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ים ִהּלִ ּמּוׁש ּתְ ֶפר ׁשִ ֻיָחדֹות ִמּסֵ ֻגּלֹות ַהּמְ ּוֶפֶרק ְוחֹוֶנה ָעָליו ַהּסְ
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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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זוהר השבת
- אור הזוהר  זוהר על פרשת השבוע  תוכן הספר: 
וימים  השבת  ושמירת  מעלת  על  זוהר   - מחלק. 
ורמ"א  מחבר  שבת  הלכות  ערוך  שלחן   - טובים 
מחלק לכל שבתות השנה - ספורי הזוהר, ספורים 
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר - סיפור מדהים 
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא - מזכה 

הרבים כהלכתה - ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
שמים  ויראת  השם  לאהבת  מסוגל  זה  קדוש  ספר 
טהורה, וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים 
לנשמת  ולהתקשר  והנסתר,  הסוד  הזוהר,  חכמי 

הרשב"י ורבי אלעזר בנו זיע"א.

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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יתה 593זוהר הלימוד אדר סדר א ליו

סבתהלי מזמור  | לחודש  יא | שני ספר 

יחד: ּת הבּ לוּ יאמהבל אל וּ בגזל בעׁש ק ּת בטחוּ  אל 
לב: ּת ׁש יתוּ  אל ינוּ ב כּ י אהיםיבחיל דּ בּ ר אחת 

שתמחול אחד אל מלפני רצו יהי  תאמר . המזמור  זה שתגמור
שהתפלל למי  וכפרת ומחלת  שסלחת כמו עוני  ותכפר ותסלח 

הזה . המזמור   לפני

תהלי שימוש

רנה .)[ דף  ויקהל פרשת ח"ב הם](זוהר מזרח ׁש לּ צד העּמ וּ דים  ׁש ני ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם
ׁש כּ לּ ם ממ נּ ים, אלף עשׂ ר ׁש נים על  בּ חוּ ץ ׁש התמנּ ה ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַקרעיא"ל,
ׁש מעיא"ל , - ול שׂ מאל לימין. זה הּמ ׁש כּ ן. יתד וֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים 
כּ מ וֹ  יתד וֹ ת וכלּ ם אחרים , ממנּ ים אלפים עשׂ ר ׁש נים  על ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתמנּ ה

אחרים)ׁש אמרנוּ . ממגים אחד (אותם דּ רוֹ ם, לצד ׁש התמנּ וּ  הּת וֹ מכים ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
סטריא"ל ואחד ׁש נים(סעריהא"ל )סעדיא"ל על  ואחד אחד  כּ ל , ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

מלט וֹ נם מעברים א אלּ וּ  אחרים. ממנּ ים אלף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָעשׂ ר 
מאוֹ תם אלּ וּ  העוֹ לם. קיּ וּ ם על  ממ נּ ים כּ לּ ם  אלּ וּ  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.
זכרים בּ מׁש קל ׁש וֹ קלים ׁש נּ שׂ אוּ  ׁש אוֹ תם  בּ קיּ וּ ם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ע וֹ מדים

זוֹ  עם זה זו)וּ נקבוֹ ת עם זה להגשא ונקבות זכרים במשקל  ששוקלים  הם  ,(אלו ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
כּ תוּ ב, זה על מאזנים. נקראים סב )ואלּ וּ  לעלוֹ ת (תהלים ,בּ מאזנים ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌

בּ הם, ׁש כּ תוּ ב אוֹ תם יט )וא כּ ל (ויקרא  ׁש אמרנוּ . צדק, מאזני  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עוֹ לים מזּ ה, י וֹ תר זה ׁש וֹ קל וא זה, עם זה ׁש קוּ לים ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם
- זה ועל כּ אחד, וּ נקבה זכר ׁש ל חבּ וּ ר והם  כּ אחד, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחבּ רים
וׁש וֹ קל  הדּ בר  מסּת יּ ע  ׁש לּ פעמים גּ ב על ואף לעלוֹ ת. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְבּ מאזנים

בּ ארנוּ . והרי כּ אחד, וּ מתחבּ רים עוֹ לים מזּ ה, י וֹ תר  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶזה

תהלי זוהר 



קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 6

זוהר השבת
- אור הזוהר  זוהר על פרשת השבוע  תוכן הספר: 
וימים  השבת  ושמירת  מעלת  על  זוהר   - מחלק. 
ורמ"א  מחבר  שבת  הלכות  ערוך  שלחן   - טובים 
מחלק לכל שבתות השנה - ספורי הזוהר, ספורים 
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר - סיפור מדהים 
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא - מזכה 

הרבים כהלכתה - ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
שמים  ויראת  השם  לאהבת  מסוגל  זה  קדוש  ספר 
טהורה, וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים 
לנשמת  ולהתקשר  והנסתר,  הסוד  הזוהר,  חכמי 

הרשב"י ורבי אלעזר בנו זיע"א.

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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יתה 593זוהר הלימוד אדר סדר א ליו

סבתהלי מזמור  | לחודש  יא | שני ספר 

יחד: ּת הבּ לוּ יאמהבל אל וּ בגזל בעׁש ק ּת בטחוּ  אל 
לב: ּת ׁש יתוּ  אל ינוּ ב כּ י אהיםיבחיל דּ בּ ר אחת 

שתמחול אחד אל מלפני רצו יהי  תאמר . המזמור  זה שתגמור
שהתפלל למי  וכפרת ומחלת  שסלחת כמו עוני  ותכפר ותסלח 

הזה . המזמור   לפני

תהלי שימוש

רנה .)[ דף  ויקהל פרשת ח"ב הם](זוהר מזרח ׁש לּ צד העּמ וּ דים  ׁש ני ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם
ׁש כּ לּ ם ממ נּ ים, אלף עשׂ ר ׁש נים על  בּ חוּ ץ ׁש התמנּ ה ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַקרעיא"ל,
ׁש מעיא"ל , - ול שׂ מאל לימין. זה הּמ ׁש כּ ן. יתד וֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים 
כּ מ וֹ  יתד וֹ ת וכלּ ם אחרים , ממנּ ים אלפים עשׂ ר ׁש נים  על ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתמנּ ה

אחרים)ׁש אמרנוּ . ממגים אחד (אותם דּ רוֹ ם, לצד ׁש התמנּ וּ  הּת וֹ מכים ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
סטריא"ל ואחד ׁש נים(סעריהא"ל )סעדיא"ל על  ואחד אחד  כּ ל , ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

מלט וֹ נם מעברים א אלּ וּ  אחרים. ממנּ ים אלף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָעשׂ ר 
מאוֹ תם אלּ וּ  העוֹ לם. קיּ וּ ם על  ממ נּ ים כּ לּ ם  אלּ וּ  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.
זכרים בּ מׁש קל ׁש וֹ קלים ׁש נּ שׂ אוּ  ׁש אוֹ תם  בּ קיּ וּ ם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ע וֹ מדים

זוֹ  עם זה זו)וּ נקבוֹ ת עם זה להגשא ונקבות זכרים במשקל  ששוקלים  הם  ,(אלו ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
כּ תוּ ב, זה על מאזנים. נקראים סב )ואלּ וּ  לעלוֹ ת (תהלים ,בּ מאזנים ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌

בּ הם, ׁש כּ תוּ ב אוֹ תם יט )וא כּ ל (ויקרא  ׁש אמרנוּ . צדק, מאזני  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עוֹ לים מזּ ה, י וֹ תר זה ׁש וֹ קל וא זה, עם זה ׁש קוּ לים ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם
- זה ועל כּ אחד, וּ נקבה זכר ׁש ל חבּ וּ ר והם  כּ אחד, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחבּ רים
וׁש וֹ קל  הדּ בר  מסּת יּ ע  ׁש לּ פעמים גּ ב על ואף לעלוֹ ת. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְבּ מאזנים

בּ ארנוּ . והרי כּ אחד, וּ מתחבּ רים עוֹ לים מזּ ה, י וֹ תר  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶזה

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד594 אדר סדר א ליו

סבתהלי מזמור  | לחודש  יא | שני ספר 

לאהים עז כּ י ׁש מעּת י זוּ  אדנייג:ׁש ּת ים וּ ל 
כּ מעשׂ הוּ : לאיׁש  תׁש לּ ם אּת ה כּ י חסד

ל נכלל אחד דר  מע י ז  י אלקי ר ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאחת 
ה ַָָֻה רה 

וגו 'אחת ׁש מע ּת י  ז וֹ  ׁש ּת ים א קים יב )דּ ּב ר (תיקון [תיקונים:(סב, ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וה וּ א]כ"ב) נעשׂ וּ , ׁש מים יהו"ה בּ דבר נאמר ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְועליו
דּ בּ ר אחת - הדּ בר וסוֹ ד אמירוֹ ת, עשׂ ר ׁש כּ וֹ לל אחד ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִד בּ וּ ר 

להרא וֹ ת ׁש מע ּת י, זוּ  ׁש ּת ים הדּ בּ ר וֹ תאהי"ם ׁש עשׂ רת  בּ ּה  ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌
וה וּ א ,ל יהיה וא אנכי  אלּ וּ  זוּ , ׁש ּת ים אחד, בּ ד בּ וּ ר ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרוּ 
מצווֹ ת ּת לוּ יוֹ ת  ׁש בּ ׁש ניהם ׁש אמרנוּ  וזה וּ  בּ יניהם, אחד ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד,
לתת דּ בּ ר מניהם הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  תעשׂ ה, וא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲעשׂ ה
אמר ולּמ ה הכּ ל , אמר אחד בּ דבּ וּ ר  ה וּ א  ׁש הרי ל ּת וֹ רה, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָכּ בוֹ ד

ׁש מעּת י  זוּ  הי וּ ,ׁש ּת ים תוֹ רוֹ ת ׁש ּת י בּ חׁש בּ וֹ ן, אח"ד ז"וּ  ? ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
דבּ וּ רים וּ מני אחד, וּ ׁש מוֹ  בּ יניהם אחד ה וּ א   ּבּ רו ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
והרג ּפ נים, ׁש בעים כּ נגד קוֹ לוֹ ת , לׁש בעים ונחלק הּק וֹ ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָיצא
וּ בׁש ני  הּת וֹ רה, את קבּ לוּ  ׁש א על אּמ וֹ ת ׁש בעים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ הם
רצוּ  ׁש א  ויׁש מעאל, עשׂ ו ׁש הן אּמ וֹ ת, ׁש ּת י הרג ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִד בּ וּ רים

את הּת וֹ רה.לק בּ ל ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

 ונפ רח נ מה אד נת ְְֶֶַַַָָָָָָָָה "ה 

וגו 'אחת ׁש מע ּת י  ז וֹ  ׁש ּת ים א קים יב )דּ ּב ר (תיקון [תיקונים:(סב, ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עט.) דף ׁש מעוֹ ן ]ל"ח ר בּ י  ׁש ל הצּ ל מאחר אחד זקן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָקם
את הׁש מיע המים מן ׁש נּ אמר ראיתי  הרי  רבּ י, רבּ י  ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר:
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י שׂ ראל  עם ׁש דּ בּ ר ׁש מעּת י  אחר  וּ במקוֹ ם וכוּ ', לי ּס ר ךּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹקל וֹ 
ׁש יּ צא ודבּ וּ ר  דּ בּ וּ ר  ׁש כּ ל  ּפ ר ׁש וּ הוּ ,  ּׁש כ הּמ לאכים, ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
ואת ה ּק וֹ ת את ראים העם וכל  וזהוּ  , מלא נעשׂ ה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִמּפ יו

הכּ תוּ ב אמר אחר וּ במקוֹ ם אהי"ם הלּ ּפ ידם, דּ בּ ר  אחת ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
זּ ה מה ׁש מע ּת י. זוּ  זקן,ׁש ּת ים זקן ׁש מע וֹ ן: ר בּ י  אמר ? ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ק ׁש רים, ׁש ׁש ה הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  נתן ׁש בּ אדם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י 
י וֹ רדת ׁש ם  הכּ ב וֹ ד, מכּ ּס א הנּ ׁש מה ונפׁש , ורוּ ח ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה
ועליהן  עליוֹ נוֹ ת , ספירוֹ ת מׁש  כּ לוּ לה  העליוֹ נה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
- וּ ׁש ּת ים אחת ׁש מע ּת י , זוּ  ׁש ּת ים אהי "ם דּ בּ ר אחת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
ואחת, אחת אחת, בּ הן ׁש נּ אמר  עליוֹ נ וֹ ת, ספירוֹ ת ׁש ׁש  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי
ׁש מעּת י , זוּ  ׁש ּת ים אהי "ם דּ בּ ר אחת וזהוּ  אחדים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
מהרוּ ח, עּמ וֹ  דּ בּ ר  ּכ ואחר  אח"ד. אוֹ תם עוֹ שׂ ה בּ ּה  - ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָז"וּ 
מוּ ם ׁש לּ מּט ה, המים צבא כּ ל כּ וֹ לל מטטרו "ן, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א

על  ורוֹ כב בּ וֹ  ׁש ׁש ׁש התלבּ ׁש  הכּ וֹ לל  האמצעי העּמ וּ ד יו ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
מ ּמ נּ וּ  יוֹ צא היה מּמ נּ וּ , ׁש יּ צא ודבּ וּ ר דּ בּ וּ ר בּ כל ולכן ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְספירוֹ ת,
ירדה  ּכ אחר  הּק וֹ ת. את ראים העם וכל וזהוּ  ,ַמלא◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מם, האדם נפׁש  ׁש הוּ א בּ אוֹ פן, עשׂ ירית הּת חּת וֹ נה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
ׁש עליו  מוּ ם הגּ ד וֹ לה, אוֹ  את הרא הארץ ועל בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְונאמר
מן  ודבּ וּ רוֹ  קוֹ לוֹ  ׁש יּ מע כּ די בּ ארץ, אחד אוֹ פן והנּ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
וּ מּט ה מעלה בּ כל  בוֹ  ׁש יּ כּ יר וּ  וארץ, וׁש מים והּמ לאכים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַהכּ ּס א
איבר ואין קטן, בּ איבר ואפלּ וּ  הגּ וּ ף בּ כל ׁש לטוֹ נּה  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ נׁש מה

מּמ נּ ה.ּפ נוּ י ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
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לאהים עז כּ י ׁש מעּת י זוּ  אדנייג:ׁש ּת ים וּ ל 
כּ מעשׂ הוּ : לאיׁש  תׁש לּ ם אּת ה כּ י חסד

ל נכלל אחד דר  מע י ז  י אלקי ר ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאחת 
ה ַָָֻה רה 

וגו 'אחת ׁש מע ּת י  ז וֹ  ׁש ּת ים א קים יב )דּ ּב ר (תיקון [תיקונים:(סב, ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וה וּ א]כ"ב) נעשׂ וּ , ׁש מים יהו"ה בּ דבר נאמר ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְועליו
דּ בּ ר אחת - הדּ בר וסוֹ ד אמירוֹ ת, עשׂ ר ׁש כּ וֹ לל אחד ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִד בּ וּ ר 

להרא וֹ ת ׁש מע ּת י, זוּ  ׁש ּת ים הדּ בּ ר וֹ תאהי"ם ׁש עשׂ רת  בּ ּה  ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌
וה וּ א ,ל יהיה וא אנכי  אלּ וּ  זוּ , ׁש ּת ים אחד, בּ ד בּ וּ ר ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרוּ 
מצווֹ ת ּת לוּ יוֹ ת  ׁש בּ ׁש ניהם ׁש אמרנוּ  וזה וּ  בּ יניהם, אחד ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד,
לתת דּ בּ ר מניהם הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  תעשׂ ה, וא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲעשׂ ה
אמר ולּמ ה הכּ ל , אמר אחד בּ דבּ וּ ר  ה וּ א  ׁש הרי ל ּת וֹ רה, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָכּ בוֹ ד

ׁש מעּת י  זוּ  הי וּ ,ׁש ּת ים תוֹ רוֹ ת ׁש ּת י בּ חׁש בּ וֹ ן, אח"ד ז"וּ  ? ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
דבּ וּ רים וּ מני אחד, וּ ׁש מוֹ  בּ יניהם אחד ה וּ א   ּבּ רו ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
והרג ּפ נים, ׁש בעים כּ נגד קוֹ לוֹ ת , לׁש בעים ונחלק הּק וֹ ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָיצא
וּ בׁש ני  הּת וֹ רה, את קבּ לוּ  ׁש א על אּמ וֹ ת ׁש בעים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ הם
רצוּ  ׁש א  ויׁש מעאל, עשׂ ו ׁש הן אּמ וֹ ת, ׁש ּת י הרג ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִד בּ וּ רים

את הּת וֹ רה.לק בּ ל ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

 ונפ רח נ מה אד נת ְְֶֶַַַָָָָָָָָה "ה 

וגו 'אחת ׁש מע ּת י  ז וֹ  ׁש ּת ים א קים יב )דּ ּב ר (תיקון [תיקונים:(סב, ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עט.) דף ׁש מעוֹ ן ]ל"ח ר בּ י  ׁש ל הצּ ל מאחר אחד זקן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָקם
את הׁש מיע המים מן ׁש נּ אמר ראיתי  הרי  רבּ י, רבּ י  ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר:
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י שׂ ראל  עם ׁש דּ בּ ר ׁש מעּת י  אחר  וּ במקוֹ ם וכוּ ', לי ּס ר ךּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹקל וֹ 
ׁש יּ צא ודבּ וּ ר  דּ בּ וּ ר  ׁש כּ ל  ּפ ר ׁש וּ הוּ ,  ּׁש כ הּמ לאכים, ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
ואת ה ּק וֹ ת את ראים העם וכל  וזהוּ  , מלא נעשׂ ה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִמּפ יו

הכּ תוּ ב אמר אחר וּ במקוֹ ם אהי"ם הלּ ּפ ידם, דּ בּ ר  אחת ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
זּ ה מה ׁש מע ּת י. זוּ  זקן,ׁש ּת ים זקן ׁש מע וֹ ן: ר בּ י  אמר ? ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ק ׁש רים, ׁש ׁש ה הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  נתן ׁש בּ אדם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י 
י וֹ רדת ׁש ם  הכּ ב וֹ ד, מכּ ּס א הנּ ׁש מה ונפׁש , ורוּ ח ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה
ועליהן  עליוֹ נוֹ ת , ספירוֹ ת מׁש  כּ לוּ לה  העליוֹ נה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
- וּ ׁש ּת ים אחת ׁש מע ּת י , זוּ  ׁש ּת ים אהי "ם דּ בּ ר אחת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
ואחת, אחת אחת, בּ הן ׁש נּ אמר  עליוֹ נ וֹ ת, ספירוֹ ת ׁש ׁש  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי
ׁש מעּת י , זוּ  ׁש ּת ים אהי "ם דּ בּ ר אחת וזהוּ  אחדים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
מהרוּ ח, עּמ וֹ  דּ בּ ר  ּכ ואחר  אח"ד. אוֹ תם עוֹ שׂ ה בּ ּה  - ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָז"וּ 
מוּ ם ׁש לּ מּט ה, המים צבא כּ ל כּ וֹ לל מטטרו "ן, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א

על  ורוֹ כב בּ וֹ  ׁש ׁש ׁש התלבּ ׁש  הכּ וֹ לל  האמצעי העּמ וּ ד יו ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
מ ּמ נּ וּ  יוֹ צא היה מּמ נּ וּ , ׁש יּ צא ודבּ וּ ר דּ בּ וּ ר בּ כל ולכן ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְספירוֹ ת,
ירדה  ּכ אחר  הּק וֹ ת. את ראים העם וכל וזהוּ  ,ַמלא◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מם, האדם נפׁש  ׁש הוּ א בּ אוֹ פן, עשׂ ירית הּת חּת וֹ נה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
ׁש עליו  מוּ ם הגּ ד וֹ לה, אוֹ  את הרא הארץ ועל בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְונאמר
מן  ודבּ וּ רוֹ  קוֹ לוֹ  ׁש יּ מע כּ די בּ ארץ, אחד אוֹ פן והנּ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
וּ מּט ה מעלה בּ כל  בוֹ  ׁש יּ כּ יר וּ  וארץ, וׁש מים והּמ לאכים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַהכּ ּס א
איבר ואין קטן, בּ איבר ואפלּ וּ  הגּ וּ ף בּ כל ׁש לטוֹ נּה  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ נׁש מה

מּמ נּ ה.ּפ נוּ י ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
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יהוּ דה:אסג בּ מדבּ ר בּ היוֹ תוֹ  לדוד אהיםבמזמוֹ ר 

בסחורה להצליח 
אתה  אלי אלהי יהודה, במדבר  בהיותו לדוד  א)מזמור [שימוש:(סג,

סג] לפרק אמור תהלי להחלק רוצה  ואתה  אחרי ע שתפת  א
שלו וש בסחורה. להצליח  וכ הטוב, חלק ל ויבא המזמור זה

יהודה . "במדבר מ ה' בה', ישמח  והמל מ י ' י "ה .

תהלי שימוש

מת ק  היה  כיו מ יתר  לה דוד חר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻה"ה 
 זמ כל  ְְְִֵַָמ קק

יהוּ דה מזמ וֹ ר ּב מדּב ר ּב היוֹ ת וֹ  א)לדוד שיר:(סג, חדש [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הנעלם מדרש פ"ב:)השירים אחרי](דף מׁש כני ואמר, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
כּ תוּ ב חדריו. הּמ ל הביאני סג )נרוּ צה לדוד(תהלים מזמוֹ ר ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

יהוּ דה  בּ מדבּ ר בּ ר וּ בּ היוֹ ת וֹ  הּק דוֹ ׁש  ,הּמ ל דּ וד וּ ראה, בּ א . ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  העוֹ לם, מלכי מכּ ל יוֹ תר בּ וֹ  התרצּ ה (מלכיםהוּ א ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ח) הּט עםא מה ישׂ ראל. ע ּמ י  על להיוֹ ת בּ דוד מוּ םואבחר  ? ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מסּת כּ ל  היה בּ ּמ דבּ ר , הצּ אן אחר הוֹ ל ׁש היה מיּ וֹ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ וד,
והיה הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  האּמ נוּ ת מעשׂ ה את בּ ּמ דבּ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש ם

ואוֹ מר ח)מׁש בּ ח אצבּ עוֹ תי(תהלים מעשׂ ה  ׁש מי אראה  כּ י ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌
הּט עם מה ׁש וֹ כביםוגוֹ '. העוֹ לם בּ ני כּ ל בּ לּ ילה ׁש הרי מ וּ ם ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מסּת כּ ל  והיה בּ ּמ ד בּ ר , יוֹ ׁש ב היה והוּ א מּט וֹ תיהם, על  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְי ׁש נים
והיה המים, וּ במעשׂ ה וּ בּמ זּ ל וֹ ת וּ בכּ וֹ כבים בּ לּ בנה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַבּ מים,

וכתוּ ב וגוֹ '. ׁש מי אראה  כּ י  אדּ יר(שם)אוֹ מר מה אד וֹ ננוּ  ה' ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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א וּ מר וֹ מם וּ מׁש בּ ח  פוֹ חד, היה ותמיד  וגוֹ '. הּק דוֹ ׁש ׁש מ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
צרה וּ בכל חמיו , מלּ פני  בוֹ רח היה  ּכ אחר הוּ א.  ָּבּ רו◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מת ּפ לּ ל מׁש בּ ח היה ל וֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה
אחריו, רוֹ דף ׁש אוּ ל ׁש היה יהוּ דה, בּ מדבּ ר בּ הי וֹ תוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוכעת,

ׁש כּ תוּ ב ׁש ירה, אוֹ מר  סג )היה לדוד(תהלים (וכןמזמוֹ ר  ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אומר , היה  בנו , אבשלום מפני  בברחו לדוד  מזמור ג ) (שם  כתוב  באבשלום

שירה) אמר  יהוּ דה ועכשו בּ מד בּ ר  ׁש היוּ בּ היוֹ ת וֹ  בּ ּמ ק וֹ ם , ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אחריו.ר וֹ דפים ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

אׁש חרךּ ?אמרוּ מה אּת ה  אלי ב )וגוֹ '.אהים  אלי ,(סג , אהים, ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
כּ תר דרגּ תוֹ , ז וֹ הי - אהים הם. ׁש מוֹ ת ׁש ׁש ה - ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאּת ה
וה וּ א עליו, ׁש עוֹ מד  הזּ ה ׁש הכּ תר  הראׁש  זה - אלי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכ וּ ת.

