
        §©¨¤¥¨§©¥¨¦§¥¤©¨¦¦§¦
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חד ּפ תח ה וּ א  דּ אנ ּת  עלמין  רבּ וֹ ן  ואמר: לּט וֹ ב זכ וּ ר הנּ ביא אליּ ה וּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
כּ ל  על סתימא עלּ אין  כּ ל על עלּ אה  ה וּ א  אנ ּת  בח ׁש בּ ן . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְולא 
ע שׂ ר דּ אּפ ק ּת  ה וּ א  אנּת  כּ לל . ב ּת פיסא מח ׁש בא  לית  ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְסתימין ,
סתימין עלמין  בה וֹ ן לאנהגא  ספירן, ע שׂ ר  להוֹ ן  וקרינן  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִּת ּק וּ נין ,
נ ׁש א , מבּ ני אתכּ סיאת  וּ בה וֹ ן דּ אתגּ לין. ועלמין  את גּ לין, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא 
מאן כּ ל - מלגאו  דּ אנּת  וּ בגין  לוֹ ן . וּ מיחד ל וֹ ן דקׁש יר ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואנּת 
כּ א לּ וּ  לּה  אתחב  [ספירן ], ע שׂ ר  מא לּ ין  מחברי ּה  חד  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ אפריׁש 
וחד  ארי חד  כּ סדרן , אזלין  אנּ וּ ן ספירן עשׂ ר ואלּ ין  . ּב ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאפרי ׁש 
,ל דּ אנהיג מאן ולית  ל וֹ ן, דאנהיג הוּ א ואנּת  בּ ינ וֹ ני. וחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָקצר 
דּ מנּ יה וּ  לוֹ ן  ּת ּק נ ּת  לבוּ ׁש ין  סטרא . מכּ ל ולא  לתּת א ולא לעלּ א  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָלא
דּ אתקריא וּ  לוֹ ן , ּת ּק נּת  ג וּ פין  וכּמ ה נ ׁש א. לבני  נׁש מתין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָּפ רחין
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ארמית בלשון אליהו פתח

דא : בּ תּק וּ נא ואתקריא וּ  עליה וֹ ן. דּ מכסין לבוּ ׁש ין  לגבּ י ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִגוּ פין
גּ וּ פא . - ּת פארת שׂ מאלא . דּ רוֹ עא - גב וּ רא ימינא . דּ רוֹ עא - ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶחסד
קד ׁש . בּ רית  א וֹ ת דג וּ פא , סיּ וּ מא  - יס וֹ ד  ׁש וֹ קין . ּת רין  - וה וֹ ד  ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶנצח 

אי מוֹ חא , - חכמה לּה . קרינן ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה ּפ ה - יה מלכ וּ ת  ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת רין א לּ ין  ועל מבין. ה לּ ב  וּ ב ּה  לבּ א , - בּ ינה  מ לּ גאו. ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה
כּ תר איהוּ  - עליוֹ ן כּ תר אהינ וּ ". ליהוה "הנּ סּת ר וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְכּ תיב:
קרקפּת א  ואיהוּ  אחרית. מראׁש ית מ גּ יד אתמר : ועל ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַמלכ וּ ת .

י א וֹ ת  איהוּ  מ לּ גאו ואוֹ תוּ דתפילי . ואוֹ ת ה "ד | וא"ו  ואוֹ ת "א  ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌
וענ ּפ וֹ י,ה" בּ דר וֹ עוֹ י  דאילנא ׁש קיוּ  ואיהוּ  אציל וּ ת . ארח דּ איהוּ  א , ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש קי וּ : בּ הה וּ א  ואתר בּ י  לאילנא דא ׁש קי ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְכּ מיּ א 
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עלמין, דּ אׁש קיר בּ וֹ ן הּס בּ וֹ ת , וסבּ ת  הע לּ וֹ ת עלּ ת ה וּ א  אנּת  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לג וּ פא , כּ נ ׁש מתא איה וּ  נביעוּ  וההוּ א נביעוּ . בּ הה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלאילנא
דּ לגאו מה מכּ ל  דּ יוּ קנא  ולית דּ מיוֹ ן לית וּ ב לג וּ פא , ח יּ ים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

וא ּפ ק  וארעא, ׁש מיּ א  וּ בראת  וסיהרא ּת וּ לבר. ׁש מ ׁש א מ נּ ה וֹ ן ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ועשׂ בּ ין, דּ עדן , וגנתא  וּ דׁש אין , אילנין  וּ בארעא  וּ מ זּ לי , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְוכוֹ כב יּ א 
בּ הוֹ ן לאׁש ּת מ וֹ דעא נׁש א. וּ בני וּ בעירין, ונ וּ נין, ועוֹ פין  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוחיון
אׁש ּת מוֹ דעאן ואי ות ּת אין, עלּ אין  בּ הוֹ ן  יתנהגוּ ן   ואי ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִע לּ אין,
בּ עלּ אי יחוּ דא  לית , ּמנ וּ בר כּ לל.  ּב דּ ידע ולית ות ּת אי , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִע לּ אי 
אית  - חד  כּ ל ספירן וכל כּ לּ א . על  אדוֹ ן א ׁש ּת מ וֹ דע ואנּת  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְותּת אי.

מלאכיּ א  אתקריאוּ  וּ בהוֹ ן ידיעא , ׁש ם ׁש ם לי ּה   ל לית ואנּת  . ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
דכלּ הוּ . ׁש לימ וּ  ה וּ א  ואנּת  ׁש מהן , כל ממלּ א הוּ א דּ אנ ּת  ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא ,
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דא : בּ תּק וּ נא ואתקריא וּ  עליה וֹ ן. דּ מכסין לבוּ ׁש ין  לגבּ י ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִגוּ פין
גּ וּ פא . - ּת פארת שׂ מאלא . דּ רוֹ עא - גב וּ רא ימינא . דּ רוֹ עא - ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶחסד
קד ׁש . בּ רית  א וֹ ת דג וּ פא , סיּ וּ מא  - יס וֹ ד  ׁש וֹ קין . ּת רין  - וה וֹ ד  ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶנצח 

אי מוֹ חא , - חכמה לּה . קרינן ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה ּפ ה - יה מלכ וּ ת  ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת רין א לּ ין  ועל מבין. ה לּ ב  וּ ב ּה  לבּ א , - בּ ינה  מ לּ גאו. ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה
כּ תר איהוּ  - עליוֹ ן כּ תר אהינ וּ ". ליהוה "הנּ סּת ר וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְכּ תיב:
קרקפּת א  ואיהוּ  אחרית. מראׁש ית מ גּ יד אתמר : ועל ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַמלכ וּ ת .

י א וֹ ת  איהוּ  מ לּ גאו ואוֹ תוּ דתפילי . ואוֹ ת ה "ד | וא"ו  ואוֹ ת "א  ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌
וענ ּפ וֹ י,ה" בּ דר וֹ עוֹ י  דאילנא ׁש קיוּ  ואיהוּ  אציל וּ ת . ארח דּ איהוּ  א , ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש קי וּ : בּ הה וּ א  ואתר בּ י  לאילנא דא ׁש קי ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְכּ מיּ א 
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עלמין, דּ אׁש קיר בּ וֹ ן הּס בּ וֹ ת , וסבּ ת  הע לּ וֹ ת עלּ ת ה וּ א  אנּת  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לג וּ פא , כּ נ ׁש מתא איה וּ  נביעוּ  וההוּ א נביעוּ . בּ הה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלאילנא
דּ לגאו מה מכּ ל  דּ יוּ קנא  ולית דּ מיוֹ ן לית וּ ב לג וּ פא , ח יּ ים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

וא ּפ ק  וארעא, ׁש מיּ א  וּ בראת  וסיהרא ּת וּ לבר. ׁש מ ׁש א מ נּ ה וֹ ן ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ועשׂ בּ ין, דּ עדן , וגנתא  וּ דׁש אין , אילנין  וּ בארעא  וּ מ זּ לי , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְוכוֹ כב יּ א 
בּ הוֹ ן לאׁש ּת מ וֹ דעא נׁש א. וּ בני וּ בעירין, ונ וּ נין, ועוֹ פין  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוחיון
אׁש ּת מוֹ דעאן ואי ות ּת אין, עלּ אין  בּ הוֹ ן  יתנהגוּ ן   ואי ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִע לּ אין,
בּ עלּ אי יחוּ דא  לית , ּמנ וּ בר כּ לל.  ּב דּ ידע ולית ות ּת אי , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִע לּ אי 
אית  - חד  כּ ל ספירן וכל כּ לּ א . על  אדוֹ ן א ׁש ּת מ וֹ דע ואנּת  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְותּת אי.

מלאכיּ א  אתקריאוּ  וּ בהוֹ ן ידיעא , ׁש ם ׁש ם לי ּה   ל לית ואנּת  . ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
דכלּ הוּ . ׁש לימ וּ  ה וּ א  ואנּת  ׁש מהן , כל ממלּ א הוּ א דּ אנ ּת  ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא ,
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בּ לא  כּ ג וּ פא  ׁש מהן כלּ הוּ  א ׁש ּת ארוּ  מנּ הוֹ ן , ּת סּת לּ ק אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכד 
ולא  מבין  הוּ א אנ ּת  ידיעא . בּ חכמה ולא חכּ ים  הוּ א אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתא.
ּת וּ קפ לא ׁש ּת מוֹ דעא  אלּ א ידיעא , אתר ל לית ידיעא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ בינה 
בּ דינא  עלמא  אתנהג  אי לוֹ ן  וּ לאחזאה נ ׁש א . לבני ְוחיל◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ ין נ ׁש א . דּ בני  ע וֹ בדיה וֹ ן  כּ פוּ ם  וּ מׁש ּפ ט, צדק  דּ אינ וּ ן  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמי ,
מלכוּ תא  - צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא  - מׁש ּפ ט גבוּ רה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאיה וּ 
בּ רית . א וֹ ת  - צדק הין  ק ׁש וֹ ט . סמכי ּת רין צדק מאזני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַק דּ יׁש א,
צדק  ל דּ אית לאו  אבל עלמא . אתנהיג  אי לאחזאה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹכּ לּ א 
מ כּ ל  ולא רחמי, דאיהוּ  ידיעא  מׁש ּפ ט ולא  דין , דאיה וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא 
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לק וּ ם  אית  ר ׁש וּ תא דהא  .יד על מ לּ ין  ויתח דּ ׁש וּ ן  ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִרבּ י
לׁש וּ ם  לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דלא מה , יד על טמירין רזין  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלג לּ אה 