ׁש כּ תוּ ב  עליו, עוֹ מד העוֹ לם ׁש כּ ל אחד י)עּמ וּ ד וצ דּ יק (משלי  ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב העלי וֹ ן, היּ מין זה - אּת ה עוֹ לם. קי)יסוֹ ד  אּת ה(תהלים ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

אל "י , אהי"ם , - כּ אן דּ רגוֹ ת ׁש ׁש  זה ועל לעוֹ לם. ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹכהן 
ּת מיד . י וֹ ם בּ כל אצל ואבּק ר  אׁש חרךּ , נפׁש יאּת "ה. ל צמאה ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

סג ) אני ,(שם כּ אן אף לׁש ּת וֹ ת. ׁש צּ מא כּ מי ,, אלי נפׁש י צמאה ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
בּ ארץ  .אלי דּ בקים והבּ שׂ ר הנּ פׁש  ׁש יּ היוּ  בּ שׂ רי ,  אלי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָּת אב 
ה ּת וֹ רה, אוֹ ר ׁש ם ׁש אין  מים? בּ לי זּ ה  מה מים, בּ לי ועיף ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִציּ ה

חזית בּ ּק דׁש  כּ ן  העליוֹ ן . הּמ אוֹ ר ׁש ל  הּט עם(שם)האוֹ ר  מה ,? ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
בּ מקוֹ ם הזּ ה, בּ ּמ דבּ ר ׁש אני גּ ב  על  אף ,חזית בּ ּק דׁש  כּ ן  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
אחרי וּ מׁש ּת וֹ קק , ּב להדּ בק אוֹ ת רוֹ אה  אני -  ּכ ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  הוּ א וזה .וּ כבוֹ ד  ּעז אחרי(שם)לראוֹ ת מ ׁש כני ִ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
. ע ּמ נתר צּ ה הכּ ל , אחרי ׁש ּת מׁש כני בּ זמן ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָנר וּ צה.

תהלי זוהר 
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יהוּ דה:אסג בּ מדבּ ר בּ היוֹ תוֹ  לדוד אהיםבמזמוֹ ר 

בסחורה להצליח 
אתה  אלי אלהי יהודה, במדבר  בהיותו לדוד  א)מזמור [שימוש:(סג,

סג] לפרק אמור תהלי להחלק רוצה  ואתה  אחרי ע שתפת  א
שלו וש בסחורה. להצליח  וכ הטוב, חלק ל ויבא המזמור זה

יהודה . "במדבר מ ה' בה', ישמח  והמל מ י ' י "ה .

תהלי שימוש

מת ק  היה  כיו מ יתר  לה דוד חר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻה"ה 
 זמ כל  ְְְִֵַָמ קק

יהוּ דה מזמ וֹ ר ּב מדּב ר ּב היוֹ ת וֹ  א)לדוד שיר:(סג, חדש [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הנעלם מדרש פ"ב:)השירים אחרי](דף מׁש כני ואמר, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
כּ תוּ ב חדריו. הּמ ל הביאני סג )נרוּ צה לדוד(תהלים מזמוֹ ר ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

יהוּ דה  בּ מדבּ ר בּ ר וּ בּ היוֹ ת וֹ  הּק דוֹ ׁש  ,הּמ ל דּ וד וּ ראה, בּ א . ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  העוֹ לם, מלכי מכּ ל יוֹ תר בּ וֹ  התרצּ ה (מלכיםהוּ א ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ח) הּט עםא מה ישׂ ראל. ע ּמ י  על להיוֹ ת בּ דוד מוּ םואבחר  ? ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מסּת כּ ל  היה בּ ּמ דבּ ר , הצּ אן אחר הוֹ ל ׁש היה מיּ וֹ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ וד,
והיה הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  האּמ נוּ ת מעשׂ ה את בּ ּמ דבּ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש ם

ואוֹ מר ח)מׁש בּ ח אצבּ עוֹ תי(תהלים מעשׂ ה  ׁש מי אראה  כּ י ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌
הּט עם מה ׁש וֹ כביםוגוֹ '. העוֹ לם בּ ני כּ ל בּ לּ ילה ׁש הרי מ וּ ם ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מסּת כּ ל  והיה בּ ּמ ד בּ ר , יוֹ ׁש ב היה והוּ א מּט וֹ תיהם, על  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְי ׁש נים
והיה המים, וּ במעשׂ ה וּ בּמ זּ ל וֹ ת וּ בכּ וֹ כבים בּ לּ בנה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַבּ מים,

וכתוּ ב וגוֹ '. ׁש מי אראה  כּ י  אדּ יר(שם)אוֹ מר מה אד וֹ ננוּ  ה' ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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א וּ מר וֹ מם וּ מׁש בּ ח  פוֹ חד, היה ותמיד  וגוֹ '. הּק דוֹ ׁש ׁש מ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
צרה וּ בכל חמיו , מלּ פני  בוֹ רח היה  ּכ אחר הוּ א.  ָּבּ רו◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מת ּפ לּ ל מׁש בּ ח היה ל וֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה
אחריו, רוֹ דף ׁש אוּ ל ׁש היה יהוּ דה, בּ מדבּ ר בּ הי וֹ תוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוכעת,

ׁש כּ תוּ ב ׁש ירה, אוֹ מר  סג )היה לדוד(תהלים (וכןמזמוֹ ר  ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אומר , היה  בנו , אבשלום מפני  בברחו לדוד  מזמור ג ) (שם  כתוב  באבשלום

שירה) אמר  יהוּ דה ועכשו בּ מד בּ ר  ׁש היוּ בּ היוֹ ת וֹ  בּ ּמ ק וֹ ם , ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אחריו.ר וֹ דפים ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

אׁש חרךּ ?אמרוּ מה אּת ה  אלי ב )וגוֹ '.אהים  אלי ,(סג , אהים, ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
כּ תר דרגּ תוֹ , ז וֹ הי - אהים הם. ׁש מוֹ ת ׁש ׁש ה - ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאּת ה
וה וּ א עליו, ׁש עוֹ מד  הזּ ה ׁש הכּ תר  הראׁש  זה - אלי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכ וּ ת.

ׁש כּ תוּ ב  עליו, עוֹ מד העוֹ לם ׁש כּ ל אחד י)עּמ וּ ד וצ דּ יק (משלי  ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב העלי וֹ ן, היּ מין זה - אּת ה עוֹ לם. קי)יסוֹ ד  אּת ה(תהלים ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

אל "י , אהי"ם , - כּ אן דּ רגוֹ ת ׁש ׁש  זה ועל לעוֹ לם. ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹכהן 
ּת מיד . י וֹ ם בּ כל אצל ואבּק ר  אׁש חרךּ , נפׁש יאּת "ה. ל צמאה ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

סג ) אני ,(שם כּ אן אף לׁש ּת וֹ ת. ׁש צּ מא כּ מי ,, אלי נפׁש י צמאה ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
בּ ארץ  .אלי דּ בקים והבּ שׂ ר הנּ פׁש  ׁש יּ היוּ  בּ שׂ רי ,  אלי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָּת אב 
ה ּת וֹ רה, אוֹ ר ׁש ם ׁש אין  מים? בּ לי זּ ה  מה מים, בּ לי ועיף ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִציּ ה

חזית בּ ּק דׁש  כּ ן  העליוֹ ן . הּמ אוֹ ר ׁש ל  הּט עם(שם)האוֹ ר  מה ,? ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
בּ מקוֹ ם הזּ ה, בּ ּמ דבּ ר ׁש אני גּ ב  על  אף ,חזית בּ ּק דׁש  כּ ן  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
אחרי וּ מׁש ּת וֹ קק , ּב להדּ בק אוֹ ת רוֹ אה  אני -  ּכ ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  הוּ א וזה .וּ כבוֹ ד  ּעז אחרי(שם)לראוֹ ת מ ׁש כני ִ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
. ע ּמ נתר צּ ה הכּ ל , אחרי ׁש ּת מׁש כני בּ זמן ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָנר וּ צה.

תהלי זוהר 
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להרא ת אלי  קקימ וגפי נפ י הרי  נפי ל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָצמאה
הרי  מי לי  ועי צה   אר אני י  יכלי ולא  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹלפני

כינה רה  קל מח נקרא  ועי צ ה  ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאר

יהוּ דה מזמוֹ ר ּב מד ּב ר ּב היוֹ תוֹ  א)לדוד  פ':(סג , ח"ג  [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כא :)ויקרא ו שׂ מח וּ ](דף  יוֹ סי , ור בּ י  חיּ יא רבּ י ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָּת מהוּ 
אמר ואמר , הּס וֹ חר  חבר וֹ  ּפ תח ׁש אכלוּ , אחר  לילה. ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבאוֹ ת וֹ 
הזּ ה הּפ ס וּ ק הזּ ה, היּ וֹ ם ב וֹ  ׁש התעּס קּת י  אחד דּ בר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניהם

סג )ׁש כּ תוּ ב יהוּ דה (תהלים  בּ מד בּ ר בּ הי וֹ תוֹ  לדוד דּ וד מזמוֹ ר . ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אלי  אהים אמר  לּמ ה מחמיו, בּ וֹ רח כּ ׁש היה ׁש ירה ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָאמר

וגוֹ ' נפׁש י ל צמאה אׁש חרךּ  ׁש הרי אּת ה אּת ה, אלי  אהים ? ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
את לׁש חר  דּ וד יכל  אי וכי אׁש חר ךּ , ּת מיד. אחוּ זה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִבּ גב וּ רה
ׁש רוּ יה ׁש בּ ּה  מהארץ וגרׁש  רחוֹ קה, בּ ארץ הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש לּ וֹ הכינה את עזב  א מ ם , ׁש גּ רׁש  גּ ב על אף  אלּ א, ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
כּ מי  - אׁש חר ךּ  ׁש מעּת י, ואני הוּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש חר 
אׁש חר ךּ ,  ּכ יכלּת י . ׁש א רק ,לפני להראוֹ ת אל ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ מר,

ׁש כינה . ׁש וֹ רה ׁש ם ל ּמ ק וֹ ם מחוּ ץ ׁש אני  נפׁש ירק ל ,צמאה ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וא ,לפני להראוֹ ת אלי מׁש ּת וֹ קקים וגוּ פי  נפׁש י ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ציּ ה ארץ ׁש הרי מים, בּ לי  ועיף  ציּ ה בּ ארץ אני  כּ י ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ָיכלּת י ,
חיּ ים ׁש ּמ ים מוּ ם ׁש כינה, ׁש וֹ רה לּמ קוֹ ם מחוּ ץ נקרא ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְועיף

החיּ ים הּמ ים הם וּ מי כּ אן. מצ וּ יים  ׁש כּ תוּ ב אין ׁש כינה, זוֹ  ? ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כז)בּ ּה  בּ לי (בראשית ועיף  ציּ ה  ארץ זה ועל חיּ ים, מים בּ אר ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

ּת קינה ׁש הדּ ר ודּ אי  י וֹ סי, ורבּ י חיּ יא רבּ י אמרוּ  כּ תוּ ב. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַמים 
קוֹ ל  את ׁש מע וּ  הלּ ילה בּ חצוֹ ת ויׁש נוּ . ל ּמ ערה נכנס וּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְלפנינוּ .

תהלי זוהר 
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הרי  חיּ יא, רבּ י אמר התע וֹ ררוּ . ׁש נּ וֹ המ וֹ ת . הּמ דבּ ר ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַחיּ וֹ ת
אמרוּ , .הּמ ל את ׁש ּמ ׁש בּ חת י שׂ ראל  לכנסת לס יּ ע היא ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵעת 
בּ ּת וֹ רה. וידע  מע מּמ ה דּ בר יאמר  ואחד אחד ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל

כ לּ ם.י ׁש בוּ  ָ◌ְ◌◌ָ◌

יהדה מד ר ה "ה לבח אמר קה ירהז עְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻה

יהוּ דהמזמוֹ ר  ּב מד ּב ר ּב הי וֹ תוֹ  א)לדוד תרומה :(סג , פ' ח"ב [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ק"מ.) ואמר,](דף ּפ סוּ ק ּפ תח אבּ א סג )רבּ י מזמ וֹ ר(שם ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
יהוּ דה  בּ מדבּ ר בּ היוֹ תוֹ  ׁש ארלדוד  מ כּ ל ׁש וֹ נה זּ ה  מה . ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּמ לה ּת ׁש  דּ וד  אוֹ תם ׁש בּ ח מק וֹ ם בּ איזה אמר ׁש א ?בּ ח וֹ ת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
יהוּ דה בּ מדבּ ר בּ היוֹ תוֹ  ׁש אמר כּ אן וֹ נה  זהוּ מה א אלּ א ? ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

- גּ ם  ּכ אף ׁש הרי לד )לבדּ וֹ , לפני (שם טעמוֹ  את בּ ׁש נּ וֹ תוֹ  ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
כּ לּ ם. וכן הזּ יפים. בּ בא  .העוֹ לם אבימל בּ ני לכל  להראוֹ ת  ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

אחריו , רוֹ דפים והיוּ  בּ צער ׁש היה גּ ב  על  ׁש אף  דּ וד, ׁש ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִׁש בחוֹ 
הוּ א   ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  ותׁש בּ חוֹ ת  ׁש יר וֹ ת  לוֹ מר מ ׁש ּת דּ ל  ואף היה . ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ׁש וֹ רה היתה א  הּק ד ׁש  רוּ ח - אוֹ מר היה ה ּק דׁש  ׁש בּ רוּ ח גּ ב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַעל 
א - מקוֹ ם בּ כל  וכ עליו . ׁש ּת ׁש רה  הׁש ּת דּ ל  ׁש הוּ א עד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָעליו
האדם עליו  ׁש יּ תעוֹ רר עד ׁש לּ מעלה  הּק ד ׁש  ר וּ ח  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָׁש וֹ רה
א בּ צער וֹ , והיה אחריו ׁש רדפ וּ  גּ ב על אף ודוד , ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמלּ מּט ה.
הכּ ל . על  ר בּ וֹ נ וֹ  את וּ לׁש בּ ח מּפ יו ותׁש בּ חוֹ ת ׁש יר וֹ ת  עוֹ זב ֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהיה

וכאן ואם  מזמוֹ ר, לדוד אוֹ  לדוד  מזמוֹ ר ׁש נינוּ  זה ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מזמוֹ ר ׁש אמר מ וּ ם בּ ּת חלּ ה, הּק ד ׁש  רוּ ח עליו ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָׁש רתה
היתה א בּ ּת חלּ ה, עצמוֹ  מכ וּ ן היה הוּ א אם אלּ א, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלדוד.

תהלי זוהר 
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להרא ת אלי  קקימ וגפי נפ י הרי  נפי ל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָצמאה
הרי  מי לי  ועי צה   אר אני י  יכלי ולא  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹלפני

כינה רה  קל מח נקרא  ועי צ ה  ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאר

יהוּ דה מזמוֹ ר ּב מד ּב ר ּב היוֹ תוֹ  א)לדוד  פ':(סג , ח"ג  [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כא :)ויקרא ו שׂ מח וּ ](דף  יוֹ סי , ור בּ י  חיּ יא רבּ י ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָּת מהוּ 
אמר ואמר , הּס וֹ חר  חבר וֹ  ּפ תח ׁש אכלוּ , אחר  לילה. ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבאוֹ ת וֹ 
הזּ ה הּפ ס וּ ק הזּ ה, היּ וֹ ם ב וֹ  ׁש התעּס קּת י  אחד דּ בר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניהם

סג )ׁש כּ תוּ ב יהוּ דה (תהלים  בּ מד בּ ר בּ הי וֹ תוֹ  לדוד דּ וד מזמוֹ ר . ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אלי  אהים אמר  לּמ ה מחמיו, בּ וֹ רח כּ ׁש היה ׁש ירה ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָאמר

וגוֹ ' נפׁש י ל צמאה אׁש חרךּ  ׁש הרי אּת ה אּת ה, אלי  אהים ? ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
את לׁש חר  דּ וד יכל  אי וכי אׁש חר ךּ , ּת מיד. אחוּ זה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִבּ גב וּ רה
ׁש רוּ יה ׁש בּ ּה  מהארץ וגרׁש  רחוֹ קה, בּ ארץ הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש לּ וֹ הכינה את עזב  א מ ם , ׁש גּ רׁש  גּ ב על אף  אלּ א, ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
כּ מי  - אׁש חר ךּ  ׁש מעּת י, ואני הוּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש חר 
אׁש חר ךּ ,  ּכ יכלּת י . ׁש א רק ,לפני להראוֹ ת אל ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ מר,

ׁש כינה . ׁש וֹ רה ׁש ם ל ּמ ק וֹ ם מחוּ ץ ׁש אני  נפׁש ירק ל ,צמאה ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וא ,לפני להראוֹ ת אלי מׁש ּת וֹ קקים וגוּ פי  נפׁש י ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ציּ ה ארץ ׁש הרי מים, בּ לי  ועיף  ציּ ה בּ ארץ אני  כּ י ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ָיכלּת י ,
חיּ ים ׁש ּמ ים מוּ ם ׁש כינה, ׁש וֹ רה לּמ קוֹ ם מחוּ ץ נקרא ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְועיף

החיּ ים הּמ ים הם וּ מי כּ אן. מצ וּ יים  ׁש כּ תוּ ב אין ׁש כינה, זוֹ  ? ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כז)בּ ּה  בּ לי (בראשית ועיף  ציּ ה  ארץ זה ועל חיּ ים, מים בּ אר ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

ּת קינה ׁש הדּ ר ודּ אי  י וֹ סי, ורבּ י חיּ יא רבּ י אמרוּ  כּ תוּ ב. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַמים 
קוֹ ל  את ׁש מע וּ  הלּ ילה בּ חצוֹ ת ויׁש נוּ . ל ּמ ערה נכנס וּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְלפנינוּ .

תהלי זוהר 
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הרי  חיּ יא, רבּ י אמר התע וֹ ררוּ . ׁש נּ וֹ המ וֹ ת . הּמ דבּ ר ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַחיּ וֹ ת
אמרוּ , .הּמ ל את ׁש ּמ ׁש בּ חת י שׂ ראל  לכנסת לס יּ ע היא ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵעת 
בּ ּת וֹ רה. וידע  מע מּמ ה דּ בר יאמר  ואחד אחד ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל

כ לּ ם.י ׁש בוּ  ָ◌ְ◌◌ָ◌

יהדה מד ר ה "ה לבח אמר קה ירהז עְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻה

יהוּ דהמזמוֹ ר  ּב מד ּב ר ּב הי וֹ תוֹ  א)לדוד תרומה :(סג , פ' ח"ב [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ק"מ.) ואמר,](דף ּפ סוּ ק ּפ תח אבּ א סג )רבּ י מזמ וֹ ר(שם ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
יהוּ דה  בּ מדבּ ר בּ היוֹ תוֹ  ׁש ארלדוד  מ כּ ל ׁש וֹ נה זּ ה  מה . ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּמ לה ּת ׁש  דּ וד  אוֹ תם ׁש בּ ח מק וֹ ם בּ איזה אמר ׁש א ?בּ ח וֹ ת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
יהוּ דה בּ מדבּ ר בּ היוֹ תוֹ  ׁש אמר כּ אן וֹ נה  זהוּ מה א אלּ א ? ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

- גּ ם  ּכ אף ׁש הרי לד )לבדּ וֹ , לפני (שם טעמוֹ  את בּ ׁש נּ וֹ תוֹ  ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
כּ לּ ם. וכן הזּ יפים. בּ בא  .העוֹ לם אבימל בּ ני לכל  להראוֹ ת  ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

אחריו , רוֹ דפים והיוּ  בּ צער ׁש היה גּ ב  על  ׁש אף  דּ וד, ׁש ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִׁש בחוֹ 
הוּ א   ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  ותׁש בּ חוֹ ת  ׁש יר וֹ ת  לוֹ מר מ ׁש ּת דּ ל  ואף היה . ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ׁש וֹ רה היתה א  הּק ד ׁש  רוּ ח - אוֹ מר היה ה ּק דׁש  ׁש בּ רוּ ח גּ ב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַעל 
א - מקוֹ ם בּ כל  וכ עליו . ׁש ּת ׁש רה  הׁש ּת דּ ל  ׁש הוּ א עד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָעליו
האדם עליו  ׁש יּ תעוֹ רר עד ׁש לּ מעלה  הּק ד ׁש  ר וּ ח  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָׁש וֹ רה
א בּ צער וֹ , והיה אחריו ׁש רדפ וּ  גּ ב על אף ודוד , ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמלּ מּט ה.
הכּ ל . על  ר בּ וֹ נ וֹ  את וּ לׁש בּ ח מּפ יו ותׁש בּ חוֹ ת ׁש יר וֹ ת  עוֹ זב ֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהיה

וכאן ואם  מזמוֹ ר, לדוד אוֹ  לדוד  מזמוֹ ר ׁש נינוּ  זה ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מזמוֹ ר ׁש אמר מ וּ ם בּ ּת חלּ ה, הּק ד ׁש  רוּ ח עליו ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָׁש רתה
היתה א בּ ּת חלּ ה, עצמוֹ  מכ וּ ן היה הוּ א אם אלּ א, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלדוד.

תהלי זוהר 
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נקרא לּמ ה הּק ד ׁש . רוּ ח זה מזמוֹ ר  הּק דׁש . רוּ ח עליו  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָׁש וֹ רה
 ּּת מיד,כ העליוֹ ן  הּמ ל את מׁש בּ חת ׁש היא מ וּ ם (שכל ? ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

שוכך ) ולא ומזמר  משבח  היה הוא מ ׁש בּ חתהזמן היתה הזּ מן ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
מתּק ן  גוּ ף מצא דוד, ׁש בּ א כּ יון  ׁש וֹ ככת . וא ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מזּמ רת
לׁש בּ ח הזּ ה בּ עוֹ לם מגלּ ים והי וּ  עליו, וׁש רתה ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י 
כּ מ וֹ  הזּ ה העוֹ לם ׁש יּ תּת ּק ן כּ די והכּ ל ,לּמ ל ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לזּמ ר 
איׁש  מתּק ן, איׁש  בּ תּק וּ נוֹ , ׁש לם  איׁש  - לדוד  ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.
בּ מד בּ ר בּ היוֹ תוֹ  לע וֹ למים. הׁש ּת נּ ה ׁש א  ודּ אי דּ וד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַצדּ יק.
אף  בּ צערוֹ , ׁש היה גּ ב על  אף דּ וד, ׁש ל  ׁש בח זה - ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה

אמר תׁש בּ חת ואיז וֹ  אחריו, רוֹ דפים ׁש היוּ  גּ ב ?על ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ה וּ א מה ׁש לּ וֹ  והבח ונכ בּ דה. גּ דוֹ לה סג )?ּת ׁש בּ חת  (תהלים ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

אׁש חרךּ  א ּת ה אלי ׁש אמראהים כּ יון סתם. אהים . ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אלי  ל ּמ ה דּ רג וֹ תאהים, ׁש ׁש  ׁש לּ וֹ . דּ רגּ ה אוֹ תּה  אלּ א ? ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש מוֹ ת, ׁש ׁש ה ׁש הם גּ ב על  ואף אּת ה. אלי , אהים, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָכּ אן :
היא, אחת  -דּ רגּ ה אהים ח יּ ים. אהים ׁש ל בּ סוֹ ד  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

קצה עד המים קצה - אלי חיּ ים. אהים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
אחד  ׁש ה כּ ל גּ ב על ואף ׁש לּ וֹ . הדּ ר גּ ה - אּת ה ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהמים.
יפה. ׁש לּ וֹ , כּ מׁש מעוֹ  אם  - אׁש חרךּ  ע וֹ לה. אחד ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ב ׁש ם
האוֹ ר ׁש הרי בּ חר . ׁש ּמ איר האוֹ ר התקין - א ׁש חרךּ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲאבל 
וּ מי  למּט ה . אוֹ תוֹ  ׁש יּ תּק נ וּ  עד מאיר  א בּ חר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ מד
ׁש חר, ׁש ה וּ א  גּ ב  על אף  הזּ ה, החר אוֹ ר  את ֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ תּק ן
הּמ אירה, אסּפ קלריה אוֹ ר וזהוּ  ׁש ּמ איר , לבן לאוֹ ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶזוֹ כה

הבּ א. לעוֹ לם ׁש זּ וֹ כה האדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוזהוּ 

תהלי זוהר 
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ל כּ מּה  נפׁש י ל צמאה אׁש חרךּ  אּת ה אלי
מים: בּ לי ועיף ציּ ה בּ ארץ חזיתיג בשׂ רי בּ קּ דׁש  כּ ן 

:וּ כבוֹ ד  ּעז שׂ פתיד לראוֹ ת מחיּ ים  ּחסד טוֹ ב כּ י 
:כּפ י:היׁש בּ חוּ נ אא ׁש מ בּ  בחיּ י אברכ כּ מוֹ וכּ ן 

ּפ י: יהלּ ל רננוֹ ת ושׂ פתי נפׁש י ּת שׂ בּ ע ודׁש ן אםזחלב 

א רת ל ני  כי ְְְִִִִֵֶָֻימצאנני,

ּב שׂ רי צמאה  ל ּכ מּה  נפׁש י   ב )ל סוֹ ד :(סג , א)וזה (משלי  ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ׁש ל  האוֹ ר ׁש ּמ תּק נים - וּ מׁש חרי  ימצאנני . ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְוּ מׁש חרי
ימצאנני , אלּ א  ימצאוּ ני, כתוּ ב א ימצאנני, החר. ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְמׁש חרי
הלּ בן  ולאוֹ ר  החר , ה חר לאוֹ ר - אוֹ רוֹ ת לׁש ני  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש זּ וֹ כים
וּ לאסּפ קלריה מאירה, ׁש אינּה  לאס ּפ קלריה וז וֹ כה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר .
התקין  אׁש חר ךּ . דּ וד  אמר  כּ ן ועל ימצאנני . וזהוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ אירה.

ׁש ּמ איר. לבן  אוֹ ר עליו להאיר החר  החר ׁש ל צמאה אוֹ ר  ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ שׂ רי  ל כּ מּה  נפׁש י סג )ל וצמא(תהלים לאכל ׁש רעב כּ מי  , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌

ואינוֹ  מדבּ ר ׁש הוּ א מוּ ם  מים, בּ לי ועיף ציּ ה  בּ ארץ ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִל ׁש ּת וֹ ת.
בּ לי  מק וֹ ם הוּ א ולכן קדׁש . ׁש ל מקוֹ ם  וא  יוּ ב , ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
כּ ן  הזּ ה, בּ ּמ קוֹ ם  אלי וּ צמאים רעבים  ׁש אנוּ  וּ כמ וֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַמים .

ואנוּ , וגוֹ '. חזיתי ל ׁש ּת וֹ ת בּ ּק דׁש  מוֹ רנוּ  אל  צמאים  ׁש אנוּ  כּ מוֹ  ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
בּ צּ מא  לׁש ּת וֹ ת צמאים  ּכ אף  הזּ ה , בּ ּמ קוֹ ם דּ בריו את ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ צּמ אוֹ ן

הּמ קדּ ׁש  בּ בית ׁש מעוֹ ן דּ בריו  ר בּ י אמר קדׁש . ׁש נּ קרא ה ּמ קוֹ ם , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
עכ ׁש ו. יאמר - הדּ בר ׁש התחיל מי אבּ א, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלרבּ י

תהלי זוהר 
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נקרא לּמ ה הּק ד ׁש . רוּ ח זה מזמוֹ ר  הּק דׁש . רוּ ח עליו  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָׁש וֹ רה
 ּּת מיד,כ העליוֹ ן  הּמ ל את מׁש בּ חת ׁש היא מ וּ ם (שכל ? ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

שוכך ) ולא ומזמר  משבח  היה הוא מ ׁש בּ חתהזמן היתה הזּ מן ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
מתּק ן  גוּ ף מצא דוד, ׁש בּ א כּ יון  ׁש וֹ ככת . וא ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מזּמ רת
לׁש בּ ח הזּ ה בּ עוֹ לם מגלּ ים והי וּ  עליו, וׁש רתה ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י 
כּ מ וֹ  הזּ ה העוֹ לם ׁש יּ תּת ּק ן כּ די והכּ ל ,לּמ ל ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לזּמ ר 
איׁש  מתּק ן, איׁש  בּ תּק וּ נוֹ , ׁש לם  איׁש  - לדוד  ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.
בּ מד בּ ר בּ היוֹ תוֹ  לע וֹ למים. הׁש ּת נּ ה ׁש א  ודּ אי דּ וד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַצדּ יק.
אף  בּ צערוֹ , ׁש היה גּ ב על  אף דּ וד, ׁש ל  ׁש בח זה - ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה

אמר תׁש בּ חת ואיז וֹ  אחריו, רוֹ דפים ׁש היוּ  גּ ב ?על ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ה וּ א מה ׁש לּ וֹ  והבח ונכ בּ דה. גּ דוֹ לה סג )?ּת ׁש בּ חת  (תהלים ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

אׁש חרךּ  א ּת ה אלי ׁש אמראהים כּ יון סתם. אהים . ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אלי  ל ּמ ה דּ רג וֹ תאהים, ׁש ׁש  ׁש לּ וֹ . דּ רגּ ה אוֹ תּה  אלּ א ? ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש מוֹ ת, ׁש ׁש ה ׁש הם גּ ב על  ואף אּת ה. אלי , אהים, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָכּ אן :
היא, אחת  -דּ רגּ ה אהים ח יּ ים. אהים ׁש ל בּ סוֹ ד  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

קצה עד המים קצה - אלי חיּ ים. אהים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
אחד  ׁש ה כּ ל גּ ב על ואף ׁש לּ וֹ . הדּ ר גּ ה - אּת ה ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהמים.
יפה. ׁש לּ וֹ , כּ מׁש מעוֹ  אם  - אׁש חרךּ  ע וֹ לה. אחד ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ב ׁש ם
האוֹ ר ׁש הרי בּ חר . ׁש ּמ איר האוֹ ר התקין - א ׁש חרךּ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲאבל 
וּ מי  למּט ה . אוֹ תוֹ  ׁש יּ תּק נ וּ  עד מאיר  א בּ חר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ מד
ׁש חר, ׁש ה וּ א  גּ ב  על אף  הזּ ה, החר אוֹ ר  את ֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ תּק ן
הּמ אירה, אסּפ קלריה אוֹ ר וזהוּ  ׁש ּמ איר , לבן לאוֹ ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶזוֹ כה

הבּ א. לעוֹ לם ׁש זּ וֹ כה האדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוזהוּ 
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ל כּ מּה  נפׁש י ל צמאה אׁש חרךּ  אּת ה אלי
מים: בּ לי ועיף ציּ ה בּ ארץ חזיתיג בשׂ רי בּ קּ דׁש  כּ ן 

:וּ כבוֹ ד  ּעז שׂ פתיד לראוֹ ת מחיּ ים  ּחסד טוֹ ב כּ י 
:כּפ י:היׁש בּ חוּ נ אא ׁש מ בּ  בחיּ י אברכ כּ מוֹ וכּ ן 

ּפ י: יהלּ ל רננוֹ ת ושׂ פתי נפׁש י ּת שׂ בּ ע ודׁש ן אםזחלב 

א רת ל ני  כי ְְְִִִִֵֶָֻימצאנני,

ּב שׂ רי צמאה  ל ּכ מּה  נפׁש י   ב )ל סוֹ ד :(סג , א)וזה (משלי  ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ׁש ל  האוֹ ר ׁש ּמ תּק נים - וּ מׁש חרי  ימצאנני . ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְוּ מׁש חרי
ימצאנני , אלּ א  ימצאוּ ני, כתוּ ב א ימצאנני, החר. ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְמׁש חרי
הלּ בן  ולאוֹ ר  החר , ה חר לאוֹ ר - אוֹ רוֹ ת לׁש ני  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש זּ וֹ כים
וּ לאסּפ קלריה מאירה, ׁש אינּה  לאס ּפ קלריה וז וֹ כה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר .
התקין  אׁש חר ךּ . דּ וד  אמר  כּ ן ועל ימצאנני . וזהוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ אירה.

ׁש ּמ איר. לבן  אוֹ ר עליו להאיר החר  החר ׁש ל צמאה אוֹ ר  ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ שׂ רי  ל כּ מּה  נפׁש י סג )ל וצמא(תהלים לאכל ׁש רעב כּ מי  , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌

ואינוֹ  מדבּ ר ׁש הוּ א מוּ ם  מים, בּ לי ועיף ציּ ה  בּ ארץ ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִל ׁש ּת וֹ ת.
בּ לי  מק וֹ ם הוּ א ולכן קדׁש . ׁש ל מקוֹ ם  וא  יוּ ב , ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
כּ ן  הזּ ה, בּ ּמ קוֹ ם  אלי וּ צמאים רעבים  ׁש אנוּ  וּ כמ וֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַמים .

ואנוּ , וגוֹ '. חזיתי ל ׁש ּת וֹ ת בּ ּק דׁש  מוֹ רנוּ  אל  צמאים  ׁש אנוּ  כּ מוֹ  ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
בּ צּ מא  לׁש ּת וֹ ת צמאים  ּכ אף  הזּ ה , בּ ּמ קוֹ ם דּ בריו את ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ צּמ אוֹ ן

הּמ קדּ ׁש  בּ בית ׁש מעוֹ ן דּ בריו  ר בּ י אמר קדׁש . ׁש נּ קרא ה ּמ קוֹ ם , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
עכ ׁש ו. יאמר - הדּ בר ׁש התחיל מי אבּ א, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלרבּ י
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: ּב אהגּ ה ּב אׁש מרוֹ ת יצוּ עי על הייתחזכרּת י כּ י 
ארנּ ן: כּ נפי וּ בצל לּ י בּ יטעזרתה אחרי נפׁש י דּ בקה 

:ימינ יבאוּ יּת מכה נפׁש י יבקׁש וּ  לׁש וֹ אה והּמ ה 

ה א ר דה הא  ר  ד לה בק א  אד ְֲִֵֶַַַָָָָָָָָא ר
 ת א ע זב  ולא  ְֵֵֹא חז 

וגו'דּ בקה   אחרי ט)נפׁש י ויצא:(סג , פ' ח"א קסג :)[זוהר  ](דף  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ו  ּפ תח חיּ יא סג )אמר,רבּ י אחרי(תהלים נפׁש י דּ בקה ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ימינ ּת מכה נפׁש י בּ י  דּ בקה להסּת כּ ל, יׁש  הזּ ה בּ ּפ סוּ ק . ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

נפׁש וֹ  את ּת מיד מדבּ יק  היה  ה ּמ ל ׁש דּ וד מוּ ם - ַאחרי◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
ׁש ל  אחרים לדברים חׁש ׁש  וא הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי
היה ׁש הוּ א וכיון בּ וֹ . וּ רצוֹ נוֹ  נפ ׁש וֹ  להדבּ יק אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
אוֹ תוֹ . ע וֹ זב וא בּ וֹ  ּת וֹ מ היה בּ ר וּ -הוּ א, בּ ּק ד וֹ ׁש - ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנד בּ ק
הּק דוֹ ׁש  ה וּ א,  ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  להדּ בק  בּ א אדם ׁש כּ א ׁש ר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִמכּ אן

אוֹ תוֹ . עוֹ זב  וא  בּ וֹ  אוֹ חז הוּ א   ּאחר בּ רו נפׁש ידּ בר  דּ בקה ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
נדבּ קתאחרי כּ אׁש ר ׁש הרי למעלה. דּ רגּ תוֹ  להתע ּט ר - ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ההיא וכשהתגלתה]הדּ רגה נתברכה, העליוֹ נוֹ ת[שלו בּ דּ רגוֹ ת ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
וּ לחבּ רּה  להעל וֹ תּה  בּ ּה  אוֹ חז  היּ מין  אז אחריהן, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
וכתוּ ב  ,ימינ ותאחזני  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כּ רא וּ י, אחד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ חבּ וּ ר 
בּ וֹ  וּ כׁש אוֹ חז  . ימינ ּת מכה בּ י  כּ ן ועל תחבּ קני , ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִוימינוֹ 
וימינוֹ  לראׁש י  ּת חת שׂ מאל וֹ  כּ תוּ ב אז הוּ א,  ּבּ רו ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק דוֹ ׁש 
אחד , חבּ וּ ר  וּ כׁש הוּ א אחד. וחבּ וּ ר אחד יחוּ ד  והוּ א ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְתחבּ קני.

וּ מתבּ רכת. ׁש לּ וֹ  דּ ר גּ ה א וֹ ת ּה  מתמלּ את  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז

תהלי זוהר 
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הארץ: ׁש עליםיאבּ תחּת יּ וֹ ת מנת חרב ידי על יגּ ירהוּ  
ּב אהיםיביהיוּ : ישׂ מח והּמ לכּ ל יתהלּ ל 

דוֹ ב ּפ י יּס כר כּ י בּ וֹ  ׁש בּ ע ׁש קר:הנּ  רי 

ראית ב '  אלהי רא  ְֱִִִֵֵָָֹראית

 וגו'וה ּמ ל ּב א הים יב )ישׂ מח בראשית :(סג , פ ' ח"א  כט.)[זוהר ](דף ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

גבורה] ראׁש וֹ [כשמתעוררת ּת חת בּ וֹ  לאחז ֹ◌ַ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה
- בּ אהים י שׂ מח  והּמ ל אחד. הכּ ל להיוֹ ת בּ חדוה ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוּ לקרב וֹ 

אוֹ ר וגנוּ ז [שמאיר][באור]שׂ מחה, טמיר  אחד בּ ׁש ביל ׁש הוֹ ציא ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ קיּ וּ ם נתקן העוֹ לם זה ועל אחד , ׁש הם בּ ׁש נים בּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנס

בּ אהים ׁש לם. ישׂ מח  עוֹ לםוהּמ ל עליון]- שׂ מח[אור הּת חּת וֹ ן ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
העליוֹ ן ששלח]בּ עוֹ לם אותו נסתר ויוצאת עמק [נ"א: ששופעת [שמחה ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֹ

שולח] בו  שמח, בו באלהים, שמח? מקום חיּ י באיזה נקראים ל כּ ל. ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ַחיּ ים
וּ בוֹ נה העוֹ לם  ׁש ל בּ ית בּ וֹ נה זה בּ ית הבּ ית. עּק ר זה .ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ראׁש ית ראׁש ית. ב' אהים, בּ רא בּ ראׁש ית וזהוּ  חכמההעוֹ לם. ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הכּ ל . לׁש אב גּ ד וֹ ל ים  ונעשׂ ה לתוֹ כוֹ  הכּ ל ֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש כּ וֹ נס
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: ּב אהגּ ה ּב אׁש מרוֹ ת יצוּ עי על הייתחזכרּת י כּ י 
ארנּ ן: כּ נפי וּ בצל לּ י בּ יטעזרתה אחרי נפׁש י דּ בקה 

:ימינ יבאוּ יּת מכה נפׁש י יבקׁש וּ  לׁש וֹ אה והּמ ה 

ה א ר דה הא  ר  ד לה בק א  אד ְֲִֵֶַַַָָָָָָָָא ר
 ת א ע זב  ולא  ְֵֵֹא חז 

וגו'דּ בקה   אחרי ט)נפׁש י ויצא:(סג , פ' ח"א קסג :)[זוהר  ](דף  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ו  ּפ תח חיּ יא סג )אמר,רבּ י אחרי(תהלים נפׁש י דּ בקה ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ימינ ּת מכה נפׁש י בּ י  דּ בקה להסּת כּ ל, יׁש  הזּ ה בּ ּפ סוּ ק . ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

נפׁש וֹ  את ּת מיד מדבּ יק  היה  ה ּמ ל ׁש דּ וד מוּ ם - ַאחרי◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
ׁש ל  אחרים לדברים חׁש ׁש  וא הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי
היה ׁש הוּ א וכיון בּ וֹ . וּ רצוֹ נוֹ  נפ ׁש וֹ  להדבּ יק אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
אוֹ תוֹ . ע וֹ זב וא בּ וֹ  ּת וֹ מ היה בּ ר וּ -הוּ א, בּ ּק ד וֹ ׁש - ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנד בּ ק
הּק דוֹ ׁש  ה וּ א,  ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  להדּ בק  בּ א אדם ׁש כּ א ׁש ר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִמכּ אן

אוֹ תוֹ . עוֹ זב  וא  בּ וֹ  אוֹ חז הוּ א   ּאחר בּ רו נפׁש ידּ בר  דּ בקה ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
נדבּ קתאחרי כּ אׁש ר ׁש הרי למעלה. דּ רגּ תוֹ  להתע ּט ר - ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ההיא וכשהתגלתה]הדּ רגה נתברכה, העליוֹ נוֹ ת[שלו בּ דּ רגוֹ ת ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
וּ לחבּ רּה  להעל וֹ תּה  בּ ּה  אוֹ חז  היּ מין  אז אחריהן, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
וכתוּ ב  ,ימינ ותאחזני  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כּ רא וּ י, אחד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ חבּ וּ ר 
בּ וֹ  וּ כׁש אוֹ חז  . ימינ ּת מכה בּ י  כּ ן ועל תחבּ קני , ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִוימינוֹ 
וימינוֹ  לראׁש י  ּת חת שׂ מאל וֹ  כּ תוּ ב אז הוּ א,  ּבּ רו ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק דוֹ ׁש 
אחד , חבּ וּ ר  וּ כׁש הוּ א אחד. וחבּ וּ ר אחד יחוּ ד  והוּ א ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְתחבּ קני.