כּ ען: עד נ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ר 
והּת פארת קם וה גּ ב וּ רה ה גּ ד לּ ה  יהוה  ל ואמר: ּפ תח ׁש מע וֹ ן רבּ י ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה ּמ מלכה . יהוה  ל וּ בארץ . בּ מים כל כּ י וההוֹ ד, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהנּ צח 
ורעיא  דּ חברוֹ ן דּ מיכין  א נּ וּ ן  ׁש מע וּ  עלּ אין לראׁש . לכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תנא 
א לּ ין – עפר " ׁש וֹ כני ור נּ נ וּ  "הקיצוּ  מנתכ וֹ ן. אּת ערוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא
ול בּ י יׁש נה "אני בּ ּה : דּ אתמר דהה וּ א  מּס טרא דּ א נּ וּ ן  צדּ יקיּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִא נּ וּ ן 
ור נּ נ וּ " "הקיצוּ  בהוֹ ן : אתמר  דּ א וּ בגין  מתים. א נּ וּ ן  ולאו  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵער ".
לא ּת ערוּ תא  ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  מהימנא , רעיא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוגו'.
דמיכין כּ לּ הוּ  צדּ יקיּ א כּ ען דּ עד בגלוּ תא, יׁש נה  דּ איהי  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינ ּת א,
רעיא  לג בּ י  קלין ּת לת ׁש כינּת א  יהיבת מיּ ד בח וֹ ריה וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש נּת א 
אתמר:  על דהא - מהימנא  רעיא קוּ ם לי ּה : ויימא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא,
בהוֹ ן ויימא  דּ ילי ּה , אתון בּ אר בּ ע  לגבּ אי – ד וֹ פק" דּ וֹ די ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ"קוֹ ל
ציּ וֹ ן בּ ת  עוֹ נ "ּת ם  דהא תּמ תי". י וֹ נתי רעיתי אח וֹ תי  לי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ"ּפ תחי

טל" נמלא  "מאי טל". נמלא  "ׁש רא ׁש י ."להגלוֹ ת י וֹ סיף ?א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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ארמית בלשון אליהו פתח

בּ לא  כּ ג וּ פא  ׁש מהן כלּ הוּ  א ׁש ּת ארוּ  מנּ הוֹ ן , ּת סּת לּ ק אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכד 
ולא  מבין  הוּ א אנ ּת  ידיעא . בּ חכמה ולא חכּ ים  הוּ א אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתא.
ּת וּ קפ לא ׁש ּת מוֹ דעא  אלּ א ידיעא , אתר ל לית ידיעא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ בינה 
בּ דינא  עלמא  אתנהג  אי לוֹ ן  וּ לאחזאה נ ׁש א . לבני ְוחיל◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ ין נ ׁש א . דּ בני  ע וֹ בדיה וֹ ן  כּ פוּ ם  וּ מׁש ּפ ט, צדק  דּ אינ וּ ן  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמי ,
מלכוּ תא  - צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא  - מׁש ּפ ט גבוּ רה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאיה וּ 
בּ רית . א וֹ ת  - צדק הין  ק ׁש וֹ ט . סמכי ּת רין צדק מאזני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַק דּ יׁש א,
צדק  ל דּ אית לאו  אבל עלמא . אתנהיג  אי לאחזאה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹכּ לּ א 
מ כּ ל  ולא רחמי, דאיהוּ  ידיעא  מׁש ּפ ט ולא  דין , דאיה וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא 
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לק וּ ם  אית  ר ׁש וּ תא דהא  .יד על מ לּ ין  ויתח דּ ׁש וּ ן  ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִרבּ י
לׁש וּ ם  לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דלא מה , יד על טמירין רזין  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלג לּ אה 

כּ ען: עד נ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ר 
והּת פארת קם וה גּ ב וּ רה ה גּ ד לּ ה  יהוה  ל ואמר: ּפ תח ׁש מע וֹ ן רבּ י ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה ּמ מלכה . יהוה  ל וּ בארץ . בּ מים כל כּ י וההוֹ ד, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהנּ צח 
ורעיא  דּ חברוֹ ן דּ מיכין  א נּ וּ ן  ׁש מע וּ  עלּ אין לראׁש . לכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תנא 
א לּ ין – עפר " ׁש וֹ כני ור נּ נ וּ  "הקיצוּ  מנתכ וֹ ן. אּת ערוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא
ול בּ י יׁש נה "אני בּ ּה : דּ אתמר דהה וּ א  מּס טרא דּ א נּ וּ ן  צדּ יקיּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִא נּ וּ ן 
ור נּ נ וּ " "הקיצוּ  בהוֹ ן : אתמר  דּ א וּ בגין  מתים. א נּ וּ ן  ולאו  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵער ".
לא ּת ערוּ תא  ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  מהימנא , רעיא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוגו'.
דמיכין כּ לּ הוּ  צדּ יקיּ א כּ ען דּ עד בגלוּ תא, יׁש נה  דּ איהי  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינ ּת א,
רעיא  לג בּ י  קלין ּת לת ׁש כינּת א  יהיבת מיּ ד בח וֹ ריה וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש נּת א 
אתמר:  על דהא - מהימנא  רעיא קוּ ם לי ּה : ויימא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא,
בהוֹ ן ויימא  דּ ילי ּה , אתון בּ אר בּ ע  לגבּ אי – ד וֹ פק" דּ וֹ די ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ"קוֹ ל
ציּ וֹ ן בּ ת  עוֹ נ "ּת ם  דהא תּמ תי". י וֹ נתי רעיתי אח וֹ תי  לי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ"ּפ תחי

טל" נמלא  "מאי טל". נמלא  "ׁש רא ׁש י ."להגלוֹ ת י וֹ סיף ?א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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בּ י דאתחרב  דּ מיּ וֹ מא חׁש בּת  אנּת  הוּ א:  בּ רי קדׁש א אמר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 
ביוּ בא  ועאלנא  דילי  בּ ביתא דּ עאלנא דּ לא מקדּ ׁש א הכי , לאו  ? ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נמלא  "ׁש רא ׁש י סימנא :  ל הרי בּ גלוּ תא  דּ אנּת  זמנא כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעאלנא 
טל . איהוּ  דּ ילּה  וחיּ ים  דיל ּה  ׁש לימ וּ  בּ גלוּ תא, ׁש כינתא  ה "א  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָטל",

י א וֹ ת  איה וּ  איהיוּ ודא  ה"א וא וֹ ת  וא "ו, א וֹ ת  ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
י א וֹ ת  אלּ א  ט "ל , מחׁש בּ ן  דלא  וא"ווּ ׁש כינ ּת א ואוֹ ת ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

דּ כל דּ סליק וּ  מ נּ ביע וּ  לׁש כינּת א מליא  דּ איהי  ט"ל. לחׁש בּ ן  אתון  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רעיא קם  מ יּ ד  עלּ אין. עד מקוֹ רין  עּמ י ּה . קדּ יׁש ין  ואבהן  מהימנא ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ואמן ": אמן לע וֹ לם יהוה  ּבּ ר ו" דיח וּ דא: רזא יז,כּ אן זהר  (ּת ּק וּ ני  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌
לת"ז) אחרת הקדּ מה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַא
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ארמית בלשון אליהו פתח

דכל ויהי טמירא  ק דּ יׁש ין דכל  קדּ י ׁש א  עּת יקא קדם  מן רעוא  ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רי ׁש יּה  למליא  מנּ י ּה  ע לּ אה טלּ א   דּ יתמ ׁש דכ לּ א. סתימא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירין 
דאנ ּפ ין בּ נהירוּ  ק דּ יׁש ין ּת ּפ וּ חין לחקל | וּ לה ּט יל אנ ּפ ין, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ זעיר
דכל  ק דּ יׁש א ע ּת יקא קדם מן   ויתמ דכלּ א. וּ בחדותא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רעוא
חנּ א  ורחמי רעוּ תא  דכלּ א. סתימא טמירין דכל טמירא ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַק דּ יׁש ין,
ועל  ביתי, בּ ני כּ ל  ועל עלי  וחדוה בּ רע וּ תא עלּ אה  בּ נהירוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוחס דּ א 
עקתין מכּ ל ויפרקיננא  עּמ י ּה . י שׂ ראל  כּ ל  ועל  אלי, ה נּ לוים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
וּ ּפ רנסתא  מזוֹ נא לנא  ויתיהב  ויזמין לעלמא , דיית וּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִבּ י ׁש ין
ויׁש זבינן ּת לין. בּ י ּה  מז וֹ ני  דכל ממזלא ועקתא , צרה  בּ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטבּת א,
ויתי גּ יה נּ וֹ ם. ׁש ל וּ מדּ ינּה  הּמ ות  דמלא וּ מחרבּ א בּ יׁש א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמעינא 
ורחמי רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי וחס דּ א ח נּ א  נפׁש תנא  וּ לכל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלנא 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן קדמיּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ִמן 
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ארמית בלשון אליהו פתח

בּ י דאתחרב  דּ מיּ וֹ מא חׁש בּת  אנּת  הוּ א:  בּ רי קדׁש א אמר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 
ביוּ בא  ועאלנא  דילי  בּ ביתא דּ עאלנא דּ לא מקדּ ׁש א הכי , לאו  ? ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נמלא  "ׁש רא ׁש י סימנא :  ל הרי בּ גלוּ תא  דּ אנּת  זמנא כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעאלנא 
טל . איהוּ  דּ ילּה  וחיּ ים  דיל ּה  ׁש לימ וּ  בּ גלוּ תא, ׁש כינתא  ה "א  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָטל",

י א וֹ ת  איה וּ  איהיוּ ודא  ה"א וא וֹ ת  וא "ו, א וֹ ת  ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
י א וֹ ת  אלּ א  ט "ל , מחׁש בּ ן  דלא  וא"ווּ ׁש כינ ּת א ואוֹ ת ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

דּ כל דּ סליק וּ  מ נּ ביע וּ  לׁש כינּת א מליא  דּ איהי  ט"ל. לחׁש בּ ן  אתון  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רעיא קם  מ יּ ד  עלּ אין. עד מקוֹ רין  עּמ י ּה . קדּ יׁש ין  ואבהן  מהימנא ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ואמן ": אמן לע וֹ לם יהוה  ּבּ ר ו" דיח וּ דא: רזא יז,כּ אן זהר  (ּת ּק וּ ני  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌
לת"ז) אחרת הקדּ מה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַא
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ארמית בלשון אליהו פתח