וּ מתבּ רכת. ׁש לּ וֹ  דּ ר גּ ה א וֹ ת ּה  מתמלּ את  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז

תהלי זוהר 
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הארץ: ׁש עליםיאבּ תחּת יּ וֹ ת מנת חרב ידי על יגּ ירהוּ  
ּב אהיםיביהיוּ : ישׂ מח והּמ לכּ ל יתהלּ ל 

דוֹ ב ּפ י יּס כר כּ י בּ וֹ  ׁש בּ ע ׁש קר:הנּ  רי 

ראית ב '  אלהי רא  ְֱִִִֵֵָָֹראית

 וגו'וה ּמ ל ּב א הים יב )ישׂ מח בראשית :(סג , פ ' ח"א  כט.)[זוהר ](דף ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

גבורה] ראׁש וֹ [כשמתעוררת ּת חת בּ וֹ  לאחז ֹ◌ַ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה
- בּ אהים י שׂ מח  והּמ ל אחד. הכּ ל להיוֹ ת בּ חדוה ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוּ לקרב וֹ 

אוֹ ר וגנוּ ז [שמאיר][באור]שׂ מחה, טמיר  אחד בּ ׁש ביל ׁש הוֹ ציא ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ קיּ וּ ם נתקן העוֹ לם זה ועל אחד , ׁש הם בּ ׁש נים בּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנס

בּ אהים ׁש לם. ישׂ מח  עוֹ לםוהּמ ל עליון]- שׂ מח[אור הּת חּת וֹ ן ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
העליוֹ ן ששלח]בּ עוֹ לם אותו נסתר ויוצאת עמק [נ"א: ששופעת [שמחה ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֹ

שולח] בו  שמח, בו באלהים, שמח? מקום חיּ י באיזה נקראים ל כּ ל. ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ַחיּ ים
וּ בוֹ נה העוֹ לם  ׁש ל בּ ית בּ וֹ נה זה בּ ית הבּ ית. עּק ר זה .ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ראׁש ית ראׁש ית. ב' אהים, בּ רא בּ ראׁש ית וזהוּ  חכמההעוֹ לם. ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הכּ ל . לׁש אב גּ ד וֹ ל ים  ונעשׂ ה לתוֹ כוֹ  הכּ ל ֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש כּ וֹ נס
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לדוד:אסד מזמוֹ ר אהיםבלמנצּ ח ׁש מע 
חיּ י: ּת צּ ר אוֹ יב מּפ חד בשׂ יחי ּת סּת ירניג קוֹ לי 

און: ּפ עלי מרגׁש ת מרעים כחרבד מּס וֹ ד ׁש ננוּ  אׁש ר 
מר: דּ בר חצּ ם דּ רכוּ  ּת םהלׁש וֹ נם בּ ּמ סּת רים לירוֹ ת 

ייראוּ : וא ירהוּ  יסּפ רוּ וּפ תאם רע דּ בר למוֹ  יחזּ קוּ  
לּ מוֹ : יראה מי אמרוּ  מוֹ קׁש ים עוֹ תזלטמוֹ ן יחּפ שׂ וּ  

עמק: ולב איׁש  וקרב מחּפ שׂ  חפשׂ  ויּ רםחּת מנוּ  
מכּ וֹ תם:אהים היוּ  ּפ תאוֹ ם ויּ כׁש ילוּ הוּ טחץ 

בם: ראה כּ ל יתנדדוּ  לׁש וֹ נם כּ ליעלימוֹ  ויּ יראוּ  
אהים ּפ על ויּ גּ ידוּ  השׂ כּ ילוּ :אדם וּ מעשׂ הוּ  

בּ יהויא צדּ יק כּ לישׂ מח ויתהללוּ  בוֹ  וחסה 
לב: יׁש רי

נהר  לעבור
בשיחי  קולי אלהי )שמע ב סד ]:(סד, לפרק תהלי ברת [שימוש אי

תשתזיב . ואז יתיה אמור דמיא  נהר

תהלי שימוש

וגו'י שׂ מח  בה ' יא)צדּ יק  ח"ב:(סד , נז .)[זוהר תורה](דף  זוהר  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

לב. יׁש רי כּ ל ויתהללוּ  בוֹ  וחסה בּ ה ' צ דּ יק ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִי שׂ מח 
כתבו שמעון רבי נז)אמר ביארנו (ישעי ' הרי  אבד , הצדיק

אותן  מכל אבד, הצדיק אלא כתיב לא נאבד  הצדיק הענין,
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צדי "ק  אלא שאבד מי  נמצא לא המלך  בשני קיד פני אבד
ועוד  כבתחלה, ברכות בו שרויות שאין אחד צדדים,

ישראל  כנסת שהיא זוגו בת ממנו נמצאקטושנתרחקה
כתיב לבוא  ולעתיד מהכל, יותר  אבד ט )שהצדיק (זכרי '

לך  יבא מלכך  הנה ירושלם  בת הריעי ציון בת מאד גילי
צדיק  אלא כתיב לא ומושיע צדיק  הוא, ונושע  צדיק

וזה בודאי, נושע הוא הוא , נתבאר.ונושע



תהלי זוהר 

צדיק :קיד. היסוד ספירת נאמרקטו .היינו שעליה הקדושה  השכינה  היינו
כידוע : בארץ  אחד  אופן והנה

הזוהר זיו
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לדוד:אסד מזמוֹ ר אהיםבלמנצּ ח ׁש מע 
חיּ י: ּת צּ ר אוֹ יב מּפ חד בשׂ יחי ּת סּת ירניג קוֹ לי 

און: ּפ עלי מרגׁש ת מרעים כחרבד מּס וֹ ד ׁש ננוּ  אׁש ר 
מר: דּ בר חצּ ם דּ רכוּ  ּת םהלׁש וֹ נם בּ ּמ סּת רים לירוֹ ת 

ייראוּ : וא ירהוּ  יסּפ רוּ וּפ תאם רע דּ בר למוֹ  יחזּ קוּ  
לּ מוֹ : יראה מי אמרוּ  מוֹ קׁש ים עוֹ תזלטמוֹ ן יחּפ שׂ וּ  

עמק: ולב איׁש  וקרב מחּפ שׂ  חפשׂ  ויּ רםחּת מנוּ  
מכּ וֹ תם:אהים היוּ  ּפ תאוֹ ם ויּ כׁש ילוּ הוּ טחץ 

בם: ראה כּ ל יתנדדוּ  לׁש וֹ נם כּ ליעלימוֹ  ויּ יראוּ  
אהים ּפ על ויּ גּ ידוּ  השׂ כּ ילוּ :אדם וּ מעשׂ הוּ  

בּ יהויא צדּ יק כּ לישׂ מח ויתהללוּ  בוֹ  וחסה 
לב: יׁש רי

נהר  לעבור
בשיחי  קולי אלהי )שמע ב סד ]:(סד, לפרק תהלי ברת [שימוש אי

תשתזיב . ואז יתיה אמור דמיא  נהר

תהלי שימוש

וגו'י שׂ מח  בה ' יא)צדּ יק  ח"ב:(סד , נז .)[זוהר תורה](דף  זוהר  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

לב. יׁש רי כּ ל ויתהללוּ  בוֹ  וחסה בּ ה ' צ דּ יק ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִי שׂ מח 
כתבו שמעון רבי נז)אמר ביארנו (ישעי ' הרי  אבד , הצדיק

אותן  מכל אבד, הצדיק אלא כתיב לא נאבד  הצדיק הענין,

תהלי זוהר 
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צדי "ק  אלא שאבד מי  נמצא לא המלך  בשני קיד פני אבד
ועוד  כבתחלה, ברכות בו שרויות שאין אחד צדדים,

ישראל  כנסת שהיא זוגו בת ממנו נמצאקטושנתרחקה
כתיב לבוא  ולעתיד מהכל, יותר  אבד ט )שהצדיק (זכרי '

לך  יבא מלכך  הנה ירושלם  בת הריעי ציון בת מאד גילי
צדיק  אלא כתיב לא ומושיע צדיק  הוא, ונושע  צדיק

וזה בודאי, נושע הוא הוא , נתבאר.ונושע



תהלי זוהר 

צדיק :קיד. היסוד ספירת נאמרקטו .היינו שעליה הקדושה  השכינה  היינו
כידוע : בארץ  אחד  אופן והנה

הזוהר זיו
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ׁש יר:אסה לדוד מזמוֹ ר דמיּ הבלמנצּ ח ל 
אהים נדר:תהלּ ה יׁש לּ ם וּ ל בּ ציּ וֹ ן 

יג  בּ שׂ ר כּ ל עדי ּת פלּ ה באוּ :ׁש מע 

נש מבר  כלו בעי אי
תהלה  דומיה  ב)ל סה ]:(סה, לפרק תהלי כלו [שימוש בעית אי

הוא שלו וש ותצליח . שלו ש ע המזמור זה  אמור נש , מבר
להצליח . טוב  והוא  "דומיה  מ ה' המזמור, שבסו "ישירו  מ י ' י"ה.

תהלי שימוש

ה ה היר הז ד ה רח ידע  היה  לה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹוד
ל ע ְְִַָָלהת ת 

תהלּ ה ל ב )וגוֹ 'דמיּ ה השירים:(סה , שיר חדש ע"ז .)[זוהר  כּ תוּ ב ](דף  ְ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
סה)ׁש יר וכתוּ ב(תהלים תהלּ ה (שם), דמיּ ה  דּ וד ל וג וֹ '. ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

להתגּ לּ וֹ ת הזּ ה ה יר ׁש הזדּ ּמ ן הּק דׁש  בּ ר וּ ח י וֹ דע  היה ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ה וּ א דוּ מיּ ה.  ל - להתגּ לּ וֹ ת ׁש עתיד היר  ואמר, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
ה ּת ׁש בּ חת אלּ א הזּ וֹ , הּת ׁש בּ חת לגלּ וֹ ת רׁש וּ ת ׁש אין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חׁש אי ,
כּ נגד  ׁש הוּ א הּמ קדּ ׁש , בּ ית כּ ׁש נּ בנה בּ ציּ וֹ ן, א הים זה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּת הלּ ה

נדר. י ׁש לּ ם ל ואז העלי וֹ ן, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 

צער , ר י  ה עה    יבא ר  ל ְְֶֶַַַָָָָָָָָֹעדי
מ תמחלת ְֲַַ

וגוֹ 'ׁש מע  עדי ג)ּת פלּ ה  תזריע:(סה, פ' ח"ג  מ"ט:)[זוהר ׁש נה](דף  ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ תוּ ב יוֹ סי, סה)רבּ י  ע (תהלים ּת פלּ ה ׁש מע די ׁש מע וגוֹ '. ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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תכּפ רם:ד  אּת ה ׁש עינוּ  ּפ  מנּ י גּ ברוּ  עוֹ נת דּ ברי

מע  אמר, חזקיּ ה ר בּ י ה וּ א .  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה - ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה
להיוֹ ת?ּת פלּ ה  צרי היה ּת פ לּ וֹ ת ׁש וֹ מע מע ! זּ ה מה ! ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב ּת פלּ ה ּת פלּ ה , ׁש היא  י שׂ ראל , כּ נסת זוֹ  ּת פלּ ה  אלּ א  ? ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

קט ) תפ לּ ה.(שם  סט )ואני תפלתי)(תהלים  אוֹ תּה (ואני אמר ודוד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ועל  אחד , הכּ ל תפ לּ ה, ואני אמר  וּ מה ישׂ ראל. כּ נסת  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 

ׁש כּ ת וּ ב יד , ׁש ל ּת פלּ ה וזוֹ  ּת פלּ ה, ׁש מע יג )זה ידכה,(שמות  על ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יבאוּ בּ ה"א. בּ שׂ ר כּ ל בּ צער,עדי ׁש רוּ י ׁש הגּ וּ ף בּ ׁש עה  - ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

הנּ גע  את בעוֹ רוֹ . יהיה כּ י וּ ב שׂ ר  ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  וּ מ כּ וֹ ת, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחלוֹ ת 
יבאוּ , ר וּ ח כּ ל כתוּ ב  א  ּכ וּ מוּ ם החי. ה בּ שׂ ר  הבּ שׂ ר. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ ע וֹ ר 

עדי זּ ה מה יבא וּ . בּ שׂ ר כּ ל  והוּ באאלּ א ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  אלּ א ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ירא נּ ה ואם ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הוּ א זה הכּ הן , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֶאל
הכּ הן  אחר  וּ במקוֹ ם הכּ הן, אהרן אחד בּ מקוֹ ם ראה, בּ א ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵֹ◌ַהכּ הן .

הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  וזה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְסתם,

רתכ א ה  עינְְְֵֵַַָָ

וגו'דּ ברי  מ נּ י  גּ בר וּ  ד )עונ וֹ ת ויצא:(סה, פ' בראשית  קנא .)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

ואמר, ּפ תח חיּ יא ּפ ׁש עינוּ רבּ י מנּ י  גּ בר וּ  עונ וֹ ת דּ ברי ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
תכּפ רם  ראׁש וֹ אּת ה ואין ראׁש וֹ  סוֹ פוֹ  ׁש אין קׁש ה , הזּ ה הּפ סוּ ק . ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ֹ

הכּ ל על  בּ ּק ׁש   ּכ ואחר עצמוֹ , על בּ ּק ׁש  דּ וד א לּ א (תהליםסוֹ פ וֹ . ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֹ
בּ עצמי סה) ידעּת י אני דּ וד , אמר מנּ י . גּ ברוּ  עונוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

חטאיהם ׁש התגּ בּ ר וּ  בּ עוֹ לם הם ר ׁש עים כּ ּמ ה אבל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש חטאתי,
תכּפ רם. אּת ה ּפ ׁש עינוּ  ולהם, לי וכן, הוֹ איל מּמ נּ י. יוֹ תר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

תהלי זוהר 
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ׁש יר:אסה לדוד מזמוֹ ר דמיּ הבלמנצּ ח ל 
אהים נדר:תהלּ ה יׁש לּ ם וּ ל בּ ציּ וֹ ן 

יג  בּ שׂ ר כּ ל עדי ּת פלּ ה באוּ :ׁש מע 

נש מבר  כלו בעי אי
תהלה  דומיה  ב)ל סה ]:(סה, לפרק תהלי כלו [שימוש בעית אי

הוא שלו וש ותצליח . שלו ש ע המזמור זה  אמור נש , מבר
להצליח . טוב  והוא  "דומיה  מ ה' המזמור, שבסו "ישירו  מ י ' י"ה.

תהלי שימוש

ה ה היר הז ד ה רח ידע  היה  לה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹוד
ל ע ְְִַָָלהת ת 

תהלּ ה ל ב )וגוֹ 'דמיּ ה השירים:(סה , שיר חדש ע"ז .)[זוהר  כּ תוּ ב ](דף  ְ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
סה)ׁש יר וכתוּ ב(תהלים תהלּ ה (שם), דמיּ ה  דּ וד ל וג וֹ '. ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

להתגּ לּ וֹ ת הזּ ה ה יר ׁש הזדּ ּמ ן הּק דׁש  בּ ר וּ ח י וֹ דע  היה ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ה וּ א דוּ מיּ ה.  ל - להתגּ לּ וֹ ת ׁש עתיד היר  ואמר, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
ה ּת ׁש בּ חת אלּ א הזּ וֹ , הּת ׁש בּ חת לגלּ וֹ ת רׁש וּ ת ׁש אין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חׁש אי ,
כּ נגד  ׁש הוּ א הּמ קדּ ׁש , בּ ית כּ ׁש נּ בנה בּ ציּ וֹ ן, א הים זה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּת הלּ ה

נדר. י ׁש לּ ם ל ואז העלי וֹ ן, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 

צער , ר י  ה עה    יבא ר  ל ְְֶֶַַַָָָָָָָָֹעדי
מ תמחלת ְֲַַ

וגוֹ 'ׁש מע  עדי ג)ּת פלּ ה  תזריע:(סה, פ' ח"ג  מ"ט:)[זוהר ׁש נה](דף  ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ תוּ ב יוֹ סי, סה)רבּ י  ע (תהלים ּת פלּ ה ׁש מע די ׁש מע וגוֹ '. ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌
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תכּפ רם:ד  אּת ה ׁש עינוּ  ּפ  מנּ י גּ ברוּ  עוֹ נת דּ ברי

מע  אמר, חזקיּ ה ר בּ י ה וּ א .  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה - ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה
להיוֹ ת?ּת פלּ ה  צרי היה ּת פ לּ וֹ ת ׁש וֹ מע מע ! זּ ה מה ! ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב ּת פלּ ה ּת פלּ ה , ׁש היא  י שׂ ראל , כּ נסת זוֹ  ּת פלּ ה  אלּ א  ? ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

קט ) תפ לּ ה.(שם  סט )ואני תפלתי)(תהלים  אוֹ תּה (ואני אמר ודוד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ועל  אחד , הכּ ל תפ לּ ה, ואני אמר  וּ מה ישׂ ראל. כּ נסת  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 

ׁש כּ ת וּ ב יד , ׁש ל ּת פלּ ה וזוֹ  ּת פלּ ה, ׁש מע יג )זה ידכה,(שמות  על ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יבאוּ בּ ה"א. בּ שׂ ר כּ ל בּ צער,עדי ׁש רוּ י ׁש הגּ וּ ף בּ ׁש עה  - ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

הנּ גע  את בעוֹ רוֹ . יהיה כּ י וּ ב שׂ ר  ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  וּ מ כּ וֹ ת, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחלוֹ ת 
יבאוּ , ר וּ ח כּ ל כתוּ ב  א  ּכ וּ מוּ ם החי. ה בּ שׂ ר  הבּ שׂ ר. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ ע וֹ ר 

עדי זּ ה מה יבא וּ . בּ שׂ ר כּ ל  והוּ באאלּ א ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  אלּ א ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ירא נּ ה ואם ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הוּ א זה הכּ הן , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֶאל
הכּ הן  אחר  וּ במקוֹ ם הכּ הן, אהרן אחד בּ מקוֹ ם ראה, בּ א ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵֹ◌ַהכּ הן .

הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  וזה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְסתם,

רתכ א ה  עינְְְֵֵַַָָ

וגו'דּ ברי  מ נּ י  גּ בר וּ  ד )עונ וֹ ת ויצא:(סה, פ' בראשית  קנא .)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

ואמר, ּפ תח חיּ יא ּפ ׁש עינוּ רבּ י מנּ י  גּ בר וּ  עונ וֹ ת דּ ברי ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
תכּפ רם  ראׁש וֹ אּת ה ואין ראׁש וֹ  סוֹ פוֹ  ׁש אין קׁש ה , הזּ ה הּפ סוּ ק . ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ֹ

הכּ ל על  בּ ּק ׁש   ּכ ואחר עצמוֹ , על בּ ּק ׁש  דּ וד א לּ א (תהליםסוֹ פ וֹ . ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֹ
בּ עצמי סה) ידעּת י אני דּ וד , אמר מנּ י . גּ ברוּ  עונוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

חטאיהם ׁש התגּ בּ ר וּ  בּ עוֹ לם הם ר ׁש עים כּ ּמ ה אבל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש חטאתי,
תכּפ רם. אּת ה ּפ ׁש עינוּ  ולהם, לי וכן, הוֹ איל מּמ נּ י. יוֹ תר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
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בּ טוּ בה נשׂ בּ עה חצרי יׁש כּ ן וּ תקרב ּת בחר אׁש רי
:היכל קדׁש  היוּב יתא ּת עננוּ  בּ צדק נוֹ ראוֹ ת 

: מרי א רל  ניה את  קריבי  ניהרא  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָחסידי
עליה מדי ע ת א .חצרי  י תקרב  בחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹא רי

היכל קד  ית ט ב  נעה  :מרי ְְְְְִִֵֵֶֶָָא

וּ תאׁש רי  ה)וגוֹ 'קרבּת בחר לך:(סה , לך פ' ח"א  צד.)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

ואמר, אחד  סה)ּפ תח  יׁש כּ ן (תהלים וּ תקרב  ּת בחר אׁש רי  ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
מכּ ן חצרי וּ לאחר ,בּ ית מ כּ ן לאחר  ,חצרי בּ ּת חלּ ה וגוֹ '. ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

וזה מזּ ה, ּפ נימי זה .לתוך]היכל יׁש כּ ן [נ"א: מ זּ ה. למעלה ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ ּת חלּ ה, ד )חצרי בּ ציּ וֹ ן (ישעיה הנּ ׁש אר  והיה ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ ית בּ טוּ ב  נ שׂ בּ עה לוֹ . יאמר קדוֹ ׁש  בּ יר וּ ׁש לים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהנּ וֹ תר
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מכּ ן , כד )לאחר א(משלי בּ ית. י בּ נה בּ חכמה ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

מׁש מע  , ּכ כּ תוּ ב  היה  ׁש אם  בית. יבנה החכמה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָכת וּ ב
הינוּ  בּ ית, יבּ נה  בּ חכמה כּ תוּ ב אלּ א בּ ית. נקראת ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חכמה

כּ תוּ ב ב )מה וגוֹ '.(בראשית  הגּ ן  את להׁש קוֹ ת מעדן יצא ונהר ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌
מה ׁש נינוּ ,  ּׁש כ הכּ ל . ׁש למוּ ת הוּ א זה לאחר היכל ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְקד וֹ ׁש 

היכל  מהזּ ה  יחד. נׁש לם והכּ ל  וזה, זה כ"ל, ה"י  כּ לוֹ מר ? ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב  הכּ תוּ ב ראׁש  יׁש כּ ן ּמ וֹ כיח וּ תקרב ּת בחר אׁש רי ִ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ

חצרי ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני קרבּ ן בּ נוֹ  את ׁש ּמ קריב מי זה ? ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ מתר צּ ה ההוּ א, בּ ּק ר בּ ן הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל רצוֹ נוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְהוּ א,
את ואוֹ חז  חדרים, בּ ׁש ני  מדוֹ רוֹ  את ושׂ ם אוֹ תוֹ , וּ מקרב  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְבּ וֹ 
יׁש כּ ן  ׁש כּ תוּ ב  יחד, נקׁש רוּ  הנים ׁש אוֹ תם זה, ואת ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶזה
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הראׁש וֹ נים, החסידים  ּכ מוּ ם . חצרי ׁש ני ודּ אי  ,ֲחצרי◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הזּ ה, לּק ר בּ ן  בּ ניהם את כּ ׁש ּמ קריבים כּ אן, ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְזקנינוּ 

ואוֹ מרים חצריּפ וֹ תחים יׁש כּ ן  וּ תקרב ּת בחר אׁש רי אוֹ תם: . ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
קדוֹ ׁש  בּ ית בּ טוּ ב נשׂ בּ עה  אוֹ מרים: עליהם ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ע וֹ מדים
וצוּ נוּ  בּ מצווֹ תיו קדּ ׁש נ וּ  א ׁש ר  מבר  ּכ אחר  .ֵהיכל◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש עוֹ מדים ואוֹ תם אבינוּ . אברהם ׁש ל בּ בריתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכניסוֹ 
וׁש נינוּ , וכ וּ '. לבּ רית ׁש הכנס ּת וֹ  כּ ׁש ם אוֹ מרים: ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
האחר, על  ּכ ואחר עליו, רחמים אדם יב ּק ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה 

טז)ׁש כּ תוּ ב  וּ בעד (ויקרא -  ּכ ואחר בּ ּת חלּ ה, - בּ עדוֹ  וכּפ ר ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
יפה וכ הזּ וֹ , הדּ ר את לקחנוּ  ואנוּ  ישׂ ראל. קהל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל

לפנינוּ .וראוּ י ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ה ה ס ק י האמנה ל דברי ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָע רה 

אוֹ מראמר  ׁש א וּ מי  ה דּ בר. ונאה  הוּ א   ּכ ודּ אי  אבּ א, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
א מוֹ ציא ה וּ א  , ּׁש עתיד כ ח ּפ וֹ ת מעשׂ רה עצמוֹ  ת ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌

וכלּ ם הבּ א. בּ עוֹ לם לצּ דּ יקים  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
יׁש  האמוּ נה ׁש ל דברים עשׂ רה  ּכ וּ מוּ ם בּ זה. ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנק ׁש רים
ודבר דּ בר וּ מכּ ל וגוֹ ', וּ תקרב ּת בחר אׁש רי הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק

מּמ נּ ה. אחת ח ּפ ה  הזּ ה נעשׂ ית בּ עוֹ לם חלקכם אׁש רי ַ◌ֲ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
עמד ּת ם  כּ אלּ וּ  בּ לבבכם נקׁש רת ה ּת וֹ רה ׁש הרי הבּ א, ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בעוֹ לם

תוֹ רה  ׁש נּ ּת נה בּ ׁש עה  סיני בּ הר  לישׂ ראל.בּ גוּ פכם ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

[בפ "א ] אחד   י אחת  עה  הרי בה  עלי ריה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא
יקי לצ אפ  היה  א  מה ל "ה קרבי אחד  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹרגע 

תהלי זוהר 
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בּ טוּ בה נשׂ בּ עה חצרי יׁש כּ ן וּ תקרב ּת בחר אׁש רי
:היכל קדׁש  היוּב יתא ּת עננוּ  בּ צדק נוֹ ראוֹ ת 

: מרי א רל  ניה את  קריבי  ניהרא  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָחסידי
עליה מדי ע ת א .חצרי  י תקרב  בחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹא רי

היכל קד  ית ט ב  נעה  :מרי ְְְְְִִֵֵֶֶָָא

וּ תאׁש רי  ה)וגוֹ 'קרבּת בחר לך:(סה , לך פ' ח"א  צד.)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

ואמר, אחד  סה)ּפ תח  יׁש כּ ן (תהלים וּ תקרב  ּת בחר אׁש רי  ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
מכּ ן חצרי וּ לאחר ,בּ ית מ כּ ן לאחר  ,חצרי בּ ּת חלּ ה וגוֹ '. ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

וזה מזּ ה, ּפ נימי זה .לתוך]היכל יׁש כּ ן [נ"א: מ זּ ה. למעלה ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ ּת חלּ ה, ד )חצרי בּ ציּ וֹ ן (ישעיה הנּ ׁש אר  והיה ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ ית בּ טוּ ב  נ שׂ בּ עה לוֹ . יאמר קדוֹ ׁש  בּ יר וּ ׁש לים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהנּ וֹ תר
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מכּ ן , כד )לאחר א(משלי בּ ית. י בּ נה בּ חכמה ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

מׁש מע  , ּכ כּ תוּ ב  היה  ׁש אם  בית. יבנה החכמה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָכת וּ ב
הינוּ  בּ ית, יבּ נה  בּ חכמה כּ תוּ ב אלּ א בּ ית. נקראת ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חכמה

כּ תוּ ב ב )מה וגוֹ '.(בראשית  הגּ ן  את להׁש קוֹ ת מעדן יצא ונהר ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌
מה ׁש נינוּ ,  ּׁש כ הכּ ל . ׁש למוּ ת הוּ א זה לאחר היכל ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְקד וֹ ׁש 

היכל  מהזּ ה  יחד. נׁש לם והכּ ל  וזה, זה כ"ל, ה"י  כּ לוֹ מר ? ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב  הכּ תוּ ב ראׁש  יׁש כּ ן ּמ וֹ כיח וּ תקרב ּת בחר אׁש רי ִ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ

חצרי ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני קרבּ ן בּ נוֹ  את ׁש ּמ קריב מי זה ? ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ מתר צּ ה ההוּ א, בּ ּק ר בּ ן הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל רצוֹ נוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְהוּ א,
את ואוֹ חז  חדרים, בּ ׁש ני  מדוֹ רוֹ  את ושׂ ם אוֹ תוֹ , וּ מקרב  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְבּ וֹ 
יׁש כּ ן  ׁש כּ תוּ ב  יחד, נקׁש רוּ  הנים ׁש אוֹ תם זה, ואת ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶזה

תהלי זוהר 
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הראׁש וֹ נים, החסידים  ּכ מוּ ם . חצרי ׁש ני ודּ אי  ,ֲחצרי◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הזּ ה, לּק ר בּ ן  בּ ניהם את כּ ׁש ּמ קריבים כּ אן, ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְזקנינוּ 

ואוֹ מרים חצריּפ וֹ תחים יׁש כּ ן  וּ תקרב ּת בחר אׁש רי אוֹ תם: . ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
קדוֹ ׁש  בּ ית בּ טוּ ב נשׂ בּ עה  אוֹ מרים: עליהם ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ע וֹ מדים
וצוּ נוּ  בּ מצווֹ תיו קדּ ׁש נ וּ  א ׁש ר  מבר  ּכ אחר  .ֵהיכל◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש עוֹ מדים ואוֹ תם אבינוּ . אברהם ׁש ל בּ בריתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכניסוֹ 
וׁש נינוּ , וכ וּ '. לבּ רית ׁש הכנס ּת וֹ  כּ ׁש ם אוֹ מרים: ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
האחר, על  ּכ ואחר עליו, רחמים אדם יב ּק ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה 

טז)ׁש כּ תוּ ב  וּ בעד (ויקרא -  ּכ ואחר בּ ּת חלּ ה, - בּ עדוֹ  וכּפ ר ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
יפה וכ הזּ וֹ , הדּ ר את לקחנוּ  ואנוּ  ישׂ ראל. קהל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל

לפנינוּ .וראוּ י ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ה ה ס ק י האמנה ל דברי ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָע רה 

אוֹ מראמר  ׁש א וּ מי  ה דּ בר. ונאה  הוּ א   ּכ ודּ אי  אבּ א, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
א מוֹ ציא ה וּ א  , ּׁש עתיד כ ח ּפ וֹ ת מעשׂ רה עצמוֹ  ת ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌

וכלּ ם הבּ א. בּ עוֹ לם לצּ דּ יקים  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
יׁש  האמוּ נה ׁש ל דברים עשׂ רה  ּכ וּ מוּ ם בּ זה. ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנק ׁש רים
ודבר דּ בר וּ מכּ ל וגוֹ ', וּ תקרב ּת בחר אׁש רי הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק

מּמ נּ ה. אחת ח ּפ ה  הזּ ה נעשׂ ית בּ עוֹ לם חלקכם אׁש רי ַ◌ֲ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
עמד ּת ם  כּ אלּ וּ  בּ לבבכם נקׁש רת ה ּת וֹ רה ׁש הרי הבּ א, ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בעוֹ לם

תוֹ רה  ׁש נּ ּת נה בּ ׁש עה  סיני בּ הר  לישׂ ראל.בּ גוּ פכם ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

[בפ "א ] אחד   י אחת  עה  הרי בה  עלי ריה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא
יקי לצ אפ  היה  א  מה ל "ה קרבי אחד  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹרגע 

תהלי זוהר 
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ני כ ה  ל "ה  התקרב  רימְְְְִִִֶַַָָָָָ

וּ תקרב א ׁש רי  ה)תבחר שרה:(סה, חיי פ' בראשית קכט.)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ כּ ל . אברהם את בּ ר וה' בּ יּ מים  בּ א זקן  ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואברהם
ּפ תח, יהוּ דה סח)רבּ י חצרי.(תהלים יׁש כּ ן וּ תקרב תבחר אׁש רי ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌

לפני  כּ ׁש ר וֹ ת ׁש דּ רכיו האי ׁש  אׁש רי אבל נתבּ אר, הזּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ ס וּ ק
ראה, בּ א אליו. לקרבוֹ  בּ וֹ  התר צּ ה והוּ א הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
וא בּ זה. יוֹ ם כּ ל היתה  וּ תׁש וּ קתוֹ  אליו, התקרב  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם

אחת, בּ פעם  אוֹ  אחד בּ יוֹ ם  אברהם מעשׂ יו התקרב  אלּ א ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
בּ דרגּ תוֹ  ׁש התעלּ ה עד לדר גּ ה, מדּ ר גּ ה  ימיו בּ כל .קרב וּ הוּ  ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ואברהם ׁש כּ תוּ ב כּ ראוּ י , עליוֹ נוֹ ת לדרגוֹ ת ונכנס זקן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
ימים בּ אוֹ תם עלי וֹ נים , ימים בּ אוֹ תם בּ יּ מים, בּ א ואז ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָזקן,
ׁש ּמ ם בּ כּ ל . אברהם  את  בּ ר וה' האמוּ נה. בּ סוֹ ד  ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְידוּ עים

ט וֹ ב. וכל  הבּ רכוֹ ת כּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְי וֹ צאוֹ ת

אחדא ׁש ריהם ּב י וֹ ם  אחת ּב ׁש עה ׁש הרי ה ּת ׁש וּ בה , ּב עלי  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

אחת] א[בפעם מה לּק בּ "ה, קרבים אחד ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְבּ רגע
בּ כ ּמ ה לּק בּ "ה ׁש התקרבוּ  גּ מוּ רים לצדּ יקים אפלּ וּ   ּכ ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָהיה
ׁש היה עד  העליוֹ נים היּ מים בּ אוֹ תם נכנס א אברהם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָׁש נים.

ׁש כּ תוּ ב דּ וד, וכן ׁש נּ אמר . כּ מוֹ  אזקן , והּמ לא)(מלכים ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ונדבּ ק  נכנס מיּ ד הּת ׁש וּ בה בּ על אבל בּ יּ מים. בּ א זקן  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד
הּת ׁש וּ בה ׁש בּ עלי הּמ קוֹ ם ׁש נינוּ , אמר , יוֹ סי  רבּ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק בּ "ה .
בּ וֹ , לעמד ר ׁש וּ ת גּ מוּ רים לצ דּ יקים אין ההוּ א, בּ ע וֹ לם ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים
עליהם מוֹ ׁש כים והם מכּ לּ ם, יוֹ תר ל ּמ ל קר וֹ בים ׁש הם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִמוּ ם
כּ ּמ ה ראה, בּ א . ל ּמ ל להתקרב רב  וּ בכח יוֹ תר הלּ ב ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ רצוֹ ן 
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מוֹ ׁש בים בּ ית וּ בכ לּ ם ההוּ א, בּ עוֹ לם לּק בּ "ה מתּק נים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ְמקוֹ מוֹ ת
ל וֹ . כּ ראוּ י  דר גּ תוֹ  לפי  ואחד אחד כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים,

סה)ּכ ת וּ ב חצרי(תהלים י ׁש כּ ן  וּ תקרב ּת בחר  ׁש הּק דוֹ ׁש אׁש רי , ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הנּ ׁש מ וֹ ת אוֹ תם ׁש עוֹ לים אליו, אוֹ תם מקרב  הוּ א  ָּבּ ר ו◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
חצרי י ׁש כּ ן להן. ׁש נּ תקנה בּ נחלתם וּ להאחז למעלה ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִמּמ ּט ה

הם וּ מי ׁש בּ חוּ ץ, והדּ רגוֹ ת הּמ קוֹ מוֹ ת אלּ וּ  ׁש נּ אמר- כּ מ וֹ  ? ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ג ) דרגּ ה(זכריה וזוֹ הי  האלּ ה . העמדים בּ ין מהלכים ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְונתּת י

ׁש ליחים הם  ה זּ וֹ  ל דּ רגּ ה ׁש זּ כּ אים  וּ מי  עליוֹ נים. קד וֹ ׁש ים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵבּ ין
עוֹ שׂ ים ותמיד הּמ לאכים, אוֹ תם כּ מוֹ  העוֹ לם, רבּ וֹ ן ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ל 

ׁש אלּ וּ  מוּ ם ר בּ וֹ נם, בּ רצ וֹ ן בּ קדה[התקדשו]ׁש ליחוּ ת תמיד ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌
 מוֹ ׁש הוּ א הזּ ה, בּ ע וֹ לם ׁש נּ טמא מי כן כּ מ וֹ  נטמאוּ . ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוא
אוֹ תוֹ , מטּמ אים נׁש מתוֹ , מּמ נּ וּ  וּ כׁש יּ וֹ צאת טמאה , ר וּ ח  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָעליו
העוֹ לם. ׁש ל הּמ זּ יקים הם ואלּ וּ  הּט מאים, אוֹ תם בּ ין  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוּ מד וֹ ר וֹ 
מד וֹ ר וֹ  הוּ א  ּכ - ה זּ ה בּ עוֹ לם עצמוֹ  את אדם  ׁש ּמ מׁש י ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ   ומכניסות ונמׁש אותו  מטמאות הטמאות רוחות [ואותן ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לגיהנם] .אותו

על  רי מד כ ה   לפני כנסי ניעלי לחסידי מק ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָי
אחד  וכל הה א  ל ע נפרדי א רת על  וארת  ריְְְְִִִֶַַָָָָָמד

ה ה ל ע  נפרדי  י ע ה  מ חבר מא ר  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמת

ׁש אבּ א  הזּ ה בּ ע וֹ לם עצמוֹ  את ו ׁש וֹ מר  ׁש ּמ תקדּ ׁש  מי  ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עליוֹ נים קד וֹ ׁש ים אוֹ תם  בּ ין ההוּ א בּ עוֹ לם מד וֹ ר וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִיּט מא,
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ חצר, עוֹ מדים וא לּ וּ  ׁש ליחוּ ת, ּת מיד  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוע וֹ שׂ ים
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ני כ ה  ל "ה  התקרב  רימְְְְִִִֶַַָָָָָ

וּ תקרב א ׁש רי  ה)תבחר שרה:(סה, חיי פ' בראשית קכט.)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ כּ ל . אברהם את בּ ר וה' בּ יּ מים  בּ א זקן  ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואברהם
ּפ תח, יהוּ דה סח)רבּ י חצרי.(תהלים יׁש כּ ן וּ תקרב תבחר אׁש רי ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌

לפני  כּ ׁש ר וֹ ת ׁש דּ רכיו האי ׁש  אׁש רי אבל נתבּ אר, הזּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ ס וּ ק
ראה, בּ א אליו. לקרבוֹ  בּ וֹ  התר צּ ה והוּ א הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
וא בּ זה. יוֹ ם כּ ל היתה  וּ תׁש וּ קתוֹ  אליו, התקרב  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם

אחת, בּ פעם  אוֹ  אחד בּ יוֹ ם  אברהם מעשׂ יו התקרב  אלּ א ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
בּ דרגּ תוֹ  ׁש התעלּ ה עד לדר גּ ה, מדּ ר גּ ה  ימיו בּ כל .קרב וּ הוּ  ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ואברהם ׁש כּ תוּ ב כּ ראוּ י , עליוֹ נוֹ ת לדרגוֹ ת ונכנס זקן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
ימים בּ אוֹ תם עלי וֹ נים , ימים בּ אוֹ תם בּ יּ מים, בּ א ואז ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָזקן,
ׁש ּמ ם בּ כּ ל . אברהם  את  בּ ר וה' האמוּ נה. בּ סוֹ ד  ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְידוּ עים

ט וֹ ב. וכל  הבּ רכוֹ ת כּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְי וֹ צאוֹ ת

אחדא ׁש ריהם ּב י וֹ ם  אחת ּב ׁש עה ׁש הרי ה ּת ׁש וּ בה , ּב עלי  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

אחת] א[בפעם מה לּק בּ "ה, קרבים אחד ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְבּ רגע
בּ כ ּמ ה לּק בּ "ה ׁש התקרבוּ  גּ מוּ רים לצדּ יקים אפלּ וּ   ּכ ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָהיה
ׁש היה עד  העליוֹ נים היּ מים בּ אוֹ תם נכנס א אברהם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָׁש נים.

ׁש כּ תוּ ב דּ וד, וכן ׁש נּ אמר . כּ מוֹ  אזקן , והּמ לא)(מלכים ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ונדבּ ק  נכנס מיּ ד הּת ׁש וּ בה בּ על אבל בּ יּ מים. בּ א זקן  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד
הּת ׁש וּ בה ׁש בּ עלי הּמ קוֹ ם ׁש נינוּ , אמר , יוֹ סי  רבּ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק בּ "ה .
בּ וֹ , לעמד ר ׁש וּ ת גּ מוּ רים לצ דּ יקים אין ההוּ א, בּ ע וֹ לם ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים
עליהם מוֹ ׁש כים והם מכּ לּ ם, יוֹ תר ל ּמ ל קר וֹ בים ׁש הם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִמוּ ם
כּ ּמ ה ראה, בּ א . ל ּמ ל להתקרב רב  וּ בכח יוֹ תר הלּ ב ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ רצוֹ ן 
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מוֹ ׁש בים בּ ית וּ בכ לּ ם ההוּ א, בּ עוֹ לם לּק בּ "ה מתּק נים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ְמקוֹ מוֹ ת
ל וֹ . כּ ראוּ י  דר גּ תוֹ  לפי  ואחד אחד כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים,

סה)ּכ ת וּ ב חצרי(תהלים י ׁש כּ ן  וּ תקרב ּת בחר  ׁש הּק דוֹ ׁש אׁש רי , ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הנּ ׁש מ וֹ ת אוֹ תם ׁש עוֹ לים אליו, אוֹ תם מקרב  הוּ א  ָּבּ ר ו◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
חצרי י ׁש כּ ן להן. ׁש נּ תקנה בּ נחלתם וּ להאחז למעלה ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִמּמ ּט ה

הם וּ מי ׁש בּ חוּ ץ, והדּ רגוֹ ת הּמ קוֹ מוֹ ת אלּ וּ  ׁש נּ אמר- כּ מ וֹ  ? ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ג ) דרגּ ה(זכריה וזוֹ הי  האלּ ה . העמדים בּ ין מהלכים ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְונתּת י

ׁש ליחים הם  ה זּ וֹ  ל דּ רגּ ה ׁש זּ כּ אים  וּ מי  עליוֹ נים. קד וֹ ׁש ים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵבּ ין
עוֹ שׂ ים ותמיד הּמ לאכים, אוֹ תם כּ מוֹ  העוֹ לם, רבּ וֹ ן ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ל 

ׁש אלּ וּ  מוּ ם ר בּ וֹ נם, בּ רצ וֹ ן בּ קדה[התקדשו]ׁש ליחוּ ת תמיד ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌
 מוֹ ׁש הוּ א הזּ ה, בּ ע וֹ לם ׁש נּ טמא מי כן כּ מ וֹ  נטמאוּ . ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוא
אוֹ תוֹ , מטּמ אים נׁש מתוֹ , מּמ נּ וּ  וּ כׁש יּ וֹ צאת טמאה , ר וּ ח  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָעליו
העוֹ לם. ׁש ל הּמ זּ יקים הם ואלּ וּ  הּט מאים, אוֹ תם בּ ין  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוּ מד וֹ ר וֹ 
מד וֹ ר וֹ  הוּ א  ּכ - ה זּ ה בּ עוֹ לם עצמוֹ  את אדם  ׁש ּמ מׁש י ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ   ומכניסות ונמׁש אותו  מטמאות הטמאות רוחות [ואותן ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לגיהנם] .אותו

על  רי מד כ ה   לפני כנסי ניעלי לחסידי מק ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָי
אחד  וכל הה א  ל ע נפרדי א רת על  וארת  ריְְְְִִִֶַַָָָָָמד

ה ה ל ע  נפרדי  י ע ה  מ חבר מא ר  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמת

ׁש אבּ א  הזּ ה בּ ע וֹ לם עצמוֹ  את ו ׁש וֹ מר  ׁש ּמ תקדּ ׁש  מי  ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עליוֹ נים קד וֹ ׁש ים אוֹ תם  בּ ין ההוּ א בּ עוֹ לם מד וֹ ר וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִיּט מא,
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ חצר, עוֹ מדים וא לּ וּ  ׁש ליחוּ ת, ּת מיד  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוע וֹ שׂ ים
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כז) י וֹ תר(שמות בּ פנים  ׁש הם  אחרים  וי ׁש  הּמ ׁש כּ ן. חצר ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵאת
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ בּ ית , אלּ א בּ חצר, סה)ׁש אינם נשׂ בּ עה (תהלים ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

בּ ית נשׂ בּ ע בּ טוּ ב דּ וד, אמר יׁש כּ ן . ׁש אמר כּ יון  .בּ ית בּ ט וּ ב  ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ ית בּ טוּ ב נשׂ בּ עה כּ ת וּ ב לּמ ה , חצריבּ ית בּ טוּ ב ישׂ בּ ע  ? ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

יׁש כּ ן  ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  להיוֹ ת, צרי אין היה ׁש נינוּ , הרי  אלּ א ! ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
לחסידים מק וֹ ם וי ׁש  לב דּ ם. דוד  למלכי א לּ א בּ עזרה ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְי ׁש יבה

הם וּ מי לפנים, ׁש נּ כנסים כּ כּ תוּ בעלי וֹ נים ג )? והחנים(במדבר  ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌
ואהרן  מׁש ה מזרחה מוֹ עד אהל לפני  קדמה ה ּמ ׁש כּ ן ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
אוֹ ר וֹ ת על ואוֹ רוֹ ת מדוֹ רים  על  מדוֹ רים וכ ּמ ה  וגוֹ '. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָוּ בניו
כּ מ וֹ  חבר וֹ . מאוֹ ר מתבּ יּ ׁש  אחד וכל  ההוּ א, בּ עוֹ לם ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרדים
ואוֹ ר וֹ ת מקוֹ מוֹ ת גּ ם  ּכ הזּ ה, בּ עוֹ לם נפרדים ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ עשׂ ים

ההוּ א. בּ עוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרדים 

כּ ׁש אדםוּ בא  הזּ ה, בּ ע וֹ לם ׁש אפ לּ וּ  נאמר הרי וּ ראה , ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ עוֹ לם לׁש וֹ טט צריכוֹ ת והנּ ׁש מ וֹ ת  מּט תוֹ  על ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָיׁש ן

הגּ וּ ף,  ֹמ ּת ו וּ משׂ וֹ טטת ויצאוּ  עוֹ לה וּ נ ׁש מה  נׁש מה כּ ל  אין ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
 ׁש נּ מׁש כּ מוֹ  אלּ א היּ מים, עּת יק ּפ ני סבר בּ כבוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלרא וֹ ת

ע וֹ לה . נ ׁש מתוֹ   ּכ ה ּמ עשׂ ים, וּ כפי ה וּ אּת מיד  - נטמא אם ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לוֹ קח וֹ ת טמאוֹ ת רוּ חוֹ ת אוֹ תן וכל  יוֹ צאת, והנּ ׁש מה ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָי ׁש ן
ׁש ּמ ׁש וֹ טט וֹ ת הּת חּת וֹ נוֹ ת הדּ רגוֹ ת בּ א וֹ תן  בּ הן  ונדבּ קת  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה ,
לעוֹ לם. לבא ׁש ּק ר וֹ בים דּ ברים  לּה  מוֹ דיעוֹ ת והם  ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
והרי  עליה, וצוֹ חקים כּ וֹ זבים דּ ברים לּה  ׁש ּמ וֹ דיעים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים
הוֹ לכת עוֹ לה, ונׁש מתוֹ  י ׁש ן כּ ׁש הוּ א אדם, זוֹ כה ואם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה.
מכריזים וכ לּ ם הלּ לוּ , הּט מא וֹ ת  הרוּ חוֹ ת בּ ין וּ בוֹ קעת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוׁש טה
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מצּ דּ נוּ  אינ וֹ  זה ּפ נּ וּ . מקוֹ ם, ּפ נּ וּ  בּ ין ואוֹ מרים: עוֹ לה והיא ! ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
וּ כׁש יּ וֹ רדת, אמת. אחד דּ בר לּה  וּ מוֹ דיעים הּק דוֹ ׁש ים, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
לדעת אליה להתקרב ר וֹ צים ערבּ וּ ב ׁש ל מחנוֹ ת אוֹ תם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל
הה וּ א והדּ בּ וּ ר אחרים. דּ ברים לּה  מוֹ דיעים והם הדּ בר , ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
ה וּ א האחרים אוֹ תם בּ ין  קדוֹ ׁש ים א וֹ תם  ֹבּ תו ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ וֹ טלת

וזה הּת בן.  ֹבּ תו והּנׁשמ כּ תב וּ אה  עֹומד ׁשהּוא ּבעֹוד י ֹותר זֹוכה הּוא ה [מי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְְְֵֵֶֶַָָ

הּזה] ּבעֹולם .עֹומדת ֶֶֶַָָ

ר וֹ צוֹ תּכ מוֹ  הזּ ה , מהעוֹ לם מהגּ וּ ף  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ׁש יּ וֹ צאוֹ ת כן ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
נמצאים. מזּ יקים וּ מחנוֹ ת הּפ תח ׁש וֹ מרי וכ ּמ ה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעל וֹ ת,
וּ מוֹ סרים הנּ פׁש וֹ ת, בּ אוֹ תן בּ הם אוֹ חזים כּ לּ ם - מצּ דּ ם הם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִאם
ואוֹ חזים עוֹ לוֹ ת  ּכ ואחר  לגּ יהנּ ם. להכניסם ד וּ מה בּ יד ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם
על  ׁש עברוּ  הם אלּ וּ  בּ הם: וּ מכריזים אוֹ תם, נוֹ טלים והם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם,
מחזירים  ּכ ואחר העוֹ לם. בּ כל  מׁש וֹ טטוֹ ת וכן ר בּ וֹ נם. ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמצווֹ ת 
עשׂ ר ׁש נים אחר חדׁש ים . ע שׂ ר  ׁש נים עד וכן לגּ יהנּ ם, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָאוֹ תם
אוֹ תם להם. ׁש ראוּ י  מקוֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  ׁש וֹ ככים הם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֳחדׁש ים
וזוֹ כוֹ ת ׁש נּ תבּ אר , כּ מוֹ  למעלה, עוֹ ל וֹ ת ׁש זּ כוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מוֹ ת

◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מוֹ תיהם.