דכל ויהי טמירא  ק דּ יׁש ין דכל  קדּ י ׁש א  עּת יקא קדם  מן רעוא  ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רי ׁש יּה  למליא  מנּ י ּה  ע לּ אה טלּ א   דּ יתמ ׁש דכ לּ א. סתימא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירין 
דאנ ּפ ין בּ נהירוּ  ק דּ יׁש ין ּת ּפ וּ חין לחקל | וּ לה ּט יל אנ ּפ ין, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ זעיר
דכל  ק דּ יׁש א ע ּת יקא קדם מן   ויתמ דכלּ א. וּ בחדותא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רעוא
חנּ א  ורחמי רעוּ תא  דכלּ א. סתימא טמירין דכל טמירא ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַק דּ יׁש ין,
ועל  ביתי, בּ ני כּ ל  ועל עלי  וחדוה בּ רע וּ תא עלּ אה  בּ נהירוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוחס דּ א 
עקתין מכּ ל ויפרקיננא  עּמ י ּה . י שׂ ראל  כּ ל  ועל  אלי, ה נּ לוים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
וּ ּפ רנסתא  מזוֹ נא לנא  ויתיהב  ויזמין לעלמא , דיית וּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִבּ י ׁש ין
ויׁש זבינן ּת לין. בּ י ּה  מז וֹ ני  דכל ממזלא ועקתא , צרה  בּ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטבּת א,
ויתי גּ יה נּ וֹ ם. ׁש ל וּ מדּ ינּה  הּמ ות  דמלא וּ מחרבּ א בּ יׁש א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמעינא 
ורחמי רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי וחס דּ א ח נּ א  נפׁש תנא  וּ לכל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלנא 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן קדמיּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ִמן 
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
- והיכלין היכלין, תׁש עה ואתעביד וּ  כּ חדא, ונהרין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ פריסא ,
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ולא  נ ׁש מתין , | א נּ וּ ן  ולאו  ר וּ חין, אנּ וּ ן ולאו נהוֹ רין , | אנּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלאו
כלּ ה וּ  דּ קימי נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל רעוּ תא  בהוּ  דּ קיּ מא מאן  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאית 
בּ תריהוּ , למר דּ ף כ לּ הוּ  בּ ח ׁש בּ נא מ נּ יהוּ  חד דּ איהוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה ,
לא  וא לּ ין אתידע וּ . ולא מתדּ בּ קן ולא בּ מח ׁש בה , דקימי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש עּת א
תפסין. ולא  בּ ּה  ּת פסין  עלּ אה, במחׁש בה ולא ברע וּ תא, לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַקימי 
מרזא  נה וֹ רין | אנּ וּ ן וכל דמהימנוּ תא. רזי כל קימי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ אלּ ין

כּ לה  וּ לת ּת א , עלּ אה ס וֹ ף וּ דמח ׁש בה  אין  מטוּ ,אּק רוּ ן הכא עד ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מח ׁש בה . ולא  רעוּ תא  הכא לאו  אתידע וּ , ולא  מטוּ ן , ולא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנהוֹ רין 

מּמ אן אתידע ולא מחׁש בה, נהיר אתלבּ ׁש כּ דיןדּ נהיר ,כּ ד  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
| עד בדא דּ א  ואעיל  דּ נהיר , למאן  ונהיר  בינה גּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואס ּת ים

וּ בר כּ חדא, כּ לּ ה וּ  אתק ׁש רדּ את כּ ליל וּ  כּ לּ א סליק, כּ ד דקרבּ נא זא ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
וּ מחׁש בה  בּ סליקוּ , כלּ הוּ  קימי  כּ דין  בדא , דּ א ונהיר בדא, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָדּ א
עלּ אה  מחׁש בה מ נּ ּה  דאתנהיר נהיר וּ  הה וּ א  ס וֹ ף . בּ אין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאתע ּט ר

כּ לל) בּ ּה  אתידע ונהיר(דּ לא וקימא , אׁש ּת כח  ומ נּ ּה  ס וֹ ף , אין אּק רי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ צדּ יק יּ א , חוּ לקיה וֹ ן ז כּ אה  קאים, כּ לּ א  דּ א ועל דּ נהיר, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלמאן 

וּ בעלמא דין דאתי.בּ עלמא ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
- והיכלין היכלין, תׁש עה ואתעביד וּ  כּ חדא, ונהרין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ פריסא ,
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ולא  נ ׁש מתין , | א נּ וּ ן  ולאו  ר וּ חין, אנּ וּ ן ולאו נהוֹ רין , | אנּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלאו
כלּ ה וּ  דּ קימי נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל רעוּ תא  בהוּ  דּ קיּ מא מאן  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאית 
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          §¦¦¤©§¨¦§¦§¨¥¨¨©¨¤§¨¦

מ"ח ארמיתתיקון בלשון

בּ "רא בּ ראׁש ית, בּ רא ׁש י "ת דא  כּ גוונא  ׁש בּ "ת , ּת ּמ ן ּת ר"י ּת ּמ ן ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
את  י שׂ ראל  בני וׁש מר וּ  אּת מר עלייה וּ  ׁש בּ ת וֹ ת , ּת רי ואינוּ ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת "י:
ׁש בּ ת , הכא אדכּ יר זמנין  ּת רין  וגוֹ מר , הבּ ת את לעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה בּ ת 
ז כּ אה  א לּ א  לדרתם, מאי לדרתם  ותּת אה, עלּ אה  ׁש כינ ּת א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
מּת ּמ ן ואת ּפ ני  ל בּ א, ב ּת י בּ תרי  בּ ׁש בּ ת דּ ירה לוֹ ן  דּ עביד מאן  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאיה וּ 
דּ ׁש ריין צדּ יק, דּ א עוֹ לם  בּ רית  ׁש בּ ת, ח לּ וּ ל  דּ איהוּ  הרע  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר
בּ ני מיניּה . לאתמליא וחד לי ּה  לאמלאה  חד עלי ּה , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּת רוייהוּ 
ע ּמ וּ דא  סבא דּ י שׂ ראל בּ נ וֹ י  וה וֹ ד, נצח כּ ליין  ּת רין  אינ וּ ן  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ענג אבהן, ּת לת  אלּ ין ׁש ביעי  ׁש ביעי ׁש ביעי ּת לת ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדאמצעיתא ,
נהר אית ונהר , ה גּ "ן, את  להׁש ק וֹ ת  מעד"ן  יוֹ צא ונ "הר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת
נחל  דּ אתקרי  נהר  ואית  ּפ לגיו , נהר  דּ אתקרי  נהר אית נהר, ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואית
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

בּ ׁש בּ ת . יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים  ה ּמ וֹ סיף וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם ,
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

בּ ׁש בּ ת . יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים  ה ּמ וֹ סיף וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם ,
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ָיַדְעּתָ  ַהִאם  ְיהּוָדה!  לֹום  "ׁשָ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ אֹוִתי  ֲאלּו  ִיׁשְ
ָצַצת ָאטֹום?" ָרֵאל ִמּפְ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ר ְלַהּצִ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ן". יב, "ּכֵ ָאׁשִ

יָת ָלֶזה?" ֲאלּו, "ּוַמה ָעׂשִ ִיׁשְ

ָרׁשֹות  ּדְ ּבַ י  ְוָאַמְרּתִ ַהזֹוַה"ק,  ַעל  ְסָפִרים  ִמיְליֹוֵני  י  ְסּתִ "ִהְדּפַ יב,  ָאׁשִ
ָהל  ַלּקָ אֹוְמִרים  ּלֹא  ׁשֶ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶאת 

זֹוַה"ק  ּבְ תּוב  ּכָ ל ֶזה  י ָהֶעֶרב ַרב ]ּכָ דֹוׁש ֵהם ָראׁשֵ ֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהּקָ ּלָ ׁשֶ

ם טֹוב זי"ע  ׁשֵ ַעל  ּבַ ְלִמיֵדי  ּתַ ִסְפֵרי   140- ּבְ ְוַגם מּוָבִאים   – ָעִמים  ּפְ  172

ְוָכל ֶאָחד  -17 ְסָפִרים  ּבְ ַהּכֹל  י  ְסּתִ ְוִהְדּפַ ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות,  ַסְך   –

יִעים ִלְכַלל  ּגִ ּמַ ׁשֶ ל ָהֲאסֹונֹות  ּכָ ִמים ַעל  ְוֵהם ֲאׁשֵ ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, 

ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ִהיא  זֹו  יֹומֹו.  ּבְ יֹום  ִמיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל ַמְעָלה". ׁשֶ
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זהרד . ל מד אינ אם  יתר גם גדלה,  מת הת"ח
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         ©§©¨¨¤©§¦¨¤¨©§¨¦¦§¨¦
         ̈§¨©¦§¨¤¦§¨§¦§¨©£¥§¨¦¤
        ¤¨ŸŸ§¨¨¨¤¤§¨¨¦¤¦§©¥¦¦§¨
         §¦§¨§¦¤¡¦¤¨¤¤©¨¨¥©¦¤¨§¨
          ̈¤¨§¦©§¨¦¤¥§©¨¥§©§¨¤©¨

 ¤¦§§¨¦§¨



הכללי  19תיקו

הכללי  תיקון

זה : אומרים חול ביום  תהלים  אמירת  קודם

     ¨¦§¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¥
       §¨¦©§§©§©£¨§©¥§¦§¦§¨¤¥¤
        §©£¦¤§¦©¦§¥§¦¦¤¤§¨§¦£¨¨¨¦
         ©¤¤¨¨©¨§©§§¨¥¨¥§©£¨¨§
      §¥§¦¦§¥¥¤§¦¥¤§ª¥¤§©£¥¤
       §©¥©§¦¥¤¥¨¥¥¦¥¥§©¥
       §¨¥©£Ÿ¥§©Ÿ¥§©¥¨¦¦§©§¦¨©¦
       §©¦©§¦¤©©¨¨¤§¨§©¥¥¤§¦
         ¦¨§©£¨§©§¨§¥¦¨¦¨¤¨¤©§¤¤
       ©§¨¨§©£¥¥£Ÿ¥§¦§©©Ÿ¥§©¥§¨¥

          §¤¨©§¨§¨¦¤¨©¦§¦¥§¨¤§¤¤¡©©
       §Ÿ̈¤¡¦©¨§Ÿ¨§©¦¨¥¥¨¨

          ©¤Ÿ¤§©¥©§Ÿ§¥§Ÿ¤¤©§©¥¥£¤
          ¦©§§¨¦©¤¤¨¨©¨¨¥¨¥©£¥¤©£¦

          ©§©¥¥¤¦§¨§¥¨§¨¤¥©©§©¦¨
         ̈¥§¦§¦§©¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦¤£¤£©¥

          §¥¤¨§¦§¨¤¦¨¨¨©¤¨¦§¤©
       §¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¥¦§¨¨¨¨©¨§©§¥

         £¦©§¦¦¦§¥£©¤¤©¨§¨¦§¨¦§¦©



מ "ג  תקו "תמ "בראשית הגאולה  סוד 18

         §¦§¥©©¦¨¨©¦§§©¤¦§¥¤¤©¨
        ©Ÿ¤¡Ÿ¦©§¥¨¨¤§¦§¨¦¥¤¥

         §¨¨¤¨§¦¥¥©§¨¤¦§§¦¦¥
       §§¥¤¦§§¦©§¨¦§¥©§¨¤¦§§
          ¥¨©¦¨¤¨¦§¦¥¤¨¤¨¨¨¥§¦
            ¤©§¦¨¨Ÿ¤§¦©§¨¤¨¨¨

  

זהרד . ל מד אינ אם  יתר גם גדלה,  מת הת"ח

            ¥§¦¤¨©¨¤§¨¦Ÿ¤§¦¤©¦£¤
         ©§©¨¨¤©§¦¨¤¨©§¨¦¦§¨¦
         ̈§¨©¦§¨¤¦§¨§¦§¨©£¥§¨¦¤
        ¤¨ŸŸ§¨¨¨¤¤§¨¨¦¤¦§©¥¦¦§¨
         §¦§¨§¦¤¡¦¤¨¤¤©¨¨¥©¦¤¨§¨
          ̈¤¨§¦©§¨¦¤¥§©¨¥§©§¨¤©¨