לעוֹ לם ראהבּ א  טוֹ בוֹ ת כּ ּמ ה להם ׁש נּ גנזוּ  הצּ דּ יקים אׁש רי , ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
את  ׁש יּ וֹ דעים כּ אוֹ תם אוֹ תם בּ כל ּפ נימי מקוֹ ם ואין ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַההוּ א,

יוֹ ם  בּ כל  בּ הם לדבּ ק  ויוֹ דעים  ר בּ וֹ נם  כּ תוּ בס וֹ ד  אלּ וּ  על (ישעיה. ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
זּ הסד ) מה לוֹ . למח כּ ה יעשׂ ה   זוּ לת אהים ראתה א ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַעין

לוֹ  ׁש נּ אמרלמח כּ ה כּ מוֹ  לב )? בּ דברים.(איוב  איּ וֹ ב  את  חכּ ה ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אוֹ תּה  וּ מדיּ קים חכמה ׁש ל לדבר  ׁש דּ וֹ חקים הם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
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כז) י וֹ תר(שמות בּ פנים  ׁש הם  אחרים  וי ׁש  הּמ ׁש כּ ן. חצר ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵאת
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ בּ ית , אלּ א בּ חצר, סה)ׁש אינם נשׂ בּ עה (תהלים ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

בּ ית נשׂ בּ ע בּ טוּ ב דּ וד, אמר יׁש כּ ן . ׁש אמר כּ יון  .בּ ית בּ ט וּ ב  ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ ית בּ טוּ ב נשׂ בּ עה כּ ת וּ ב לּמ ה , חצריבּ ית בּ טוּ ב ישׂ בּ ע  ? ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

יׁש כּ ן  ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  להיוֹ ת, צרי אין היה ׁש נינוּ , הרי  אלּ א ! ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
לחסידים מק וֹ ם וי ׁש  לב דּ ם. דוד  למלכי א לּ א בּ עזרה ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְי ׁש יבה

הם וּ מי לפנים, ׁש נּ כנסים כּ כּ תוּ בעלי וֹ נים ג )? והחנים(במדבר  ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌
ואהרן  מׁש ה מזרחה מוֹ עד אהל לפני  קדמה ה ּמ ׁש כּ ן ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
אוֹ ר וֹ ת על ואוֹ רוֹ ת מדוֹ רים  על  מדוֹ רים וכ ּמ ה  וגוֹ '. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָוּ בניו
כּ מ וֹ  חבר וֹ . מאוֹ ר מתבּ יּ ׁש  אחד וכל  ההוּ א, בּ עוֹ לם ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרדים
ואוֹ ר וֹ ת מקוֹ מוֹ ת גּ ם  ּכ הזּ ה, בּ עוֹ לם נפרדים ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ עשׂ ים

ההוּ א. בּ עוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרדים 

כּ ׁש אדםוּ בא  הזּ ה, בּ ע וֹ לם ׁש אפ לּ וּ  נאמר הרי וּ ראה , ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ עוֹ לם לׁש וֹ טט צריכוֹ ת והנּ ׁש מ וֹ ת  מּט תוֹ  על ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָיׁש ן

הגּ וּ ף,  ֹמ ּת ו וּ משׂ וֹ טטת ויצאוּ  עוֹ לה וּ נ ׁש מה  נׁש מה כּ ל  אין ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
 ׁש נּ מׁש כּ מוֹ  אלּ א היּ מים, עּת יק ּפ ני סבר בּ כבוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלרא וֹ ת

ע וֹ לה . נ ׁש מתוֹ   ּכ ה ּמ עשׂ ים, וּ כפי ה וּ אּת מיד  - נטמא אם ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לוֹ קח וֹ ת טמאוֹ ת רוּ חוֹ ת אוֹ תן וכל  יוֹ צאת, והנּ ׁש מה ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָי ׁש ן
ׁש ּמ ׁש וֹ טט וֹ ת הּת חּת וֹ נוֹ ת הדּ רגוֹ ת בּ א וֹ תן  בּ הן  ונדבּ קת  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה ,
לעוֹ לם. לבא ׁש ּק ר וֹ בים דּ ברים  לּה  מוֹ דיעוֹ ת והם  ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
והרי  עליה, וצוֹ חקים כּ וֹ זבים דּ ברים לּה  ׁש ּמ וֹ דיעים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים
הוֹ לכת עוֹ לה, ונׁש מתוֹ  י ׁש ן כּ ׁש הוּ א אדם, זוֹ כה ואם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה.
מכריזים וכ לּ ם הלּ לוּ , הּט מא וֹ ת  הרוּ חוֹ ת בּ ין וּ בוֹ קעת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוׁש טה
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מצּ דּ נוּ  אינ וֹ  זה ּפ נּ וּ . מקוֹ ם, ּפ נּ וּ  בּ ין ואוֹ מרים: עוֹ לה והיא ! ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
וּ כׁש יּ וֹ רדת, אמת. אחד דּ בר לּה  וּ מוֹ דיעים הּק דוֹ ׁש ים, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
לדעת אליה להתקרב ר וֹ צים ערבּ וּ ב ׁש ל מחנוֹ ת אוֹ תם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל
הה וּ א והדּ בּ וּ ר אחרים. דּ ברים לּה  מוֹ דיעים והם הדּ בר , ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
ה וּ א האחרים אוֹ תם בּ ין  קדוֹ ׁש ים א וֹ תם  ֹבּ תו ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ וֹ טלת

וזה הּת בן.  ֹבּ תו והּנׁשמ כּ תב וּ אה  עֹומד ׁשהּוא ּבעֹוד י ֹותר זֹוכה הּוא ה [מי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְְְֵֵֶֶַָָ

הּזה] ּבעֹולם .עֹומדת ֶֶֶַָָ

ר וֹ צוֹ תּכ מוֹ  הזּ ה , מהעוֹ לם מהגּ וּ ף  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ׁש יּ וֹ צאוֹ ת כן ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
נמצאים. מזּ יקים וּ מחנוֹ ת הּפ תח ׁש וֹ מרי וכ ּמ ה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעל וֹ ת,
וּ מוֹ סרים הנּ פׁש וֹ ת, בּ אוֹ תן בּ הם אוֹ חזים כּ לּ ם - מצּ דּ ם הם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִאם
ואוֹ חזים עוֹ לוֹ ת  ּכ ואחר  לגּ יהנּ ם. להכניסם ד וּ מה בּ יד ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם
על  ׁש עברוּ  הם אלּ וּ  בּ הם: וּ מכריזים אוֹ תם, נוֹ טלים והם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם,
מחזירים  ּכ ואחר העוֹ לם. בּ כל  מׁש וֹ טטוֹ ת וכן ר בּ וֹ נם. ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמצווֹ ת 
עשׂ ר ׁש נים אחר חדׁש ים . ע שׂ ר  ׁש נים עד וכן לגּ יהנּ ם, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָאוֹ תם
אוֹ תם להם. ׁש ראוּ י  מקוֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  ׁש וֹ ככים הם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֳחדׁש ים
וזוֹ כוֹ ת ׁש נּ תבּ אר , כּ מוֹ  למעלה, עוֹ ל וֹ ת ׁש זּ כוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מוֹ ת

◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מוֹ תיהם.

לעוֹ לם ראהבּ א  טוֹ בוֹ ת כּ ּמ ה להם ׁש נּ גנזוּ  הצּ דּ יקים אׁש רי , ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
את  ׁש יּ וֹ דעים כּ אוֹ תם אוֹ תם בּ כל ּפ נימי מקוֹ ם ואין ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַההוּ א,

יוֹ ם  בּ כל  בּ הם לדבּ ק  ויוֹ דעים  ר בּ וֹ נם  כּ תוּ בס וֹ ד  אלּ וּ  על (ישעיה. ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
זּ הסד ) מה לוֹ . למח כּ ה יעשׂ ה   זוּ לת אהים ראתה א ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַעין

לוֹ  ׁש נּ אמרלמח כּ ה כּ מוֹ  לב )? בּ דברים.(איוב  איּ וֹ ב  את  חכּ ה ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אוֹ תּה  וּ מדיּ קים חכמה ׁש ל לדבר  ׁש דּ וֹ חקים הם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
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הם אלּ וּ  לר בּ וֹ נם. מכּ רים והם הדּ בר, בּ רוּ ר  את לדעת ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוּ מחכּ ים
בּ ין  ׁש נּ כנסים הם אלּ וּ  י וֹ ם. בּ כל בּ הם מׁש ּת בּ ח ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש רבּ וֹ נם
ואין  ׁש לּ מעלה, הערים בּ כל נכנסים ואלּ וּ  קדוֹ ׁש ים, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  חלקם אׁש רי  בידם. ׁש יּ מחה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי

תקרב בחר  א רי ת ב עליו   מה ל חלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא רי

וּ תקרב אׁש רי  ה)תבחר יתרו:(סה, פ' שמות עט:)[זוהר ויּ קרא](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יעקב  לבית  תאמר כּ ה לאמר  ההר  מן ה' מלא ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹֹֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵאליו

ּפ תח, יצחק  רבּ י סה)וגוֹ '. יׁש כּ ן (תהלים וּ תקרב ּת בחר  אׁש רי  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
ה וּ אחצרי  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי . ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מי  ׁש כּ ל ה ּק דוֹ ׁש , ההיכל  ֹבּ תו ל ׁש ר וֹ ת  אוֹ תוֹ  וקרב בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהתרצּ ה
ׁש לּ מעלה מר וּ מים הוּ א ר ׁש וּ ם לעבוֹ דתוֹ , בּ וֹ  התרצּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
ל ׁש ר וֹ ת העליוֹ ן הּק ד וֹ ׁש  הּמ ל מלּ פני נבחר הוּ א ׁש הרי  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָלדעת,
הערים בּ כל עוֹ בר הרׁש ם, אוֹ תוֹ  בּ וֹ  ׁש נּ מצא מי  וכל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִבּ מד וֹ ר וֹ ,

ׁש ל ׁש לּ מעלה חלקוֹ  אׁש רי  אמר , יהוּ דה רבּ י  בּ יד וֹ . מוֹ חה ואין ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
וכתוּ ב  וּ תקרב, ּת בחר  א ׁש רי  כּ תוּ ב  ׁש עליו וּ מ ׁש ה(שמותב )מׁש ה, ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌

הערפל, אל כד )נגּ ׁש  י גּ ׁש וּ .(שם א והם ה' אל לבדּ וֹ  מ ׁש ה  ונגּ ׁש  ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
- ישׂ ראל לבני ותגּ יד הנּ קב וֹ ת. אלּ וּ  - יעקב לבית תאמר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹֹכּ ה 

הזּ כרים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵאלּ וּ 

עת בכל  י כל א רחתיו  ְְְֵָָָָל

וגו'א ׁש רי  וּ תקרב  ה)ּת בחר נח:(סה, פ' חדש כ"ז :)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח , סה)י וֹ חנן יׁש כּ ן (תהלים וּ תקרב ּת בחר אׁש רי  ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
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:רחקים וים ארץ קצוי כּ ל מבטח יׁש ענוּ 
בּ גבוּ רה:ז נאזר בּ כחוֹ  הרים ׁש אוֹ ןחמכין מׁש בּ יח 

לאּמ ים: והמוֹ ן גּ לּ יהם ׁש אוֹ ן יׁש ביטיּמ ים ויּ יראוּ  
ּת רנין: וערב בקר מוֹ צאי מאוֹ תתי ּפ קדּת יקצוֹ ת 

אהים ּפ לג ּת עׁש רנּ ה רבּ ת וּת ׁש קקה הארץ 
ּת כינה: כן כּ י דּ גנם ּת כין מים רוּ היאמלא ּת למיה 

:ּת בר צמחּה  ּת מגגנּ ה בּ רביבים גּ דוּ דיה נחת
ׁש ן:יב דּ  ירעפוּ ן וּ מעגּ לי טוֹ בת ׁש נת עּט רּת 
ּת חגּ רנה:יג גּ בעוֹ ת וגיל מדבּ ר נאוֹ ת לבׁש וּ ידירעפוּ  

יׁש ירוּ : אף יתרוֹ עעוּ  בר יעטפוּ  ועמקים הצּ אן כרים

יׁש  כּ ּמ ה  וּ ראה בּ א .היכל קדׁש  בּ ית בּ טוּ ב  נשׂ בּ עה ֲחצרי◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
היא וי וֹ ם. יוֹ ם בּ כל וּ מעשׂ יו עצמוֹ  ולב דּ ק לזּ הר קם ?לאדם  ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

נכוֹ ן  ל בּ י  ׁש יּ הא אהי, ה' מלּ פני רצוֹ ן  יהי יאמר: - ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶֹ◌ַבּ בּ קר 
על יׁש גּ יח - ללכת רגליו  מוֹ ׁש יט .אׁש כּ ח ׁש א  בּ ידי ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָוּ מסוּ ר

להרע  ישׂ וּ טוּ  ׁש א רגליו יר וּ ץ,צעדי - מצוה לדבר  הל . ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יא)ׁש נּ אמר בּ ׁש בּ ת(הושע  ואפלּ וּ  יׁש אג. כּ אריה ילכוּ  ה' אחרי ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

עשׂ ה מה גּ וּ פוֹ  את לב דּ ק צרי - היּ וֹ ם כּ ל עבר לרוּ ץ. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמצוה
ׁש יּ י ׁש ן. קדם עליו ּת ׁש וּ בה  מיּ ד יעשׂ ה ,צרי ואם ההוּ א, ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם



תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד614 אדר סדר ו  ליו

סהתהלי מזמור  | לחודש  יא | שני ספר

הם אלּ וּ  לר בּ וֹ נם. מכּ רים והם הדּ בר, בּ רוּ ר  את לדעת ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוּ מחכּ ים
בּ ין  ׁש נּ כנסים הם אלּ וּ  י וֹ ם. בּ כל בּ הם מׁש ּת בּ ח ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש רבּ וֹ נם
ואין  ׁש לּ מעלה, הערים בּ כל נכנסים ואלּ וּ  קדוֹ ׁש ים, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  חלקם אׁש רי  בידם. ׁש יּ מחה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי

תקרב בחר  א רי ת ב עליו   מה ל חלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא רי

וּ תקרב אׁש רי  ה)תבחר יתרו:(סה, פ' שמות עט:)[זוהר ויּ קרא](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יעקב  לבית  תאמר כּ ה לאמר  ההר  מן ה' מלא ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹֹֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵאליו

ּפ תח, יצחק  רבּ י סה)וגוֹ '. יׁש כּ ן (תהלים וּ תקרב ּת בחר  אׁש רי  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
ה וּ אחצרי  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי . ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מי  ׁש כּ ל ה ּק דוֹ ׁש , ההיכל  ֹבּ תו ל ׁש ר וֹ ת  אוֹ תוֹ  וקרב בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהתרצּ ה
ׁש לּ מעלה מר וּ מים הוּ א ר ׁש וּ ם לעבוֹ דתוֹ , בּ וֹ  התרצּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
ל ׁש ר וֹ ת העליוֹ ן הּק ד וֹ ׁש  הּמ ל מלּ פני נבחר הוּ א ׁש הרי  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָלדעת,
הערים בּ כל עוֹ בר הרׁש ם, אוֹ תוֹ  בּ וֹ  ׁש נּ מצא מי  וכל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִבּ מד וֹ ר וֹ ,

ׁש ל ׁש לּ מעלה חלקוֹ  אׁש רי  אמר , יהוּ דה רבּ י  בּ יד וֹ . מוֹ חה ואין ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
וכתוּ ב  וּ תקרב, ּת בחר  א ׁש רי  כּ תוּ ב  ׁש עליו וּ מ ׁש ה(שמותב )מׁש ה, ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌

הערפל, אל כד )נגּ ׁש  י גּ ׁש וּ .(שם א והם ה' אל לבדּ וֹ  מ ׁש ה  ונגּ ׁש  ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
- ישׂ ראל לבני ותגּ יד הנּ קב וֹ ת. אלּ וּ  - יעקב לבית תאמר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹֹכּ ה 

הזּ כרים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵאלּ וּ 

עת בכל  י כל א רחתיו  ְְְֵָָָָל

וגו'א ׁש רי  וּ תקרב  ה)ּת בחר נח:(סה, פ' חדש כ"ז :)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח , סה)י וֹ חנן יׁש כּ ן (תהלים וּ תקרב ּת בחר אׁש רי  ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
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:רחקים וים ארץ קצוי כּ ל מבטח יׁש ענוּ 
בּ גבוּ רה:ז נאזר בּ כחוֹ  הרים ׁש אוֹ ןחמכין מׁש ּב יח 

לאּמ ים: והמוֹ ן גּ לּ יהם ׁש אוֹ ן יׁש ביטיּמ ים ויּ יראוּ  
ּת רנין: וערב בקר מוֹ צאי מאוֹ תתי ּפ קדּת יקצוֹ ת 

אהים ּפ לג ּת עׁש רנּ ה רבּ ת וּת ׁש קקה הארץ 
ּת כינה: כן כּ י דּ גנם ּת כין מים רוּ היאמלא ּת למיה 

:ּת בר צמחּה  ּת מגגנּ ה בּ רביבים גּ דוּ דיה נחת
ׁש ן:יב דּ  ירעפוּ ן וּ מעגּ לי טוֹ בת ׁש נת עּט רּת 
ּת חגּ רנה:יג גּ בעוֹ ת וגיל מדבּ ר נאוֹ ת לבׁש וּ ידירעפוּ  

יׁש ירוּ : אף יתרוֹ עעוּ  בר יעטפוּ  ועמקים הצּ אן כרים

יׁש  כּ ּמ ה  וּ ראה בּ א .היכל קדׁש  בּ ית בּ טוּ ב  נשׂ בּ עה ֲחצרי◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
היא וי וֹ ם. יוֹ ם בּ כל וּ מעשׂ יו עצמוֹ  ולב דּ ק לזּ הר קם ?לאדם  ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

נכוֹ ן  ל בּ י  ׁש יּ הא אהי, ה' מלּ פני רצוֹ ן  יהי יאמר: - ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶֹ◌ַבּ בּ קר 
על יׁש גּ יח - ללכת רגליו  מוֹ ׁש יט .אׁש כּ ח ׁש א  בּ ידי ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָוּ מסוּ ר

להרע  ישׂ וּ טוּ  ׁש א רגליו יר וּ ץ,צעדי - מצוה לדבר  הל . ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יא)ׁש נּ אמר בּ ׁש בּ ת(הושע  ואפלּ וּ  יׁש אג. כּ אריה ילכוּ  ה' אחרי ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

עשׂ ה מה גּ וּ פוֹ  את לב דּ ק צרי - היּ וֹ ם כּ ל עבר לרוּ ץ. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמצוה
ׁש יּ י ׁש ן. קדם עליו ּת ׁש וּ בה  מיּ ד יעשׂ ה ,צרי ואם ההוּ א, ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם
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לאלהי א)הריעו סו ]:(סו , לפרק  תהלי רוח[שימוש דאלויה למא

 מי באו כי  אלהי הושיעני  עלוהי , ולחוש  עלוהי  ותלי  יתיה כתוב
נפש . עד
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מסבב הבב  הלל   ת א  יה מע מטיבי  אד ני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָא
 רא לה להיטיב   ל ע י מע ינע ואז ימינה  ת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָא

אדםלכוּ  ּב ני על עלילה  נוֹ רא אהים  מפעלוֹ ת ה)וּ ראוּ  :(סו , ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

וירא פ' בראשית קט.)[זוהר ּפ תח,](דף יצחק לז)רבּ י וה וּ א(איוב  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  וג וֹ '. לפעלם בּ תחבּ וּ תו  מתהּפ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמסבּ וֹ ת
מעשׂ יו, לעשׂ וֹ ת צחים אׁש  גּ חלי וּ מביא בּ עוֹ לם  סבּ וּ בים ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְמסבּ ב

וּ בּמ ה אחר. בּ גון אוֹ תם ועוֹ שׂ ה אוֹ תם ה וֹ פ  ּכ ?ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
להפ כּ די  סבּ וּ בים וּ מסבּ ב תחבּ וּ לוֹ ת עוֹ שׂ ה ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ תחבּ וּ תו.

ּפ  מוּ ם - לפעלם הראׁש וֹ נים. אוֹ תם כּ מוֹ  ו א ׁש ל א וֹ תם, עלם ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌
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אוֹ תם.  מהּפ הוּ א  ּכ מעשׂ ים, עוֹ שׂ ים ׁש הם כּ מוֹ  אנוֹ ׁש . ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ְבּ ני
בּ ני  מעשׂ י מ וּ ם - ארצה תבל ּפ ני על יצ וּ ם אׁש ר ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲֹכּ ל
מצוּ ה הוּ א מה בּ כל  מסבּ וֹ ת אוֹ תם  מהּפ הוּ א ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם
מסבּ וֹ ת והוּ א אמר , אלעזר רבּ י וגוֹ '. תבל ּפ ני  על  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
מעשׂ ים וּ מביא סבּ וּ בים מסבּ ב  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  -  ִמתהּפ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
אוֹ תם ׁש יּ תקיּ מוּ  אדם בּ ני  ׁש ח וֹ ׁש בים ואחר להתקיּ ם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
מעשׂ ים אוֹ תם את אוֹ תם הוֹ פ ה וּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַמעשׂ ים,
כּ מ וֹ  כּ תוּ ב, בּ תחבּ וּ לתוֹ  בּ תח בּ וּ תו, בּ התחלה. ׁש היוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִמכּ מוֹ 
מסּת וֹ בב  הגּ ל גּ ל ׁש אוֹ תוֹ  בּ עוֹ ד חרס, כּ לי ׁש עוֹ שׂ ה הזּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ָהאּמ ן
כּ גוֹ ן  לעשׂ וֹ ת חוֹ ׁש ב  עוֹ שׂ ה, - זה כּ גוֹ ן לע שׂ וֹ ת ח וֹ ׁש ב ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,
ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם אחר  לכלי זה כּ לי   מה ּפ עוֹ שׂ ה. - ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר
את  מהּפ ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש   ּכ לפניו . סוֹ בב ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהגּ לגּ ל 

ע וֹ שׂ ה. ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו

וּ מהוּ בּ תח בּ וּ תו יוֹ "ד, ׁש ה וּ אחסר למ ּט ה דּ ין בּ ית זה ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
כּ לים  מהּפ הוּ א זה ועל לפניו, הּס וֹ בב ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַגלגּ ל 

זה אםמ כּ לי אדם. בּ ני ׁש ל  פעלם כּ פי  זה וכל אחר, לכלי  ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מסוֹ בב  הּס וֹ בב הגּ לגּ ל  אוֹ תוֹ  - מעשׂ יהם מטיבים אדם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
להם להיטיב בּ עוֹ לם מעשׂ ים נעשׂ ים ואז ימינה, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָאוֹ תם
היּ מין, צד בּ אוֹ תוֹ  ׁש וֹ קט וא ּת מיד  סוֹ בב והגּ לגּ ל  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,
ּת חבּ וּ לתוֹ  - להרע אדם בּ ני בּ אוּ  בּ וֹ . מתגּ לגּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהע וֹ לם
הּק דוֹ ׁש  היּ מין, ׁש ל בּ ּס בּ וּ ב  עוֹ מדת והיתה ּת מיד  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ּס וֹ בבת
מסבּ וֹ ת  וּ מהּפ שׂ מאל  לצד אוֹ תּה  מסוֹ בב הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מעשׂ ים ונעשׂ ים ס וֹ בב הגּ לגּ ל ואז שׂ מאל. ׁש הי וּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוכלים
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ּת הלּ תוֹ :בהארץ: כבוֹ ד שׂ ימוּ  ׁש מוֹ  כבוֹ ד זּמ רוּ  

לאהיםג  עזּ אמרוּ  בּ רב מעשׂ י נּ וֹ רא מה 
איבי:יכחׁש וּ  ד לל ויזּמ רוּ  ל יׁש ּת חווּ  הארץ כּ ל 

סלה: ׁש מ אהיםהיזּמ רוּ  מפעלוֹ ת וּ ראוּ  לכוּ  
אדם: בּ ני על עלילה ּב נּ הרונוֹ רא ׁש ה ליבּ  ים הפ 

רוח לו  שיש  למא
לאלהי א)הריעו סו ]:(סו , לפרק  תהלי רוח[שימוש דאלויה למא

 מי באו כי  אלהי הושיעני  עלוהי , ולחוש  עלוהי  ותלי  יתיה כתוב
נפש . עד

תהלי שימוש

מסבב הבב  הלל   ת א  יה מע מטיבי  אד ני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָא
 רא לה להיטיב   ל ע י מע ינע ואז ימינה  ת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָא

אדםלכוּ  ּב ני על עלילה  נוֹ רא אהים  מפעלוֹ ת ה)וּ ראוּ  :(סו , ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

וירא פ' בראשית קט.)[זוהר ּפ תח,](דף יצחק לז)רבּ י וה וּ א(איוב  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  וג וֹ '. לפעלם בּ תחבּ וּ תו  מתהּפ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמסבּ וֹ ת
מעשׂ יו, לעשׂ וֹ ת צחים אׁש  גּ חלי וּ מביא בּ עוֹ לם  סבּ וּ בים ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְמסבּ ב

וּ בּמ ה אחר. בּ גון אוֹ תם ועוֹ שׂ ה אוֹ תם ה וֹ פ  ּכ ?ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
להפ כּ די  סבּ וּ בים וּ מסבּ ב תחבּ וּ לוֹ ת עוֹ שׂ ה ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ תחבּ וּ תו.

ּפ  מוּ ם - לפעלם הראׁש וֹ נים. אוֹ תם כּ מוֹ  ו א ׁש ל א וֹ תם, עלם ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌
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אוֹ תם.  מהּפ הוּ א  ּכ מעשׂ ים, עוֹ שׂ ים ׁש הם כּ מוֹ  אנוֹ ׁש . ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ְבּ ני
בּ ני  מעשׂ י מ וּ ם - ארצה תבל ּפ ני על יצ וּ ם אׁש ר ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲֹכּ ל
מצוּ ה הוּ א מה בּ כל  מסבּ וֹ ת אוֹ תם  מהּפ הוּ א ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם
מסבּ וֹ ת והוּ א אמר , אלעזר רבּ י וגוֹ '. תבל ּפ ני  על  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
מעשׂ ים וּ מביא סבּ וּ בים מסבּ ב  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  -  ִמתהּפ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
אוֹ תם ׁש יּ תקיּ מוּ  אדם בּ ני  ׁש ח וֹ ׁש בים ואחר להתקיּ ם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
מעשׂ ים אוֹ תם את אוֹ תם הוֹ פ ה וּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַמעשׂ ים,
כּ מ וֹ  כּ תוּ ב, בּ תחבּ וּ לתוֹ  בּ תח בּ וּ תו, בּ התחלה. ׁש היוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִמכּ מוֹ 
מסּת וֹ בב  הגּ ל גּ ל ׁש אוֹ תוֹ  בּ עוֹ ד חרס, כּ לי ׁש עוֹ שׂ ה הזּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ָהאּמ ן
כּ גוֹ ן  לעשׂ וֹ ת חוֹ ׁש ב  עוֹ שׂ ה, - זה כּ גוֹ ן לע שׂ וֹ ת ח וֹ ׁש ב ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,
ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם אחר  לכלי זה כּ לי   מה ּפ עוֹ שׂ ה. - ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר
את  מהּפ ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש   ּכ לפניו . סוֹ בב ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהגּ לגּ ל 

ע וֹ שׂ ה. ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו

וּ מהוּ בּ תח בּ וּ תו יוֹ "ד, ׁש ה וּ אחסר למ ּט ה דּ ין בּ ית זה ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
כּ לים  מהּפ הוּ א זה ועל לפניו, הּס וֹ בב ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַגלגּ ל 

זה אםמ כּ לי אדם. בּ ני ׁש ל  פעלם כּ פי  זה וכל אחר, לכלי  ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מסוֹ בב  הּס וֹ בב הגּ לגּ ל  אוֹ תוֹ  - מעשׂ יהם מטיבים אדם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
להם להיטיב בּ עוֹ לם מעשׂ ים נעשׂ ים ואז ימינה, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָאוֹ תם
היּ מין, צד בּ אוֹ תוֹ  ׁש וֹ קט וא ּת מיד  סוֹ בב והגּ לגּ ל  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,
ּת חבּ וּ לתוֹ  - להרע אדם בּ ני בּ אוּ  בּ וֹ . מתגּ לגּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהע וֹ לם
הּק דוֹ ׁש  היּ מין, ׁש ל בּ ּס בּ וּ ב  עוֹ מדת והיתה ּת מיד  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ּס וֹ בבת
מסבּ וֹ ת  וּ מהּפ שׂ מאל  לצד אוֹ תּה  מסוֹ בב הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מעשׂ ים ונעשׂ ים ס וֹ בב הגּ לגּ ל ואז שׂ מאל. ׁש הי וּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוכלים

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד618 אדר סדר ז ליו
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בּ וֹ : נשׂ מחה ׁש ם ברגל עוֹ לםזיעברוּ  בּ גבוּ רתוֹ  מׁש ל 
אל הּס וֹ ררים ּת צּפ ינה בּ גּ וֹ ים למוֹ (ירימו)עיניו ירוּ מוּ  

אהינוּ חסלה: עּמ ים קוֹ לבּ רכוּ  והׁש מיעוּ  
רגלנוּ :טּת הלּ תוֹ : לּמ וֹ ט נתן וא בּ חיּ ים נפׁש נוּ  הם 

אהיםי בחנּת נוּ  כּ סף:כּ י כּ צרף צרפּת נוּ  
במתנינוּ :יא מוּ עקה שׂ מּת  בּמ צוּ דה הרכּ בּת יבהבאתנוּ  

לרויה: וּת וֹ ציאנוּ  וּ בּמ ים באׁש  ּב אנוּ  לראׁש נוּ  ׁש  אנוֹ 

ׁש בּ ני  עד צד  לאוֹ תוֹ  ס וֹ בב והגּ לגּ ל  אדם. לבני  להרע ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
בּ ני  בּ מעשׂ י  עוֹ מד והגּ ל גּ ל  מעשׂ יהם, להיטיב  ׁש בים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם

ּת מיד . עוֹ מד וא לפעלם, בּ תחבּ וּ תו   ּכ ועל  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.

 מ והצאה נפ מסירת  על רי  אְְִִִֶֶַַַַָָָָ

וּ בּמ ים בּ אנוּ  יב )ּב אׁש  וארא:(סו , פ' שמות כ"ט:)[זוהר וּת על ](דף  ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌
מהם. הארץ והתמלּ אה והוֹ לידה, אחת היתה ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהצּ פרדּ ע.

ׁש כּ תוּ ב  לאׁש , עצמן מוֹ סרוֹ ת כ לּ ן וּ במ ׁש ארוֹ תי.והיוּ   וּ בתנּ וּ רי ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌
אוֹ מר וֹ ת היוּ  סו)?וּ מה לרויה (תהלים  וּת וֹ ציאנוּ  וּ בּמ ים בּ אׁש  .בּ אנוּ  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הצּ פרדּ עים אוֹ תן ׁש כּ ל למצרים אכּפ ת מה  ּכ אם ּת אמר, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
לאׁש  ואנכנסוֹ ת בּ ּת נּ וּ ר והוֹ לכוֹ ת לא ׁש  נכנס וֹ ת כ לּ ן אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌

עשׂ וּ  מה ׁש ּמ תוֹ ת ואוֹ תן  ונכנסוֹ תמתוֹ ת. בּ ּת נּ וּ ר, היה לחם ? ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
 ֹלתו ונ ׁש אבוֹ ת אחר וֹ ת מהן וי וֹ צאוֹ ת וּ מתבּ ּק עוֹ ת , הלּ חם  ְֹלת ו◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ מעיהם לצפרדּ ע הפכה ּפ ת אוֹ תּה  מּמ נּ וּ , לאכל  בּ אוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהלּ חם.

תהלי זוהר 
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נדרי:יג ל אׁש לּ ם בעוֹ לוֹ ת בית ּפ צוּ ידאבוֹ א אׁש ר 
לי: בּ צּ ר ּפ י ודבּ ר עםטושׂ פתי  ּל אעלה מחים עלוֹ ת 

סלה: עּת וּ דים עם בקר אעשׂ ה אילים לכוּ טזקטרת 
אהים יראי כּ ל ואסּפ רה עשׂ הׁש מעוּ  אׁש ר 

לׁש וֹ ני:יזלנפׁש י: ּת חת ורוֹ מם קראתי ּפ י אוןיחאליו 
אדני: יׁש מע א בלבּ י ראיתי אהיםיטאם ׁש מע אכן 

:ּת פלּ תי בּ קוֹ ל אהיםכ הקׁש יב  ּבּ רו 
מאּת י: וחסדּ וֹ  ּת פלּ תי הסיר א אׁש ר

וּ מרימוֹ ת להםורוֹ קדוֹ ת , קׁש ה וזה מתים, ׁש הי וּ  עד קוֹ לוֹ ת ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
ֹ◌ַ◌ֵמהכּ ל .



תהלי זוהר 
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סו תהלי מזמור  | לחודש  יב | שני ספר 

בּ וֹ : נשׂ מחה ׁש ם ברגל עוֹ לםזיעברוּ  בּ גבוּ רתוֹ  מׁש ל 
אל הּס וֹ ררים ּת צּפ ינה בּ גּ וֹ ים למוֹ (ירימו)עיניו ירוּ מוּ  

אהינוּ חסלה: עּמ ים קוֹ לבּ רכוּ  והׁש מיעוּ  
רגלנוּ :טּת הלּ תוֹ : לּמ וֹ ט נתן וא בּ חיּ ים נפׁש נוּ  הם 

אהיםי בחנּת נוּ  כּ סף:כּ י כּ צרף צרפּת נוּ  
במתנינוּ :יא מוּ עקה שׂ מּת  בּמ צוּ דה הרכּ בּת יבהבאתנוּ  

לרויה: וּת וֹ ציאנוּ  וּ בּמ ים באׁש  בּ אנוּ  לראׁש נוּ  ׁש  אנוֹ 

ׁש בּ ני  עד צד  לאוֹ תוֹ  ס וֹ בב והגּ לגּ ל  אדם. לבני  להרע ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
בּ ני  בּ מעשׂ י  עוֹ מד והגּ ל גּ ל  מעשׂ יהם, להיטיב  ׁש בים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם

ּת מיד . עוֹ מד וא לפעלם, בּ תחבּ וּ תו   ּכ ועל  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.

 מ והצאה נפ מסירת  על רי  אְְִִִֶֶַַַַָָָָ

וּ בּמ ים בּ אנוּ  יב )ּב אׁש  וארא:(סו , פ' שמות כ"ט:)[זוהר וּת על ](דף  ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌
מהם. הארץ והתמלּ אה והוֹ לידה, אחת היתה ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהצּ פרדּ ע.

ׁש כּ תוּ ב  לאׁש , עצמן מוֹ סרוֹ ת כ לּ ן וּ במ ׁש ארוֹ תי.והיוּ   וּ בתנּ וּ רי ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌
אוֹ מר וֹ ת היוּ  סו)?וּ מה לרויה (תהלים  וּת וֹ ציאנוּ  וּ בּמ ים בּ אׁש  .בּ אנוּ  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הצּ פרדּ עים אוֹ תן ׁש כּ ל למצרים אכּפ ת מה  ּכ אם ּת אמר, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
לאׁש  ואנכנסוֹ ת בּ ּת נּ וּ ר והוֹ לכוֹ ת לא ׁש  נכנס וֹ ת כ לּ ן אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌

עשׂ וּ  מה ׁש ּמ תוֹ ת ואוֹ תן  ונכנסוֹ תמתוֹ ת. בּ ּת נּ וּ ר, היה לחם ? ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
 ֹלתו ונ ׁש אבוֹ ת אחר וֹ ת מהן וי וֹ צאוֹ ת וּ מתבּ ּק עוֹ ת , הלּ חם  ְֹלת ו◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ מעיהם לצפרדּ ע הפכה ּפ ת אוֹ תּה  מּמ נּ וּ , לאכל  בּ אוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהלּ חם.

תהלי זוהר 

יתה 619זוהר הלימוד אדר סדר ז ליו

סו תהלי מזמור  | לחודש  יב | שני ספר 

נדרי:יג ל אׁש לּ ם בעוֹ לוֹ ת בית ּפ צוּ ידאבוֹ א אׁש ר 
לי: בּ צּ ר ּפ י ודבּ ר עםטושׂ פתי  ּל אעלה מחים עלוֹ ת 

סלה: עּת וּ דים עם בקר אעשׂ ה אילים לכוּ טזקטרת 
אהים יראי כּ ל ואסּפ רה עשׂ הׁש מעוּ  אׁש ר 

לׁש וֹ ני:יזלנפׁש י: ּת חת ורוֹ מם קראתי ּפ י אוןיחאליו 
אדני: יׁש מע א בלבּ י ראיתי אהיםיטאם ׁש מע אכן 

:ּת פלּ תי בּ קוֹ ל אהיםכ הקׁש יב  ּבּ רו 
מאּת י: וחסדּ וֹ  ּת פלּ תי הסיר א אׁש ר

וּ מרימוֹ ת להםורוֹ קדוֹ ת , קׁש ה וזה מתים, ׁש הי וּ  עד קוֹ לוֹ ת ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
ֹ◌ַ◌ֵמהכּ ל .



תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד620 אדר סדר ז ליו

סזתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

ׁש יר:אסז מזמוֹ ר בּ נגינת אהיםב*למנצּ ח 
סלה: אּת נוּ  ּפ ניו יאר ויברכנוּ  יחנּ נוּ 

תמידיתלקדח ת 
יחננו  ב)אלהי סז]:(סז, לפרק  תהלי מ[שימוש י ' י "ה. שלו  ש

תמידי לקדחת טוב והוא המזמור. שבסו "סלה מ ה ' "יחננו,
הנתפש . ולאד

תהלי שימוש

זה רק ירת ואמר   מנ היה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹה ר 

וגו'אלהים ויברכנו  ב )יחננו ב':(סז, חלק סז :)[זוהר תורה](דף  זוהר

צפון  שרוח ההיא בשעה וראה בוא אלעזר רבי  אמר 
המלך  דוד  קם הכנור , של הנימין באותן דופק והיה נתעורר
והכנור בתורה, מתיגע  והיה הקדוש  למלך ומהלל ומשבח 

תהלי זוהר 

ספר
הטהורה  *מנורה 

בתהלים ) ס"ז (מזמור שיר מזמור בנגינות למנצח המזמור לומר הענין  יבואר בו
זוהר, מדרשים, מדברי ונפלא גדול ליקוט  כשר. קלף  על כתובה  מנורה בצורת 
מוסר, שבט למהרח "ו, הכוונות ' שער קאפיל, ר ' סידור של "ה, מהרש "ל, הרמ"א

ועוד. המאור  מנורת

טהורה מנורה

אלו* פסוקים משלשה היוצאים שמות  ע"ב  יט כא )[המלבה"ד]: יד, :(שמות

עמוד ויסע מאחריהם, וילך  ישראל מחנה לפני ההולך  האלקים מלאך "ויסע
מאחריהם". ויעמוד  מפניהם הענן

טהורה מנורה הערת

יתה 621זוהר הלימוד אדר סדר ח ליו

סזתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

וראה בוא אומר, היה שירה ואיזו שירה, ואמר  מנגן היה
להם לתת המרכבות אותן לכל נתעורר שהקב"ה בשעה

שכתוב קטזטרף  שביארנו לא)כמו לילה(משלי  בעוד ותקם
פותחים בשמחה כלם אז לנערותיה, וחק  לביתה טרף  ותתן

סלה ואומרים, אתנו  פניו יאר ויברכנו יחננו כאשרקיזאלהים

תהלי זוהר 

אמירתה - קדושתה  - סגולתה

שמות וע"ב מנורה צורת סוד
ד )תב ז(שיר   רעיתי יפה  .  אי מ רעיתי  יפה  ְְִִֵַַָָָָָָָָָָֻֻ

נגד ה ,סנהדרי  א   אי מ י ראל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָנסת 
 ר דוה יעקב, ע רד נפ בעי מ ת. ני בעיְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

למעלה. נהדריה מ  דקי אי זה ועל . על  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֻה א 

טהורה מנורה

הלילה, את ויאר  והחושך הענן ויהי ישראל , מחנה ובין מצרים מחנה בין  "ויבא 

הלילה". כל  זה אל  זה קרב ולא 

וישם הלילה, כל עזה קדים  ברוח הים את ה' ויולך הים, על ידו את  משה "ויט 

המים". ויבקעו לחרבה הים את
ואחד ישר, אחד  פסוק  אותיות משלש ושם שם  וכל אותיות , ע"ב יש פסוק בכל

ישר.(למפרע )הפוך  קנא:)ואחד  ויקרא  (זוהר

טהורה מנורה הערת

כמובא.קטז  בהזהר ודילוגים שיבושים קמשונים  עלו זה במאמר גם 
אינון  למישור : המעקשים  ושמתי תקנתי ובעזהש "י הזהר, במפרשי
המלכות מן  תובעים העולם  אומות של שרים  השבעים  היינו רתיכין

האומות: עבור פרנסה  תפלה קיז.שפע בדרך אומרים  הפסוק זה

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד620 אדר סדר ז ליו

סזתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

ׁש יר:אסז מזמוֹ ר בּ נגינת אהיםב*למנצּ ח 
סלה: אּת נוּ  ּפ ניו יאר ויברכנוּ  יחנּ נוּ 

תמידיתלקדח ת 
יחננו  ב)אלהי סז]:(סז, לפרק  תהלי מ[שימוש י ' י "ה. שלו  ש

תמידי לקדחת טוב והוא המזמור. שבסו "סלה מ ה ' "יחננו,
הנתפש . ולאד

תהלי שימוש

זה רק ירת ואמר   מנ היה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹה ר 

וגו'אלהים ויברכנו  ב )יחננו ב':(סז, חלק סז :)[זוהר תורה](דף  זוהר

צפון  שרוח ההיא בשעה וראה בוא אלעזר רבי  אמר 
המלך  דוד  קם הכנור , של הנימין באותן דופק והיה נתעורר
והכנור בתורה, מתיגע  והיה הקדוש  למלך ומהלל ומשבח 

תהלי זוהר 

ספר
הטהורה  *מנורה 

בתהלים ) ס"ז (מזמור שיר מזמור בנגינות למנצח המזמור לומר הענין  יבואר בו
זוהר, מדרשים, מדברי ונפלא גדול ליקוט  כשר. קלף  על כתובה  מנורה בצורת 
מוסר, שבט למהרח "ו, הכוונות ' שער קאפיל, ר ' סידור של "ה, מהרש "ל, הרמ"א

ועוד. המאור  מנורת

טהורה מנורה

אלו* פסוקים משלשה היוצאים שמות  ע"ב  יט כא )[המלבה"ד]: יד, :(שמות

עמוד ויסע מאחריהם, וילך  ישראל מחנה לפני ההולך  האלקים מלאך "ויסע
מאחריהם". ויעמוד  מפניהם הענן

טהורה מנורה הערת

יתה 621זוהר הלימוד אדר סדר ח ליו

סזתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

וראה בוא אומר, היה שירה ואיזו שירה, ואמר  מנגן היה
להם לתת המרכבות אותן לכל נתעורר שהקב"ה בשעה

שכתוב קטזטרף  שביארנו לא)כמו לילה(משלי  בעוד ותקם
פותחים בשמחה כלם אז לנערותיה, וחק  לביתה טרף  ותתן

סלה ואומרים, אתנו  פניו יאר ויברכנו יחננו כאשרקיזאלהים

תהלי זוהר 

אמירתה - קדושתה  - סגולתה

שמות וע"ב מנורה צורת סוד
ד )תב ז(שיר   רעיתי יפה  .  אי מ רעיתי  יפה  ְְִִֵַַָָָָָָָָָָֻֻ

נגד ה ,סנהדרי  א   אי מ י ראל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָנסת 
 ר דוה יעקב, ע רד נפ בעי מ ת. ני בעיְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

למעלה. נהדריה מ  דקי אי זה ועל . על  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֻה א 

טהורה מנורה

הלילה, את ויאר  והחושך הענן ויהי ישראל , מחנה ובין מצרים מחנה בין  "ויבא 

הלילה". כל  זה אל  זה קרב ולא 

וישם הלילה, כל עזה קדים  ברוח הים את ה' ויולך הים, על ידו את  משה "ויט 

המים". ויבקעו לחרבה הים את
ואחד ישר, אחד  פסוק  אותיות משלש ושם שם  וכל אותיות , ע"ב יש פסוק בכל

ישר.(למפרע )הפוך  קנא:)ואחד  ויקרא  (זוהר

טהורה מנורה הערת

כמובא.קטז  בהזהר ודילוגים שיבושים קמשונים  עלו זה במאמר גם 
אינון  למישור : המעקשים  ושמתי תקנתי ובעזהש "י הזהר, במפרשי
המלכות מן  תובעים העולם  אומות של שרים  השבעים  היינו רתיכין