 ¤¦§§¨¦§¨



הכללי  19תיקו

הכללי  תיקון

זה : אומרים חול ביום  תהלים  אמירת  קודם

     ¨¦§¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¥
       §¨¦©§§©§©£¨§©¥§¦§¦§¨¤¥¤
        §©£¦¤§¦©¦§¥§¦¦¤¤§¨§¦£¨¨¨¦
         ©¤¤¨¨©¨§©§§¨¥¨¥§©£¨¨§
      §¥§¦¦§¥¥¤§¦¥¤§ª¥¤§©£¥¤
       §©¥©§¦¥¤¥¨¥¥¦¥¥§©¥
       §¨¥©£Ÿ¥§©Ÿ¥§©¥¨¦¦§©§¦¨©¦
       §©¦©§¦¤©©¨¨¤§¨§©¥¥¤§¦
         ¦¨§©£¨§©§¨§¥¦¨¦¨¤¨¤©§¤¤
       ©§¨¨§©£¥¥£Ÿ¥§¦§©©Ÿ¥§©¥§¨¥
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         £¦©§¦¦¦§¥£©¤¤©¨§¨¦§¨¦§¦©



הכללי  תיקו 20

          §©¥§©§¨¦©¨§¨¨§¥¡Ÿ¥¦§¥¨§¨¥
 ̈¥¤¨

          §©¥¤¦§§©¥§©¥©¤§¦§¥¦
         ª§¨§¦§¦§¥¦§¦§¦©§¥©

    ̈¦§¤§¨§¥¨¦§¨¥
מזמורים: העשרה אמירת  קודם זאת  לומר טוב

        §¨¥©§¦©£¦©¨£¨¨¦§¦¥§¨©©¦¦
       ¨£¦¦¦¤§¥§¨©©¦¦¨£¦¦¦§¥¨¨

         §¦£¤¨¨¤¥¨¦§©§©¥©¨©¦§¨
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         §¤§¦´¨¦®¦¬¹¦¦¦À©¤¨¥³¨©´−¦¦©¨´¤§¦®
       ©§¹¨¦À¦§¬Ÿ¨¤©¦³Ÿ©£Ÿ́©§¦´¦§®Ÿ¦¥¬

הכללי  21תיקו

       ¹£¦§À¦§¬¨©¦¥¦»¶Ÿ©©Å¦¬´Ÿ©−§¨
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הכללי  תיקו 20

          §©¥§©§¨¦©¨§¨¨§¥¡Ÿ¥¦§¥¨§¨¥
 ̈¥¤¨

          §©¥¤¦§§©¥§©¥©¤§¦§¥¦
         ª§¨§¦§¦§¥¦§¦§¦©§¥©

    ̈¦§¤§¨§¥¨¦§¨¥
מזמורים: העשרה אמירת  קודם זאת  לומר טוב

        §¨¥©§¦©£¦©¨£¨¨¦§¦¥§¨©©¦¦
       ¨£¦¦¦¤§¥§¨©©¦¦¨£¦¦¦§¥¨¨

         §¦£¤¨¨¤¥¨¦§©§©¥©¨©¦§¨
           ©©¥©§¨§¨©¥©§¨¤¥¤¤¦¨¦¤§¨
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      ¨§¦−©§¦¦®©©¹£À̈¨§¨¬¨¨£¨¥À¤§³Ÿ̈
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הכללי  21תיקו

       ¹£¦§À¦§¬¨©¦¥¦»¶Ÿ©©Å¦¬´Ÿ©−§¨
    ¤¨¤®§¦−¦¦§´¤©

      §¨¦À©Å§¦¬©§¥¬§¤¹À©§´£¨¨©§¥¨À̈
       ³Ÿ©§ÄŸ§Ÿ̈´´§¥−§´§¦¨¦

        −¤¡©§¦¨´£¨¨®§©£¨¦À¨©¦³¨´¨©§¨»¦§©¬
         ¨©ÀÅ̈¤¬¤§©¬§©¦®§©§−Ÿ¥©´¦¤¨©¨¦Æ¦¶£¿©¦³
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        £©¨¦´¤¨©¿Ÿ¦§©¥Ä¨¨¦Æ¥¤»§¥¶§Å¬Ÿ
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        ¨¥¬©¥®§−§¥´¦¤¨©§¦§§§À§¤¤¬¥¥®¦£−̈

        ¨¤´¥¦©¦§³§¬§¤¤»¥¶Å̈¦¬§¤¤¨¤´¤¤§´
        ¦§®¹©À§´Ÿ¥¤©¦¬©§¦À¨Å̈¨¬§©¥¬©©Ÿ̈®

     ¹¤À¤§§¤¦§Ä©Ÿ̈®−§¦©¦¦®
 ¹§©§¦À¨¦§¥¥

       ©§©¥À©¦§¬§¨¦−©§¥©§¦´¤¨®§¬¹̈À̈
    §©§¥¬§Ÿ̈§Ÿ¨³¦§§¥´−¦©¥§ª©´
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     ¨¥§©¨³§Ÿ̈À¨¥¬¦©£¦¥¶¦©£©§¨¬¨¤



הכללי  תיקו 22

         §Ÿ́−¨©§¦¦¨©´§¨¦®¦³Ÿ¨¦−©Ÿ§¦´¨¨©£¦À−§ª¦
      ¨©´§¨¦®©©¦¥−¦§¨¤´§¨»̈³§Ÿ̈Æ¡»Ÿ¥³

     ¦§¨¥À−¥¨¨§©¬¹̈À̈»̈¥¬§¨¥
      ©§©¥À©©§¦¬¦§¥Ÿ©§©À̈©£¬Ÿ©£¦¥¨®¦¥³

        ©§¦Æ©£−Ÿ¥¤´¡Ÿ¦¨§Ä̈©§¦Æ¥Ÿ¦»§¥¶¨¬
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        −¥Ÿ¦¦¬¹¤À§¬¨¨¡Ÿ©À¨©»©§¦¶¦§Å¨¬
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        §´−¥§´¦¤®¨¦§¨¤¬¹§©¤À¨©¬¨¨¨³
        §©¤Ä§Ÿ̈Æ©§À−©©§¨¦´Ÿ¦¦®¹§¦À̈§¥´©¨

         §¨³§¥¬©§¦»¨¨¶§©Å§¨¬¦¨¨Ÿ¥¬¥¥À§©´©¥
       §¤³©§©§©À¥§¬¦§¨®§¨§¨¬¥©¬¨¹©À©¥¬

      ¡Ÿ¤©¦§Ä£¦Æ©§¦»©¤¡¦¶Å̈¨¬¦´¦−¥Ÿ¦
     ¦´¤®§¬Ÿ¹̈©À¥Ÿ¨

      ©§©¥´©©©§¥»§¨¦¶¦Å§¨¬¦§¬Ÿ©¨®©¦§§¬
     ¤©¹©À¦©£¦©¦¥−¦¥Ÿ§©¬¡Ÿ¨®¦¦§§©¬

       §©§¥¦−©¦¥¦¦´Ÿ£¥¨®¤¥©§¥¬¹̈¦À¦¥¦¦³¦¥¶
       ̈§¿§©§¦À¨´¨©´©¦®Ÿ¦§¦−§Ÿ©¨¦´§Ÿ̈

      §¦−¨§ª´§¦¨®−¨¦§¨¦´§¥§©¨³
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הכללי  23תיקו

       ¦¬§¦¦¥³©¦»³§¦¤À−£¨§¦§¥¤®¦¦¬
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        §¨ª´−¨¤¤¤¡¬©À̈¤¦¬§¦−¥¨§¦´

        ¤¡®Ÿ¦¬Ÿ¹¦§§À©¨¦©£¦³¨¦´ª¤»©£©¥¬©ÀŸ¤
         ©Å§¤¬¦¨¦´¨¦§¨´¦®¹¨À§´©¦−ª¦¥¤´£©¥®¨

   ¦¡Ÿ¦¬¹¦§©¦À¡Ÿ¥¬©§¦

     ©§©¥¬©©§¹À§¨¨¬¦§¦´¤¡Ÿ¦´
       §¤§¨®¨¦¬¤¡¹Ÿ¦À§©£¦¬¥¨§¬¨¨¦»£Ÿ¨¶
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       ¥Ÿ¦©¨´−¨¥´Ÿ¥¤®¤©−§¨¨©¦´ª¤¨©´§¨

        ¦§´©©¤®§¥©£−Ÿ§¥´¤¨»̈³©Æ¦¡Ÿ¦À¨´



הכללי  תיקו 22

         §Ÿ́−¨©§¦¦¨©´§¨¦®¦³Ÿ¨¦−©Ÿ§¦´¨¨©£¦À−§ª¦
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       §¹À̈¨¬¥©¦§Ä£¦Æ©§¦»©¤¡¦¶Å̈¨¬¦´¦

        −¥Ÿ¦¦¬¹¤À§¬¨¨¡Ÿ©À¨©»©§¦¶¦§Å¨¬
       ©¥À−¤§¨§¥¤´¤©§¥®¹§¤§¦À¥©¬¦§¨§¤

        §´−¥§´¦¤®¨¦§¨¤¬¹§©¤À¨©¬¨¨¨³
        §©¤Ä§Ÿ̈Æ©§À−©©§¨¦´Ÿ¦¦®¹§¦À̈§¥´©¨

         §¨³§¥¬©§¦»¨¨¶§©Å§¨¬¦¨¨Ÿ¥¬¥¥À§©´©¥
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הכללי  23תיקו
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    Ÿ¥©§©¨´−§Ÿ̈¦§©¨®¹¦§©À§¨¦−ª
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הכללי  תיקו 24

         ©´¦¨¦®¹©À¦§§¬§Ÿ³Ÿ§©Æ¦¨À−¨§´
       §¨¦®©£¹¨¤À¦§©¨³©©§Æ©©§©À¥¦´§¨¦´
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ע לם ל רא הדיה פילת 

י ֹום  ּכל אֹותּה האֹומר ּכל  הי ׁשּוע ֹות . לכל מביאה ית ּבר ה' את ּולה ּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָלהֹודֹות
מּיד   הֹופ מהּלב זּו ּתחּנה  האֹומר וכל ע ֹולמים, מּבֹורא ּגלּויים נּסים לראֹות ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּיזּכה

לרחמים. ּדין ְֲִִִַַמּדת 

, לע ל נר , לע  אד הא, ר דה  לכי ה מלכי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמל
.דה  ָ
ל.דה  מדה  לפני א עומד/ת  אני ְְֲִֶֶֶַָָ

צריכ/ה אמת אני  ה  לעת  כאפס  אי יהיה אמר אני מה ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻוכל
.ל ְְלה דת 

.ל לה דת  צריכ/ה אני הל על  ְְֲֲִֵַַֹהרי
. ברחמי חסד , ח לי נת הל  ,מ הל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹי

ע ל. דה  בריה ל  על ְִַַָָָָָ
אתי דה   עה י, מכ לי ,  עזר  עמי רבבת רי ר ב על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

אתי , ע דדת עלי, מר אתי, ריפאת  אתי ח אתי ,  לְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָה
מיד. אי אה ִִִֶַָָָדה

טבי, דה  י מע לעת ח מצת, לעת ח לי   תנ א ה ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
להתל. ְְְִֵַַֹוח

דה.דה  ל להיד  ידע י ולא לי עזר  עמיה ל  על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
ורגע.דה  רגע כל  עי ע ה  א ה  החסדי ל על  ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
נושמ/ת.דה  אני נימה נימה  ל על  ְְֲִִִֶַָָָָ
לי.דה   אי ברי ה ל  על  ,לכיה מלכי מל  ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ראיתי דה  מיד לא א אפיל לטבתי הל כי , לפעמי לי ה ְְֲִִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הבר ה א  מ יע מה  ל יודע/ת אני לב עמק  לטבתי, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה

"ותדע נאמנה, שעדיין לא 
היה מזמן האר"י ז"ל עד 
היום הזה, מי שיבין את 
שיטת האר"י  ז"ל, על שורשו 
העליון  ברצון  והנה  וכו' 

ית', זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל, לא מפני מעשי 
הטובים, אלא ברצון עליון, שנשגב גם ממני עצמי, 
למה נבחרתי אנכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה 
בה אדם מעת פטירתו עד  היום, ולא אוכל להאריך 
בענין זה מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות".

(מר� בעל "ה�ול�" זי"ע במכתב משנת תרפ"ו)

:�מכתב שכתב בעל ה�ול
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. ברחמי חסד , ח לי נת הל  ,מ הל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹי

ע ל. דה  בריה ל  על ְִַַָָָָָ
אתי דה   עה י, מכ לי ,  עזר  עמי רבבת רי ר ב על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

אתי , ע דדת עלי, מר אתי, ריפאת  אתי ח אתי ,  לְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָה
מיד. אי אה ִִִֶַָָָדה

טבי, דה  י מע לעת ח מצת, לעת ח לי   תנ א ה ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
להתל. ְְְִֵַַֹוח

דה.דה  ל להיד  ידע י ולא לי עזר  עמיה ל  על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
ורגע.דה  רגע כל  עי ע ה  א ה  החסדי ל על  ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
נושמ/ת.דה  אני נימה נימה  ל על  ְְֲִִִֶַָָָָ
לי.דה   אי ברי ה ל  על  ,לכיה מלכי מל  ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ראיתי דה  מיד לא א אפיל לטבתי הל כי , לפעמי לי ה ְְֲִִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הבר ה א  מ יע מה  ל יודע/ת אני לב עמק  לטבתי, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה

"ותדע נאמנה, שעדיין לא 
היה מזמן האר"י ז"ל עד 
היום הזה, מי שיבין את 
שיטת האר"י  ז"ל, על שורשו 
העליון  ברצון  והנה  וכו' 

ית', זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל, לא מפני מעשי 
הטובים, אלא ברצון עליון, שנשגב גם ממני עצמי, 
למה נבחרתי אנכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה 
בה אדם מעת פטירתו עד  היום, ולא אוכל להאריך 
בענין זה מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות".

(מר� בעל "ה�ול�" זי"ע במכתב משנת תרפ"ו)

:�מכתב שכתב בעל ה�ול
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רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה



המבואר  הקטורת  פיטו

המבואר הקטורת פיטום

הטרת  רת אמירת ְְֲִֶַַַַָָֹֻסגת

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער   דה יחד (האר "י ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
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רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה



המבואר  הקטורת  פיטו

המבואר הקטורת פיטום

הטרת  רת אמירת ְְֲִֶַַַַָָֹֻסגת

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער   דה יחד (האר "י ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת

המבואר  הקטורת  פיטו

הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,אבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .בוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

הערות

ויחיד א. יחיד  כל ומיהו וז "ל: שכתב ללב יפה  בספר ועיין
תפילתו בסיום עצמו לבין בינו תבוא יתפלל  שלא  צרה כל על

זה : בנוסח 
הדבר מן ישראל  עמך  הושע  מלט והצל  פדה  העולמים, ריבון
מיני ומכל הירקון  ומן  השדפון  ומן הביזה ומן  החרב  ומן
תענה , ואתה  נקרא  טרם  לעולם ובאות  המתרגשות פורעניות

המגפה . עוצר  אתה ברוך
הכוונותב. שער בספה"ק מ "ש  ע "א)ועיין  י "ג יחוד(דף בענין ,

עיי"ש . מאוד, מסוגל  ב "מ, למגפה הקטורת, דפיטום  גדול 



המבואר  הקטורת  פיטו 

למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת

המבואר  הקטורת  פיטו

הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,אבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .בוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

הערות

ויחיד א. יחיד  כל ומיהו וז "ל: שכתב ללב יפה  בספר ועיין
תפילתו בסיום עצמו לבין בינו תבוא יתפלל  שלא  צרה כל על

זה : בנוסח 
הדבר מן ישראל  עמך  הושע  מלט והצל  פדה  העולמים, ריבון
מיני ומכל הירקון  ומן  השדפון  ומן הביזה ומן  החרב  ומן
תענה , ואתה  נקרא  טרם  לעולם ובאות  המתרגשות פורעניות

המגפה . עוצר  אתה ברוך
הכוונותב. שער בספה"ק מ "ש  ע "א)ועיין  י "ג יחוד(דף בענין ,

עיי"ש . מאוד, מסוגל  ב "מ, למגפה הקטורת, דפיטום  גדול 
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הטרת אמירת לפני לאמר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹפה

וּ רחימוּ ׁש םל בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים  בּ יחוּ דא בו"ה  י "ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א  אנכי ה נּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
עלי וֹ ן, בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רׁש ּה  לתקּ ן  הקּ טרת ּפ ר ׁש יּ וֹ ת סדר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלקרוֹ ת 

יהו מלּ פני רצוֹ ן אהינוּ יאהדונהיויהי  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
וּ מרצּ ה ואהי  וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינ וּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌

חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ ר וּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ ר ׁש יּ וֹ ת קריאת ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני אוֹ תּה  וּ מכניס עוֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכר וֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד בּ עדינוּ  וצנּ ה מגן ּת הא וּ זכ וּ תּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 עּמ י שׂ ראל  כּ ל וּ בכלל  ורעינ וּ  אוֹ הבנוּ  וכל  מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה  הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל  וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
המקטריגים  מכּ ל  להצּ ילנוּ  ׁש הם מקוֹ מוֹ ת בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ בביה
נחת   ֹמּת ו  לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא  וּ ליראת טהוֹ רה ׁש מים ליראת וז כּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת
אקים  בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  וכּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים  אקרא ר וֹ אינ וּ  כּ ל  וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר  לא-ל יגמר יאהדונהיעליוֹ ן  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
יהו אל יאהדונהיבּ עדי  ידי מעשׂ ה לע וֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי  עלינוּ אהינוּ יאהדונהיּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
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כּ רנב וֹ . בּ ת אמּת לאי הלוֹ ם עליו אבינ וּ  דּ אברהם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאּמ יּה 
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

ז וֹ בח,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נז בּ ח, ה זּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. ל ׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א  מי אף  יוֹ סי, רבּ י  אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית  ּת נאי  ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בל בּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הע וֹ בד : אחר  אלּ א הוֹ לכת הּמ חׁש בה ׁש אין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצוֹ תיו ס וֹ ף  ואת ירא הא קים את נׁש מע הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
האדם, כּ ל  זה כּ י  ע"כ .ׁש מוֹ ר  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהוא ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
הּס ּמ ים  קטרת  את  לפני אב וֹ תינוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
מׁש ה  על-יד אוֹ תם צוּ ית כּ אׁש ר  ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

:בּ תוֹ רת כּ כּ תוּ ב ְנביא◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

נטףיאהדונהייהוויּ אמר  סּמ ים  קח-ל אל-מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

הּס ּמ ים: בּ שׂ מים .קטרת  מ ּמ יני הּמ ר כּ בת  יהוהּת ערבת ויּ אמר ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌
מ ׁש ה : לד לו )אל ל, ל :(שמות קח מ ׁש ה אל יהוה מצות ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּק טרת . מזבּ ח  על  הּק טרת  את  להקטיר מע וּ ט ס ּמ ים:עשׂ ה  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מים . ׁש ני  - ׁש נים  האפרסמ וֹ ן.נטף:ר בּ ים  מעץ ה נּ וֹ טף שׂ רף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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הטרת אמירת לפני לאמר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹפה

וּ רחימוּ ׁש םל בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים  בּ יחוּ דא בו"ה  י "ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א  אנכי ה נּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
עלי וֹ ן, בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רׁש ּה  לתקּ ן  הקּ טרת ּפ ר ׁש יּ וֹ ת סדר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלקרוֹ ת 

יהו מלּ פני רצוֹ ן אהינוּ יאהדונהיויהי  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
וּ מרצּ ה ואהי  וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינ וּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌

חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ ר וּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ ר ׁש יּ וֹ ת קריאת ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני אוֹ תּה  וּ מכניס עוֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכר וֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד בּ עדינוּ  וצנּ ה מגן ּת הא וּ זכ וּ תּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 עּמ י שׂ ראל  כּ ל וּ בכלל  ורעינ וּ  אוֹ הבנוּ  וכל  מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה  הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל  וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
המקטריגים  מכּ ל  להצּ ילנוּ  ׁש הם מקוֹ מוֹ ת בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ בביה
נחת   ֹמּת ו  לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא  וּ ליראת טהוֹ רה ׁש מים ליראת וז כּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת
אקים  בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  וכּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים  אקרא ר וֹ אינ וּ  כּ ל  וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר  לא-ל יגמר יאהדונהיעליוֹ ן  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
יהו אל יאהדונהיבּ עדי  ידי מעשׂ ה לע וֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי  עלינוּ אהינוּ יאהדונהיּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
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כּ רנב וֹ . בּ ת אמּת לאי הלוֹ ם עליו אבינ וּ  דּ אברהם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאּמ יּה 
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

ז וֹ בח,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נז בּ ח, ה זּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. ל ׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א  מי אף  יוֹ סי, רבּ י  אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית  ּת נאי  ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בל בּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הע וֹ בד : אחר  אלּ א הוֹ לכת הּמ חׁש בה ׁש אין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצוֹ תיו ס וֹ ף  ואת ירא הא קים את נׁש מע הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
האדם, כּ ל  זה כּ י  ע"כ .ׁש מוֹ ר  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהוא ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
הּס ּמ ים  קטרת  את  לפני אב וֹ תינוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
מׁש ה  על-יד אוֹ תם צוּ ית כּ אׁש ר  ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

:בּ תוֹ רת כּ כּ תוּ ב ְנביא◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

נטףיאהדונהייהוויּ אמר  סּמ ים  קח-ל אל-מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

הּס ּמ ים: בּ שׂ מים .קטרת  מ ּמ יני הּמ ר כּ בת  יהוהּת ערבת ויּ אמר ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌
מ ׁש ה : לד לו )אל ל, ל :(שמות קח מ ׁש ה אל יהוה מצות ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּק טרת . מזבּ ח  על  הּק טרת  את  להקטיר מע וּ ט ס ּמ ים:עשׂ ה  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מים . ׁש ני  - ׁש נים  האפרסמ וֹ ן.נטף:ר בּ ים  מעץ ה נּ וֹ טף שׂ רף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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וחלבּ נ  ועשׂ ית וּ ׁש חלת יהיה: בּ בד בּ ד  זכּ ה  וּ לבנה סּמ ים ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וׁש חק ּת  קד ׁש : טהוֹ ר  ממלּ ח רוֹ קח  מע שׂ ה רקח קטרת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹאת ּה 
אׁש ר  מוֹ עד  בּ אהל העדת לפני מּמ נּ ה ונתּת ה הדק ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

ניחח ריח ִֵֵַַאר

רע .וחל בּ נה :ציּפ וֹ רן.וּ ׁש חלת : ׁש ריח וֹ  כּ אןסּמ ים :שׂ רף  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ לוֹ מר: עּת ה , עד  ׁש ּמ נה כּ מנין  נוֹ ספים  בּ שׂ מים עוֹ ד על ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵרוֹ מז 

נוֹ ספים , חמׁש  ז כּ ה :עוֹ ד  ה כּ ל וּ לבנה ס - מז ּק קת . אילן שׂ רף ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֹ
ואחר בּ שׂ מים , ׁש ני על  ר וֹ מז הרא ׁש וֹ ן  סּמ ים סּמ נים , עשׂ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחד 
ע וֹ ד  לר בּ וֹ ת  בּ א  ה ני וה ּס ּמ ים חמה, בּ יחד  ׁש ׁש ה עוֹ ד מנה  ָּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש א  והּס בּ ה עשׂ רה . האחד היא וּ לבוֹ נה  עשׂ רה , הרי  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
האר בּ עה  ׁש א לּ וּ  כּ יון ה ּס ממנים כּ ל  את  בּ פרוּ ׁש  ה כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהז כּ יר
וּ ׁש אר קטרת ע ׁש ן  ענן  עוֹ לה ׁש בּ הם העּק רים הם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזכּ יר 

הּט וֹ ב  הריח את נוֹ תנים יהיה :.(רמ")ה בּ שׂ מים בּ בד ׁש וים בּ ד ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְַַַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  מׁש קלוֹ   ּכ זה  ׁש ל כּ מ ׁש קל וֹ  בּ מ ׁש קל  ׁש וים ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש קלם .

ל "ד )זה ל', סּמ ים .(מת וחלבּ נה וּ ׁש חלת נטף "סּמ ים  הּמ לּ ים ֶ◌ְַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
"אבר בּ גימטריּ א  זכּ ה", י וֹ סף וּ לבנה אהרן מ ׁש ה  יעקב יצחק  הם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌

ה ּק טרת  ּפ רׁש ת  את ׁש אוֹ מרים  וּ בזה  ר וֹ עים, ה בעה ׁש הם  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְודוד"
אליהם , להתקרב דּ קדה  עזּ וּ ת עצמ וֹ  על  ממ ׁש י(רצ עת  .(סי' ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵָ

קטרת: אתּה  קטרת .ועשׂ ית מהם  רוֹ קח :הכן  מע שׂ ה  רקח  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
הא ּמ ן. כּ מעשׂ ה וּ כ ּת וּ ׁש ה  היטב ממ לּ ח :מעוּ ר בּ בת מער בּ ב ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ה ּס ממנים . מיני  נ כּ ר  יהיה  קד ׁש :ׁש א  טהוֹ רטהוֹ ר  ויהיה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הדק :וקדוֹ ׁש : מ ּמ נּ ה דּ ק .וׁש חק ּת  דּ ק הכּ ל ונת ּת הל ׁש חק ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העדת: לפני בּ קדׁש מ ּמ נּ ה  העדוּ ת אר וֹ ן  לפני  יקטיר  בּ כ ּפ וּ ר ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
מ וֹ עד:ה ּק דׁש ים . ה זּ הב בּ אהל מזבּ ח  הוּ א הּפ נימי מז בּ ח  ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה נה . ימ וֹ ת  בּ ׁש אר - זה ׁש ּמ ה:ׁש בּ היכל , ל אוּ עד א ׁש ר  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
. עּמ ׁש אדבּ ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם 
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והקטיר  ונאמר : לכם: ּת היה קד ׁש ים קד ׁש  ׁש ּמ ה ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִאוּ עד 
את-הנּ רת  בּ היטיבוֹ  בּ בּ קר בּ בּ קר סּמ ים קטרת אהרן ֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעליו
יקטירנּ ה  הערבּ ים בּ ין את-הנּ רת אהרן וּ בהעת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַיקטירנּ ה:

יהו לפני ּת מיד לדרתיכם:יאהדונהיקטרת ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌
חז"ל הטרת לד ְֲִֶַַַַָָֹרת

הקּ טרתרבּ נן ּת נ וּ  וׁש ים כּ יצד.ּפ ּט וּ ם מאוֹ ת ׁש ׁש  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

לכם: ּת היה קד ׁש ים  קדׁש קד ׁש  כּ רא וּ י, אוֹ תּה  ּת עשׂ וּ  כּ ׁש ּת כינ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
להקרבה . וּ רא וּ יה  הּק טרת , היא עליו:קדׁש ים  והקטיר  ונאמר ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זח) ל, בּ בּ קרונאמר:(שמות סּמ ים  קטרת  אהרן עליו  והקטיר  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
וּ בקר. בּ קר בּ כל : ה נּ רת :בּ בּ קר  את  את בּ היטיבוֹ  ׁש נּ ּק ה  לאחר ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּמ נ וֹ רה . וּ קני בּ זיכי  - המן מחצית יקטיר נּ ה:כּ וֹ סוֹ ת בּ בּ קר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הּפ נימי. ה ּמ ז בּ ח על בּ יןמנה, הנּ רת את אהרן וּ בהעת ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌

יקטירנּ ה : בּ יןהערבּ ים  ה נ יּ ה בּ ּפ עם הנּ ר וֹ ת את הכּ הן וּ כׁש ידליק ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ה ּק טרת  ׁש ל הני החצי את  יקטיר לפניהער בּ ים , ּת מיד קטרת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה כּ ּפ וּ רים .יהוה : ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת גּ ם יוֹ ם  לדוֹ ר וֹ ת לדרתיכם :בּ כל  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌
קריאתּה , ידי  על  ּמ קיּ מים הּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ כ ׁש אין הפסק, בּ לי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָע וֹ לם

שׂ פתינ וּ . ּפ רים  וּ נׁש לּ מה ר בּ נן:כּ נּ אמר  ו ,ּת נ וּ   ד כריתות (מסכת  ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טור  י "ג  ד הכוונות  שער  קל"ג, סימ או "ח יוס בית ה "ה, פ"ד יומא ירושלמי 

ד') טור בּ לׁש וֹ ןא, בּ ּק ׁש תוֹ  יׁש אל דּ בר  איזה לת ׁש וּ עת  ׁש צּ רי מי  .ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ה ּת ב וֹ ת , וּ בדקדּ וּ ק בּ כ וּ נה הכּ ל וּ כׁש יּ אמר רבּ נן ", "ּת נוּ  קדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַה ּק ד ׁש 

לטוֹ בה  בּ ּק ׁש תנ וּ  כּ ל  יתבּ ר ה ם יּ מלּ א רצ וֹ ן עת (ס ר יהיה  ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ

יראל) רבּ נן:.יעת רבּ וֹ תינ וּ .ּת נוּ  הּק טרת:ׁש נוּ  ערוּ ב ּפ ּט וּ ם ְְִֵַָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
ותּק וּ ן כּ תיׁש ה  - הּק טרת  סמני היתה כּ יצד :ותּק וּ ן אפן בּ איזה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ב ּה :?נעשׂ ית  היוּ  מנים  וּ ׁש מוֹ נה וׁש ים  מאוֹ ת כּ ל ׁש ׁש  ס ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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וחלבּ נ  ועשׂ ית וּ ׁש חלת יהיה: בּ בד בּ ד  זכּ ה  וּ לבנה סּמ ים ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וׁש חק ּת  קד ׁש : טהוֹ ר  ממלּ ח רוֹ קח  מע שׂ ה רקח קטרת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹאת ּה 
אׁש ר  מוֹ עד  בּ אהל העדת לפני מּמ נּ ה ונתּת ה הדק ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

ניחח ריח ִֵֵַַאר

רע .וחל בּ נה :ציּפ וֹ רן.וּ ׁש חלת : ׁש ריח וֹ  כּ אןסּמ ים :שׂ רף  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ לוֹ מר: עּת ה , עד  ׁש ּמ נה כּ מנין  נוֹ ספים  בּ שׂ מים עוֹ ד על ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵרוֹ מז 

נוֹ ספים , חמׁש  ז כּ ה :עוֹ ד  ה כּ ל וּ לבנה ס - מז ּק קת . אילן שׂ רף ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֹ
ואחר בּ שׂ מים , ׁש ני על  ר וֹ מז הרא ׁש וֹ ן  סּמ ים סּמ נים , עשׂ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחד 
ע וֹ ד  לר בּ וֹ ת  בּ א  ה ני וה ּס ּמ ים חמה, בּ יחד  ׁש ׁש ה עוֹ ד מנה  ָּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש א  והּס בּ ה עשׂ רה . האחד היא וּ לבוֹ נה  עשׂ רה , הרי  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
האר בּ עה  ׁש א לּ וּ  כּ יון ה ּס ממנים כּ ל  את  בּ פרוּ ׁש  ה כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהז כּ יר
וּ ׁש אר קטרת ע ׁש ן  ענן  עוֹ לה ׁש בּ הם העּק רים הם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזכּ יר 

הּט וֹ ב  הריח את נוֹ תנים יהיה :.(רמ")ה בּ שׂ מים בּ בד ׁש וים בּ ד ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְַַַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  מׁש קלוֹ   ּכ זה  ׁש ל כּ מ ׁש קל וֹ  בּ מ ׁש קל  ׁש וים ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש קלם .

ל "ד )זה ל', סּמ ים .(מת וחלבּ נה וּ ׁש חלת נטף "סּמ ים  הּמ לּ ים ֶ◌ְַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
"אבר בּ גימטריּ א  זכּ ה", י וֹ סף וּ לבנה אהרן מ ׁש ה  יעקב יצחק  הם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌

ה ּק טרת  ּפ רׁש ת  את ׁש אוֹ מרים  וּ בזה  ר וֹ עים, ה בעה ׁש הם  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְודוד"
אליהם , להתקרב דּ קדה  עזּ וּ ת עצמ וֹ  על  ממ ׁש י(רצ עת  .(סי' ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵָ

קטרת: אתּה  קטרת .ועשׂ ית מהם  רוֹ קח :הכן  מע שׂ ה  רקח  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
הא ּמ ן. כּ מעשׂ ה וּ כ ּת וּ ׁש ה  היטב ממ לּ ח :מעוּ ר בּ בת מער בּ ב ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ה ּס ממנים . מיני  נ כּ ר  יהיה  קד ׁש :ׁש א  טהוֹ רטהוֹ ר  ויהיה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הדק :וקדוֹ ׁש : מ ּמ נּ ה דּ ק .וׁש חק ּת  דּ ק הכּ ל ונת ּת הל ׁש חק ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העדת: לפני בּ קדׁש מ ּמ נּ ה  העדוּ ת אר וֹ ן  לפני  יקטיר  בּ כ ּפ וּ ר ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
מ וֹ עד:ה ּק דׁש ים . ה זּ הב בּ אהל מזבּ ח  הוּ א הּפ נימי מז בּ ח  ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה נה . ימ וֹ ת  בּ ׁש אר - זה ׁש ּמ ה:ׁש בּ היכל , ל אוּ עד א ׁש ר  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
. עּמ ׁש אדבּ ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם 
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והקטיר  ונאמר : לכם: ּת היה קד ׁש ים קד ׁש  ׁש ּמ ה ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִאוּ עד 
את-הנּ רת  בּ היטיבוֹ  בּ בּ קר בּ בּ קר סּמ ים קטרת אהרן ֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעליו
יקטירנּ ה  הערבּ ים בּ ין את-הנּ רת אהרן וּ בהעת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַיקטירנּ ה:

יהו לפני ּת מיד לדרתיכם:יאהדונהיקטרת ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌
חז"ל הטרת לד ְֲִֶַַַַָָֹרת

הקּ טרתרבּ נן ּת נ וּ  וׁש ים כּ יצד.ּפ ּט וּ ם מאוֹ ת ׁש ׁש  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

לכם: ּת היה קד ׁש ים  קדׁש קד ׁש  כּ רא וּ י, אוֹ תּה  ּת עשׂ וּ  כּ ׁש ּת כינ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
להקרבה . וּ רא וּ יה  הּק טרת , היא עליו:קדׁש ים  והקטיר  ונאמר ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זח) ל, בּ בּ קרונאמר:(שמות סּמ ים  קטרת  אהרן עליו  והקטיר  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
וּ בקר. בּ קר בּ כל : ה נּ רת :בּ בּ קר  את  את בּ היטיבוֹ  ׁש נּ ּק ה  לאחר ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּמ נ וֹ רה . וּ קני בּ זיכי  - המן מחצית יקטיר נּ ה:כּ וֹ סוֹ ת בּ בּ קר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הּפ נימי. ה ּמ ז בּ ח על בּ יןמנה, הנּ רת את אהרן וּ בהעת ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌

יקטירנּ ה : בּ יןהערבּ ים  ה נ יּ ה בּ ּפ עם הנּ ר וֹ ת את הכּ הן וּ כׁש ידליק ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ה ּק טרת  ׁש ל הני החצי את  יקטיר לפניהער בּ ים , ּת מיד קטרת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה כּ ּפ וּ רים .יהוה : ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת גּ ם יוֹ ם  לדוֹ ר וֹ ת לדרתיכם :בּ כל  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌
קריאתּה , ידי  על  ּמ קיּ מים הּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ כ ׁש אין הפסק, בּ לי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָע וֹ לם

שׂ פתינ וּ . ּפ רים  וּ נׁש לּ מה ר בּ נן:כּ נּ אמר  ו ,ּת נ וּ   ד כריתות (מסכת  ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טור  י "ג  ד הכוונות  שער  קל"ג, סימ או "ח יוס בית ה "ה, פ"ד יומא ירושלמי 

ד') טור בּ לׁש וֹ ןא, בּ ּק ׁש תוֹ  יׁש אל דּ בר  איזה לת ׁש וּ עת  ׁש צּ רי מי  .ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ה ּת ב וֹ ת , וּ בדקדּ וּ ק בּ כ וּ נה הכּ ל וּ כׁש יּ אמר רבּ נן ", "ּת נוּ  קדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַה ּק ד ׁש 

לטוֹ בה  בּ ּק ׁש תנ וּ  כּ ל  יתבּ ר ה ם יּ מלּ א רצ וֹ ן עת (ס ר יהיה  ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ

יראל) רבּ נן:.יעת רבּ וֹ תינ וּ .ּת נוּ  הּק טרת:ׁש נוּ  ערוּ ב ּפ ּט וּ ם ְְִֵַָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
ותּק וּ ן כּ תיׁש ה  - הּק טרת  סמני היתה כּ יצד :ותּק וּ ן אפן בּ איזה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ב ּה :?נעשׂ ית  היוּ  מנים  וּ ׁש מוֹ נה וׁש ים  מאוֹ ת כּ ל ׁש ׁש  ס ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
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קבּ ין . קפריסיןּת ׁש עה ּת לתא.יין וקבּ ין ּת לת  סאין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עּת יק . חיור חמר מביא קפריסין יין מצא א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם

ניחח ריח ִֵֵַַאר

קנּ מוֹ ן ׁש מ וֹ  קילוֹ ּת ׁש עה.בּ שׂ ם  4.32 ׁש הם  מנים  כּ אן9 ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאוֹ ת  ל ׁש ׁש  מגּ יעים   אי לבאר  כּ די הּמ נים  מנין  את חז"ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָמנ וּ 
אחד  כּ ל מנה  ׁש בעים  הרא ׁש וֹ נים אר בּ עה  מנים , וּ ׁש מ וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִׁש ים 
4 כּ פ וּ ל  16 אחד  כּ ל הניּ ים  ארבּ עה מנים , 280 הם : 4 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל
ה ּק וֹ ׁש ט  ׁש ל 12 ועוֹ ד 64 וע וֹ ד  280 נחבּ ר מנים, 64 הם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
מנים  368 הם : ה כּ ל  ס ק נּ מ וֹ ן ׁש ל 9 וע וֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
ואל מ כּ אן  ה כּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַה ּמ יעדים 

היטב לת ּק נם בּ קטוֹ רת  ׁש ערב וּ  דּ ברים האחד מוֹ נה  מּמ נין ואינם  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ס ּמ נים . כּ ר ׁש ינה.עשׂ ר את בּ וֹ רית לת ּק ן ׁש בּ א ע שׂ ב מין  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

קבּ ין:ה צּ יּפ וֹ רן קיל וֹ גרם .ּת ׁש עה  קפריסין:כּ -8 ה בּ א יין יין  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קפרס . ׁש מ וֹ  מּפ רי  א וֹ  קפריסין , וק בּ יןמעיר ּת לת סאין ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קבּ ים ,ּת לתא וׁש ׁש  סאים ׁש ׁש  זה מיּ ין לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר : : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
קבּ ין, ׁש ׁש  היא סאה  ׁש כּ ל כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
גּ ם  ׁש ה וּ א  סאין . וחצי ׁש ׁש  הכּ ל  ס סאה . חצי ה וּ א  ק בּ ין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ׁש 

ק בּ ין . ואחד  עשׂ רים וחצי כּ ן  ל פל גר קיל 5.553 היא סאה  (וכל ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ליטר) 28 לער וה א ,גרקיל 19.435.5 הל ס  אמת סאי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א)מּס כת ו ), ּת לת וקבּ ין  ּת לת  סאין כּ אן ׁש אמר  דּ מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין, ּת ׁש עה כּ ר ׁש ינה  בּ וֹ רית לעיל אוֹ מר כּ מוֹ  קבּ ין 21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא 
עיּ ן עצמם. בּ פני ק בּ ין  וג' עצמם  בּ פני סאין  ג' ל ׁש קוֹ ל ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קטה  א וֹ מרים וי ׁש  ׁש ם. יע יּ ן ה ּט עם. מה בּ אר  ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם .
כּ אן א ׁש כּ נז  בּ ני [ונסח  ה ּמ ליצה . לתפארת  זה לׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה בּ ריתא
אחד  ענין וה וּ א  ּת לתא . וקבּ ין ּת לתא סאין קפריסין יין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵה וּ א :

וּ נקבה]. זכר  חוריןלׁש וֹ ן חמר מביא  קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

ר וֹ בע. סד וֹ מית ׁש הוּ א.מלח כּ ל עׁש ן נתןמעלה רבּ י  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת חּס ר ואם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ה נּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף אלּ א אינוֹ  הצּ רי  אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ די באה היא למה כּ רׁש ינא בּ וֹ רית  הקּ טף . לׁש ּפ וֹ תמעצי  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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קבּ ין . קפריסיןּת ׁש עה ּת לתא.יין וקבּ ין ּת לת  סאין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עּת יק . חיור חמר מביא קפריסין יין מצא א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם

ניחח ריח ִֵֵַַאר

קנּ מוֹ ן ׁש מ וֹ  קילוֹ ּת ׁש עה.בּ שׂ ם  4.32 ׁש הם  מנים  כּ אן9 ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאוֹ ת  ל ׁש ׁש  מגּ יעים   אי לבאר  כּ די הּמ נים  מנין  את חז"ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָמנ וּ 
אחד  כּ ל מנה  ׁש בעים  הרא ׁש וֹ נים אר בּ עה  מנים , וּ ׁש מ וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִׁש ים 
4 כּ פ וּ ל  16 אחד  כּ ל הניּ ים  ארבּ עה מנים , 280 הם : 4 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל
ה ּק וֹ ׁש ט  ׁש ל 12 ועוֹ ד 64 וע וֹ ד  280 נחבּ ר מנים, 64 הם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
מנים  368 הם : ה כּ ל  ס ק נּ מ וֹ ן ׁש ל 9 וע וֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
ואל מ כּ אן  ה כּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַה ּמ יעדים 

היטב לת ּק נם בּ קטוֹ רת  ׁש ערב וּ  דּ ברים האחד מוֹ נה  מּמ נין ואינם  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ס ּמ נים . כּ ר ׁש ינה.עשׂ ר את בּ וֹ רית לת ּק ן ׁש בּ א ע שׂ ב מין  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

קבּ ין:ה צּ יּפ וֹ רן קיל וֹ גרם .ּת ׁש עה  קפריסין:כּ -8 ה בּ א יין יין  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קפרס . ׁש מ וֹ  מּפ רי  א וֹ  קפריסין , וק בּ יןמעיר ּת לת סאין ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קבּ ים ,ּת לתא וׁש ׁש  סאים ׁש ׁש  זה מיּ ין לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר : : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
קבּ ין, ׁש ׁש  היא סאה  ׁש כּ ל כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
גּ ם  ׁש ה וּ א  סאין . וחצי ׁש ׁש  הכּ ל  ס סאה . חצי ה וּ א  ק בּ ין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ׁש 

ק בּ ין . ואחד  עשׂ רים וחצי כּ ן  ל פל גר קיל 5.553 היא סאה  (וכל ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ליטר) 28 לער וה א ,גרקיל 19.435.5 הל ס  אמת סאי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א)מּס כת ו ), ּת לת וקבּ ין  ּת לת  סאין כּ אן ׁש אמר  דּ מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין, ּת ׁש עה כּ ר ׁש ינה  בּ וֹ רית לעיל אוֹ מר כּ מוֹ  קבּ ין 21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא 
עיּ ן עצמם. בּ פני ק בּ ין  וג' עצמם  בּ פני סאין  ג' ל ׁש קוֹ ל ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קטה  א וֹ מרים וי ׁש  ׁש ם. יע יּ ן ה ּט עם. מה בּ אר  ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם .
כּ אן א ׁש כּ נז  בּ ני [ונסח  ה ּמ ליצה . לתפארת  זה לׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה בּ ריתא
אחד  ענין וה וּ א  ּת לתא . וקבּ ין ּת לתא סאין קפריסין יין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵה וּ א :

וּ נקבה]. זכר  חוריןלׁש וֹ ן חמר מביא  קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

ר וֹ בע. סד וֹ מית ׁש הוּ א.מלח כּ ל עׁש ן נתןמעלה רבּ י  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת חּס ר ואם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ה נּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף אלּ א אינוֹ  הצּ רי  אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ די באה היא למה כּ רׁש ינא בּ וֹ רית  הקּ טף . לׁש ּפ וֹ תמעצי  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

ניחח ריח ִֵֵַַאר

לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 
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ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
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חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
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לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌
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דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער
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יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת. ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנ וּ : יעננוּ   הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

עוֹ לם יאהדונהי כּ ימי ויר וּ ׁש לים . יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
קדמניּ וֹ ת:וּ כ ׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן כב וֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע  גּ ל וּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים   ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית  תּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר 
ועל  ע וֹ ללינוּ  ועל טּפ נוּ  ועל  עלינוּ  ורחם בּ ּת ינ וּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלב וֹ א
ּת פ לּ תינוּ  את  וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים וקבּ ל  , ע ּמ י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ ּפ י משׂ את  לפני קטרת ּת פ לּ תי  תכּ וֹ ן  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ענין
לפני ׁש הקטיר  הּס ּמ ים  קטרת ׁש קּ בּ לת וּ כמוֹ  ערב , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
בּ ין ויּ עמד ׁש נּ אמר  בּ עם הנּ גף החל כּ אׁש ר  ה כּ הן ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
ׁש נּ אמר  ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, וּת עצר החיּ ים וּ בין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
ויּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן  הּמ גּ פה וּת עצר ויפ לּ ל ּפ נחס ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

ליהו מזבּ ח דּ וד  עוֹ לוֹ ת יאהדונהיׁש ם ויּ על  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו ויּ עתר וּת עצר יאהדונהיוּ ׁש למים לארץ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה
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אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער

המבואר  הקטורת  פיטו

יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת. ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנ וּ : יעננוּ   הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

עוֹ לם יאהדונהי כּ ימי ויר וּ ׁש לים . יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
קדמניּ וֹ ת:וּ כ ׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן כב וֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע  גּ ל וּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים   ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית  תּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר 
ועל  ע וֹ ללינוּ  ועל טּפ נוּ  ועל  עלינוּ  ורחם בּ ּת ינ וּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלב וֹ א
ּת פ לּ תינוּ  את  וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים וקבּ ל  , ע ּמ י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ ּפ י משׂ את  לפני קטרת ּת פ לּ תי  תכּ וֹ ן  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ענין
לפני ׁש הקטיר  הּס ּמ ים  קטרת ׁש קּ בּ לת וּ כמוֹ  ערב , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
בּ ין ויּ עמד ׁש נּ אמר  בּ עם הנּ גף החל כּ אׁש ר  ה כּ הן ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
ׁש נּ אמר  ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, וּת עצר החיּ ים וּ בין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
ויּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן  הּמ גּ פה וּת עצר ויפ לּ ל ּפ נחס ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

ליהו מזבּ ח דּ וד  עוֹ לוֹ ת יאהדונהיׁש ם ויּ על  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו ויּ עתר וּת עצר יאהדונהיוּ ׁש למים לארץ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה
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יהו כּ יונרפא יאהדונהירפאנוּ  ונ וּ ׁש ע הוֹ ׁש יענוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
יהו והסיר בּ תוֹ רת כּ ת וּ ב  ׁש כּ ן אּת ה, יאהדונהיּת הלּ תנוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

 א ידעּת  אׁש ר  מצרים מדוי  וכל חלי כּ ל  ִמּמ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ליהו ,שׂ וֹ נאי בּ כל  וּ נתנם  ּב יאהדונהי ישׂ ימם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌

על  אתוֹ  וׁש חט ונאמר ּס לה , ברכת  ע ּמ על ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהיׁש וּ עה
יהו לפני צפנה הּמ זבּ ח   יאהדונהיירבּ ני וזרקוּ  ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

רצוֹ ן ויהי  סביב, הּמ זבּ ח על דּ מוֹ  את הכּ הנים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
יהו  יאהדונהימלּ פני ּהינ ואהי וא ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌

 לריח הזּ את  הקּ טרת אמירת  ׁש יּ עלה ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ 
הכּ וּ נוֹ ת  כּ ל  כּ וננוּ  כּ אלּ וּ  ויחׁש ב כּ ב וֹ ד כּ ּס א לפני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִנחוֹ ח
זכ וּ ר  הקּ ד וֹ ׁש  האר"י דּ עת על הקּ טרת בּ סממני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהרמוּ זים
וד וֹ ר  דּ וֹ ר  ׁש בּ כל  והחסידים הצּ דּ יקים כּ ל  דּ עת  ועל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַל ּט וֹ ב 

ועד . סלה ה ּת פ לּ ה.אמן כּ אן עד  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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הגדולות לסגולות מקורות
ז"ל האר"י רבינו שתיקן מ"ח לתיקון

אל בית שנתספר עםוברית"ךליוורנא היחודהוספות, שיר
 ישרהמהאריז"ל. דרך לנפש"ךבשנתספר  ד ה )חיים 10(דפים עם ,

 הזוהרהסכמות. תשע "גאור  סיון  היחוד143 שיר לתיקון הוספה
 מקומות ומראה זי "ע, חי איש בן  ומבעל הנהגותמהאריז"ל ספר 

יושר זצ"ל. סרוק  מערבי למהר"י יסוד גדולי ספר  7 בהסכמת
מהאריז"ל , היחוד שיר הוספות עם  תרפ "ה, בשנת  מטבריה  ישראל 

נג נה ) הזוהר.(דפים אור תשע "ג  סיון חכמה131 מעין  נדפסספר
ג בשנת דחיי ם.חתוןמעי ל נעוןבקארעץ סמא אבספר פרקים

בשנת  מא, ל"ט היחודתרפ "דדפים שיר תיקון  הוספה עם ,
בהרבה נוסחאות כמה [מצאתי זי"ע . חי  איש בן ומבעל מהאריז"ל
אל , בית חיים, אורחות דחייא, סמא , ישרה דרך כמו : ספרים

 צדיק ]. צמח  מערבי, הזוהריסוד תשע "גאור  סיון הוספה140
ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז"ל היחוד שיר לתיקון

הזוהרמקומות אור   תשע"ג סיון היום128 סדר להצה"קספר
הנ"ל התיקון על שהוסיף  זיע"א חיים יוסף מ')רבנו  דף  דחיי (סמא  .

צדיק  צמח ספר  הזוהרליוורנא. תשע "גאור  סיון הוספה144
ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז"ל היחוד שיר לתיקון

 קודש ברית יסוד ותיקון  מקרהמקומות קרה  צ"הצ"ו)ספר  (דפים

המיחליםבשנת האת שיר תיקון הוספה עם יחודלחסדו,
 הזוהרמהאריז"ל. תשע "גאור  סיון שיר 140 לתיקון הוספה 

מהאריז"ל צדיק היחוד קרנות ספר   נ '. סימן קרנותח"ג ספר
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יהו כּ יונרפא יאהדונהירפאנוּ  ונ וּ ׁש ע הוֹ ׁש יענוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
יהו והסיר בּ תוֹ רת כּ ת וּ ב  ׁש כּ ן אּת ה, יאהדונהיּת הלּ תנוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

 א ידעּת  אׁש ר  מצרים מדוי  וכל חלי כּ ל  ִמּמ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ליהו ,שׂ וֹ נאי בּ כל  וּ נתנם  ּב יאהדונהי ישׂ ימם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌

על  אתוֹ  וׁש חט ונאמר ּס לה , ברכת  ע ּמ על ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהיׁש וּ עה
יהו לפני צפנה הּמ זבּ ח   יאהדונהיירבּ ני וזרקוּ  ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

רצוֹ ן ויהי  סביב, הּמ זבּ ח על דּ מוֹ  את הכּ הנים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
יהו  יאהדונהימלּ פני ּהינ ואהי וא ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌

 לריח הזּ את  הקּ טרת אמירת  ׁש יּ עלה ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ 
הכּ וּ נוֹ ת  כּ ל  כּ וננוּ  כּ אלּ וּ  ויחׁש ב כּ ב וֹ ד כּ ּס א לפני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִנחוֹ ח
זכ וּ ר  הקּ ד וֹ ׁש  האר"י דּ עת על הקּ טרת בּ סממני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהרמוּ זים
וד וֹ ר  דּ וֹ ר  ׁש בּ כל  והחסידים הצּ דּ יקים כּ ל  דּ עת  ועל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַל ּט וֹ ב 

ועד . סלה ה ּת פ לּ ה.אמן כּ אן עד  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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בשנת  מא, ל"ט היחודתרפ "דדפים שיר תיקון  הוספה עם ,
בהרבה נוסחאות כמה [מצאתי זי"ע . חי  איש בן ומבעל מהאריז"ל
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 צדיק ]. צמח  מערבי, הזוהריסוד תשע "גאור  סיון הוספה140
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הזוהרמקומות אור   תשע"ג סיון היום128 סדר להצה"קספר
הנ"ל התיקון על שהוסיף  זיע"א חיים יוסף מ')רבנו  דף  דחיי (סמא  .

צדיק  צמח ספר  הזוהרליוורנא. תשע "גאור  סיון הוספה144
ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז"ל היחוד שיר לתיקון

 קודש ברית יסוד ותיקון  מקרהמקומות קרה  צ"הצ"ו)ספר  (דפים

המיחליםבשנת האת שיר תיקון הוספה עם יחודלחסדו,
 הזוהרמהאריז"ל. תשע "גאור  סיון שיר 140 לתיקון הוספה 

מהאריז"ל צדיק היחוד קרנות ספר   נ '. סימן קרנותח"ג ספר



|הגדולות לסגולות המגןמקורות זוהר

לבניםבבל ,צדיק  אבות "וברית בשנת  ונדפסתזכור", [תרכ"ז],
בשנת בירושלים בא"י  הפעם עוד ונדפס נח , בדף חדש בדפוס

 משמעוןתשס"ב. שם חיים)ספר העץ שם(על  ומביא ע"ח, [דף ,
רבי מהצה"ק סגולותיו ]  אגאסי י"ב. שלשמעון איש חבירו הבן

חי  תרע "ד. בשנת נפטר היחודיםזיע "א, שער ידספר מכתב
רבנו וויטאל של חיים בשנתרבי מחדש ונדפס עםמעש"ר,

ועוד. זי "ע בעש"ט  תלמידי  הצדיקים גדולי 22 הזוהרהסכמות אור 
מקומות. המראה עם מהאריז"ל היחוד שיר תשע"ג, סיון  אור133

תשע"ג.הזוהר סיון הקודש 134 רוח  שער  ( האריז"ל הוספות(כתבי 
תקכ"ה )וביאורים הקודש .(דף  רוח שער ( האריז"ל וביאורים(כתבי הוספות

תקכ "ו) הבעש "ט,.(דף מתלמידי זי"ע לייקיס למהר"ד המיוחס מכת"י
זה. תיקון על  יד כתב עם