האומות: עבור פרנסה  תפלה קיז.שפע בדרך אומרים  הפסוק זה

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד622 אדר סדר ח ליו

סזתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

ואומר , מנשב לעולם ויורד נתעורר  צפון בארץ רוח לדעת 
ישועתך גוים בכל בכחקיחדרכך מנגן  שהוא בשעה והכנור 

ואומר, פותח הרוח עמים אותו  יודיך  אלהים עמים יודיך
צפוקיטכלם  מישר[ורוח עמים  תשפט  כי לאמים וירננו  ישמחו ואומר, מנשב ן

סלה  תנחם בארץ ואומר,קכולאמים עוד משיב יודיך יודיך יודיך יודיך והכנור אלהים אלהים אלהים אלהים  עמיםעמיםעמיםעמים יודיךיודיךיודיךיודיך

תהלי זוהר 

א' ענף
עש"ו,ספר עמ"י  וזל "ק : זיע "א, מהרש"ל  לרבנו  זהב מנורת

.בתהלי ס"ז פרק   והמנורה המזמור כוונת  ואתחיל

זה  במזמור יש ונפלאים גדולים  ורמזים סודות א.
בוזה ויש ,השלו עליו  המל דוד  עשה ורמזי המזמור  סודות 

מנורה . כצורת עשוי  והוא ,ונפלאי גדוליפסוקי שלשה  וה
ושלשה באמצע , וירננו  ישמחו והפסוק  ,ימי בצד  ראשוני

טהורה מנורה

תקוני  פתח . ד "ה אחרי, פרשת  זו "ח נא: ויקרא  ער. נב, שמות  בזוהר מזה ועיין

דיוצר ק"ש שעה"כ פ"ד, נו"ן  שער ע "ח קיח. זו"ח תקוני  קז : ע תיקון זוהר ,

ה '. דרוש סוף

טהורה מנורה הערת

אותם : המפרנסת  המלכות  התעוררתקיח.למדת היינו צפון רוח
הכתוב  בסוד הזיוג התחלת שזהו המלכות אל התפארת מן הגבורה
הבינה  מעולם שפע מבקש  והתפארת וגו', לראשי  תחת שמאלו
השפע שתשפע הבנים אם הבינה אל ואומר  להמלכות, להשפיע 

וגו': דרכך בארץ  דעת למען  זה המלכותקיט .בעבור זו כנור 
וגו': עמים יודיך השפע  קבלתם  שע"י להמליץ הפסוק  זה  ואומרת

שתחלק קכ. המלכות אל התפארת של צפון רוח שאומר  זהו

הזוהר זיו

יתה 623זוהר הלימוד אדר סדר ח ליו

סזתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

כלם כלם כלם כלם  הקודש .]עמים עמים עמים עמים  רוח  עליו ונתעורר קם היה כאשר ודוד 
ארץ ואמר, יבולהפתח  יברכנו נתנה אלהינו אלהים יברכנו

ארץ  אפסי כל אותו וייראו להמשיך קכאאלהים בשביל
ברוח דוד בא ואח"כ למטה, מלמעלה הקב"ה של הטוב
הכנור, של  המקרא אותו בכלם נכפל יחד, וסדרם הקודש
למעלה הקב"ה של כבודו  השתלמות הוא שזה לפי
להקב"ה, לו ומודים נכנעים עמים ששאר  בשעה ולמטה,
הקב"ה של כבודו נשתלם אז לו ומודים  נכנעים שהם וכיון

ולמטה. למעלה

תהלי זוהר 

קני  שבעה נגד  פסוקי שבעה  וה שמאל . בצד אחרוני פסוקי
שנאמר המנורה, גו הוא האמצעי והקנה לב)המנורה. כה, (שמות

השני . מצדה מנורה קני ושלשה האחת מצדה  מנורה קני שלשה

טהורה מנורה

משבעים ועוד ה' אנא  בגימ ' והוא אני ד "ה ע"א  ריש מ"ה סוכה רש"י ועיין

ויבא ויסע בשלח  בפרשת  הסמוכין מקראות  בשלש הנקובים  הן שמות  ושתים

י"ד בשלח זוטרתא ובפסיקתא  כ"א ל"ג שמות  ב"ע ר "א בפ' וראה וכו', ויט

ואחד אחד  כל ויט  ויבא  ויסע  פסוקים  שלשה אלו כי דע ע"בכ"א בו יש

הראשון מן אות  המפורש שם  מוצא אתה ומהם שמות , ע"ב כנגד  אותיות 

טהורה מנורה הערת

וגו': וירננו ישמחו  ואז ביושר השפע יאמרקכא.להם  הפסוקים  אלו
יתברכו  שישראל שע"י  וימליץ ישראל, עבור וברכה שפע לתבוע דוד
ישראל  עם  ח"ו אם משא "כ ארץ, אפסי כל אותו ויראו וברכה בשפע
מן  יראים  אומה"ע אין אז  ובצרות  בשפלות  והם השפע חסרי  עניים 

אלהיהם : נא איה הגוים יאמרו  ולמה הקב "ה

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד622 אדר סדר ח ליו

סזתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

ואומר , מנשב לעולם ויורד נתעורר  צפון בארץ רוח לדעת 
ישועתך גוים בכל בכחקיחדרכך מנגן  שהוא בשעה והכנור 

ואומר, פותח הרוח עמים אותו  יודיך  אלהים עמים יודיך
צפוקיטכלם  מישר[ורוח עמים  תשפט  כי לאמים וירננו  ישמחו ואומר, מנשב ן

סלה  תנחם בארץ ואומר,קכולאמים עוד משיב יודיך יודיך יודיך יודיך והכנור אלהים אלהים אלהים אלהים  עמיםעמיםעמיםעמים יודיךיודיךיודיךיודיך
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א' ענף
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טהורה מנורה

תקוני  פתח . ד "ה אחרי, פרשת  זו "ח נא: ויקרא  ער. נב, שמות  בזוהר מזה ועיין

דיוצר ק"ש שעה"כ פ"ד, נו"ן  שער ע "ח קיח. זו"ח תקוני  קז : ע תיקון זוהר ,

ה '. דרוש סוף

טהורה מנורה הערת

אותם : המפרנסת  המלכות  התעוררתקיח.למדת היינו צפון רוח
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הזוהר זיו
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יתברכו  שישראל שע"י  וימליץ ישראל, עבור וברכה שפע לתבוע דוד
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שהוא והפסוק ,בנגינות,הראשו הואלמנצח אלא  , המני מ אינו
הוא, ברו הקדוש  מ קדושי שמות  וה המזמור. ש
שלש  וה המנורה , קני משבעה ואחד  אחד  כל על  כתובי וה
על אותיות  ושתי  המנורה , קני ששה מ וקנה קנה כל  על אותיות 

האמצעי . קנה

הוא  ברוך  הקדוש ונגד העולם, קצות ששה  נגד רומזים זה במזמור  פסוקים  ז ' ב.
מ והשבעה פסוקי השבעה כי דע , הזה , המזמור מ פסוקי

מזרח,המזמור ,שה ,העול קצות  לששה רומזי הזה
על ומל אדו הוא  ברו והקדוש ,ואר שמי ,דרו ,צפו מערב,

המנורה.  גו שהוא האמצעי לקנה  רומז הוא כל ,

הנרות אור  מכל יותר גדול אור  ונותן מאיר היה האמצעי מקנה הנר ג.
הואוזה  וקדושתו  ומעלתו  שבת , שהוא השביעי ליו רומז הפסוק 

.הג  בתו אשר החיי  ע סוד  והוא המעשה , ימי  ששת  על 
לכל שמ שפע  בה היה האמצעי, קנה ומזה ,הג באמצע  לומר  רצה
 ונות מאיר היה האמצעי  מקנה הנר  וזה המנורה, קני  שעל  הנרות 
המנורה. קני ששה שעל הששה הנרות אור מכל  יותר  גדול  אור 

הוא ,כמו ברו להקדוש רומז  והברכותכ האור  בא שממנו
 העול לכל  קנהוהצלחות הוא ישראל   אר  כ וכמו  .

טהורה מנורה

והוא הישר בספר השם זה ותמצא וכו', האחרון מן ואות  האמצע מן ואות 

על "ם סי"ט יל "י וה"י כו'.הנקרא 

אותיות כ "ב כל בו  יש ע "ב של שם שכתב קע"ט  אופן עמוקות  במגלה וראה

נטית בכח , נאדרי ה' ימינך  שבתורה ימין פסוקי בשלשה וכן ג', מאות  חוץ 

גימל, אות  רק נעלם ולא אותיות  כל אחד בכל  יש  למו דת אש מימינו ימינך,
וכפורתוכן ארון בפסוק וכן  ג', נעלם ג"כ  ואוריך , תומיך אמר וללוי בפסוק 

טהורה מנורה הערת
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המקדש  ובית האמצעי , הקנה  מ הנר  הוא וירושלי האמצעי,
נגד מכוו מעלה של וירושלי .ומנוצ המתפשט האור הוא 

דכתיב מטה, של  יב)ירושלי יז, מראשו (ירמיה מרו כבוד  כסא
ובית השמי שער  מעלה של ובירושלי מקדשינו, מקו

וכסא הכבוד.המקדש

והתנועות והצלחות הברכות ממנו ישפיעו ישראל , ארץ שהוא האמצעי, הקנה  מן  ד.
הארצות לכל

הברכותומזה ממנו ישפיעו ישראל ,  אר שהוא האמצעי , קנה
שיש  איקלימי משש  הארצות , לכל  והתנועות  והצלחות 

הנביא  אמר  ולפיכ ,ו)בעול כ, הארצות.(יחזקאל לכל  היא  וצבי 

שמוצוממנו כמו ,שבעול הארצות  כל  ומתפרנסי מוצצי
אמו. החלב ושורשהילד  הא היא ישראל אר כי

שבעה כל נשעני שעליה  ,העול באמצע החזק ועמוד
הברכות שבע ומקבלי מתפרנסי וממנו , העול מ איקלמי

בצינורות הארצות  לכל והתבואות  תבי והצלחות העני ובזה .
קדושת השבת.סוד  יו

א "י ,והאותיות י"י  י' אל ,ה פסוקי שלש מ הראשונות 
הקדוש  של שמות  ע "ב נגד ע "ב , בגימטריא עולי

טהורה מנורה

ק')וכרובים אות י"א  כ"ה תרומה חכמים ושפתי יקר בכלי בפרשת(ועי' וכן ,

בית על שלמה שהתפלל  סליחות  בי"א וכן ק', באות  אפי תמניא  בכל וכן  סוטה

עיי"ש. כו' גימל  בהם אין  אלו בכל  בדה"י, ו' במלכים  ה' המקדש,

שמהן, ע"ב  לקבל דאינון הסנהדרין אלו בך  אין ומום ע "ב ל "ד צו בזהר וראה
וזה  "מום ", הוא  הרי הע"ב  האחרון שהצירוף שהכוונה יצחק דברי בספר וכתב 

על ע"א, רק אינם סנהדרין הרי תאמר ואם  שמהן, ע "ב קבל  דסנהדרין שאמרו

עיי"ש. בך , אין  ומו"ם סיימו זה

טהורה מנורה הערת
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ו' מ היוצאי הוא, ו'יט .ברו ו'יבא  כלו'יסע המזמור  ובזה 
שמות ע "ב של  .אותיות 

לכת כוכבי לשבעה רמז ראשון  פסוק ה .

רמזובפסוק  והוא תיבות , שבעה תמצא  יחננו  אלקי ראשו
כולו, והעול מזלות , י"ב המנהיגי לכת , כוכבי לשבעה 

השבוע . ימי לשבעת רמז כ וכמו . יתבר הש  ברצו

ספירה  של  שבועות  לשבעה רומז  אחרון  פסוק ו.

אלקי,האחרו,והפסוק שהואיברכנו תיבות, ז' בו יש כ כמו
השמיטה ולשנת ספירה, של  שבועות  לשבעה רומז

שה ,ימי בצד  קני ושני .שני שבע  ויודושהיא  ,באר לדעת 
,נגדעמי תיבות , עשר שני וה תיבות, ששה אחד בכל יש 

בתולה, אריה, ,סרט ,תאומי שור , טלה, מזלות , עשר  שני
,השמאליי פסוקי והשני .דגי דלי , גדי , קשת, עקרב, ,מאזני
וסופי  .שבטי עשר  שני נגד  תיבות עשר שני כ כמו  בה יש
שהוא אדנ "י גימטריא  "הכ ימי מצד פסוקי שלש של  תיבות
של תיבות  וסופי בכוונה. זה מזמור הקורא מ האויבי מכה

שמאל מצד  פסוקי והפסוקקו"ל בגימטריאצו" שלש ,
שני  נברא  הש בזה י "ה, והוא  בה', ומסיי בי', מתחיל האמצעי

של ד )העולמות כו, שלשה(ישעיה  וה ,עולמי צור ה' ביה  כי
שהוא ,קני השבעה מאלו היוצאי אדנ"י .שמות י"ה , קו"ל,

שבה שמות , בע"ב  ש אותיות  רי "ו נגד  רי"ו, בגימטריא  וה
מ יוצאי וה ,הי את  השלו עליו רבינו משה ו'יסעקרע 

ו'יט, אדנ"י,וזהו 'יבא י"ה ישראלקו"ל בני ששמעו  הקול  מה
עליו דוד הזכיר  הקול  זה וכנגד  .חיי אלקי קול  והוא  מסיני

במזמור  קולות שבעה  כט)השלו  תהלי) אלי בני לה' .הבו

טהורה מנורה
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שהואובפסוק ליוישמחו,האמצעי , רומז הוא המנורה, גו והוא 
כל כמספר  אותיות , מ "ט  בו  תמצא  שביעי, שהוא  השבת,
למ "ט רומז  והוא המזמור , של  פסוקי בשבעה שיש התיבות
האמצעי , בקנה שה אותיות והמ"ט יובל, החמישי ושנת  ,שני

השביעי ,ישמחו,שהוא  לאל רומז  הוא השבת, ליו רומז שהוא
.עולמי לחי  הגדול  שבת  שהוא

מ "טובשמות בה יש גד "ד, מע "ק  סא "ב טש"ת מזלות י"ב של
אותיות. מ "ט תמצא  ,שבטי י"ב של ובשמות אותיות .
בפרשת שכתוב  כמו ,החוש שעל  אבני עשרה בשני תמצא  וכ

ייג )פקודי  לט, של(שמות שמות  אותיות  כמספר  אותיות , מ "ט  ה ,
מזלות. עשר  שני של שמות  וכמספר  , שבטי עשר  שני

רומזיוהקנה  תיבות העשרה תיבות , עשר  אחד  בו  יש  האמצעי,
,גלגלי שה לכת, כוכבי שבעה שבה ,גלגלי לעשרה
שבעה  ה אלו לבנה, כוכב , נוגה , חמה , ,מאדי צדק , שבתאי,
 מה אחד כל הקבועי השבוע  ימי בשבעה המשרתי כוכבי
מזלות. עשר  שני בו קבועי השמיני  והגלגל  ,גלגלי בהשבעה

וכלוגלגל והיבשה והי ,הגלגלי כל וסובב המקי הוא  התשיעי
הכוכבי כל קבועי הגלגל  ובזה  בתוכו, סגורי ברואיה
ממזרח וגלגליה שמי כוכבי  כל  ומנהיג וסובב  בלילה, הנראי

למערב.

השכלוהגלגל מתפשט  ממנו השכל , גלגל  נקרא הוא  העשירי 
ועל והשכינה. הכבוד  כסא ועליו ,הנבראי ולכל לגלגלי

תורה אמרה  לב)זה כז, יו(ויקרא סוד וזה  לה'. קודש יהיה העשירי
קודש. יו והוא השביעי, לחודש  בעשור  שהוא ,הכיפורי

טהורה מנורה
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וי'ועל בראשית, שבספר  מאמרות  עשרה רומזי עשירי  גלגל  זה
לכל ועמוד  שורש שהוא  האמצעי הפסוק בזה זה, ועל  דברות.
ומסיי האלו, גלגלי לי ' רומז בי ' מתחיל ישמחו , והוא  ,הקני

בגימטריא  במילואו וי"ה י "ה, והוא  ה"א , יו"ד  הרי רומזיהוד ,בה ',
,גלגלי י' אלו  על  ונשא, ר כסא על  יושב הוא ברו שהקדוש

האמצעי . בקנה שיש תיבות  י"א נגד  י"א, הכל וה

שהקדוש וי' רומז יהוד, שמילואו בסופו וה ' הפסוק  זה שבראש
שאמר כמו ,ובתחתוני בעליוני וממשלתו השגחתו  הוא  ברו

לט)הכתוב  ד ,  הוא(דברי ה' כי לבב אל והשבות היו וידעת 
עוד . אי מתחת  האר ועל  ממעל  בשמי יט)האלקי עב, תהלי)

.האר כל את  כבודו וימלא 

השלוועל עליו דוד אמר  זה  ועל  בסופו. וה' למעלה יו"ד  הטע זה
במזמור  הללוי"ה פעמי עד(ק")עשר  וגו', בקדשו אל  הללו 

יהבצלצלי  תהלל  הנשמה כל  סיי כ ואחר  ,גלגלי י ' כנגד תרועה,
בזה י "ה והזכיר  האמצעי. בקנה שה תיבות  י"א  כנגד הללויה,
סו עד  ומביט  וצופה   ומצי הכבוד , כסא שעל  להקב"ה רומז הפסוק ,

אמר  זה ועל הדורות . ה)כל  סח, שמו.(ש בי ה בערבות  לרוכב סולו 
ממשלתו השגחתו  לומר, רצה שני, בגימטריא  שמו, בי "ה של הכ'
ביצי  עד ראמי מקרני כולו העול כל ומפרנס ובתחתוני בעליוני

השלו עליו דוד שאמר  כמו .יד )כיני לג , השגיח(ש שבתו  ממכו
ושומע .מעשיה כל אל המבי לב יחד  היוצר  האר יושבי  כל  אל 
כל סו עד  ומביט  צופה אחד, ברגע  והצעקות  התפילות  כל ומאזי
שאמר כמו ומטה, מעלה העול בכל וממשלתו  והשגחתו  הדורות,

ב)הנביא  ט, ידי (עמוס בשאול יחתו וא אוריד מש לשמי יעלו א
.ונשכ הנחש את  אצוה   מש הי בקרקע יתחבאו וא יקח

טהורה מנורה
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בפסוקראה כי ,רומזי עניני לכמה השביעיות אלו  בכח  , והב
בראשית והוא התורה , של א)ראשו א, ז'(בראשית בו יש

כ"ח בו ויש השבוע . ימי  ז' וכנגד  לכת , כוכבי ז' כנגד  תיבות,
לבנה. כוכב , נוגה, חמה, ,מאדי צדק , שבתאי, ,שה אותיות ,

הפסוק ועל  אמר  יז)זה יד, כאשר(במדבר  ה' כח  נא  יגדל ועתה
הדברות, עשרת  של ראשו בפסוק  תמצא  כ וכמו דברת ,

א)שהוא כ, ז'(שמות לאמור. האלה הדברי כל  את  אלקי וידבר 
אותיות, כ"ח נמצא  הפסוק  בזה כי לאמור אותיות . וכ "ח  תיבות

שהוא  תורה, של  אחרו יב)ובפסוק לד , עד(דברי החזקה היד ולכל 
עשר שני כנגד אותיות , ומ "ט תיבות , י"ב  בו יש  ישראל, כל
לשבעה המנורה , קני שבעה רומזי  כ וכמו יובלות . ומ"ט שבטי

ארצות. שבעה החלקי לאלו וקראו  ,העול חלקי

יפהוהשבעה נופות, הקודש , בלשו אותו קורי האלה, חלקי
האר כל משוש ג )נו מח, תהלי)אר על  שאמר  ,

שהעול ,איקלימי נויות, הז ' לאלה קורי ערב  ובלשו ישראל ,
 בה יש איקלימי הה' ,איקלימי הנקראי חלקי לז' נחלק 
מבני  מיושב והוא  ,העול  באור למערב ממזרח הוא  והישוב ישוב ,

וחיות. ומבהמות  אד

הוהשני ושמאל, ימי שה ,צפו ולצד דרו לצד איקלימי
מפני  דרו צד קצוות , השני באלו ישוב בה ואי חורבות ,
קצוות השני  ואלו  שבו , הגדול  קרירות  מפני צפו וצד  הגדול , החו
טוב הוא למערב , ממזרח שהוא והאמצעי, חי. לכל ה רעות
מז' אחד כוכב בו שולט  איקלימי מז' ואחד האחד ובכל  ומיושב ,

לכת. כוכבי
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שהוא  תורה, של  אחרו יב)ובפסוק לד , עד(דברי החזקה היד ולכל 
עשר שני כנגד אותיות , ומ "ט תיבות , י"ב  בו יש  ישראל, כל
לשבעה המנורה , קני שבעה רומזי  כ וכמו יובלות . ומ"ט שבטי

ארצות. שבעה החלקי לאלו וקראו  ,העול חלקי

יפהוהשבעה נופות, הקודש , בלשו אותו קורי האלה, חלקי
האר כל משוש ג )נו מח, תהלי)אר על  שאמר  ,

שהעול ,איקלימי נויות, הז ' לאלה קורי ערב  ובלשו ישראל ,
 בה יש איקלימי הה' ,איקלימי הנקראי חלקי לז' נחלק 
מבני  מיושב והוא  ,העול  באור למערב ממזרח הוא  והישוב ישוב ,

וחיות. ומבהמות  אד

הוהשני ושמאל, ימי שה ,צפו ולצד דרו לצד איקלימי
מפני  דרו צד קצוות , השני באלו ישוב בה ואי חורבות ,
קצוות השני  ואלו  שבו , הגדול  קרירות  מפני צפו וצד  הגדול , החו
טוב הוא למערב , ממזרח שהוא והאמצעי, חי. לכל ה רעות
מז' אחד כוכב בו שולט  איקלימי מז' ואחד האחד ובכל  ומיושב ,

לכת. כוכבי

טהורה מנורה
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למערב,ואלו ממזרח  שה ,המיושבי איקלימי ה' מ שמות  ה
ספרד. ה' צרפת . ד ' אשכנז. ג' .ויו תוגרמה  ב' ישמעאל.  אר א'
שמות ז' כמני אותיות  כ"ח  כמו ,האיקלימי אלו בשמות תמצא 
ו' ה ' ד' ג ' שני אחד  שה השבוע ימי ובמספר לכת , כוכבי  ז'
אותיות וכמני אותיות , כ"ח אלו ימי ז ' בשמות  תמצא ושבתו

.בראשיתפסוק 

בקנהראה בחר השבוע  ימי בז' השביעיות , בכל  הקב"ה בחר היא
ולכסא הוא , ברו ולבורא  השבת , ליו רומז שהוא האמצעי ,
בחודש  בחר  השנה בחדשי  .הג  בתו אשר  החיי  ולע הכבוד,
ניסי נעשו ובו  פסח, ובו ז'. שהוא ,ניס עד מתשרי השביעי
השביעי  וביו קודש, מקרא  הראשו ,ימי שבעה ובפסח  לישראל.
בחר ,חדשי שבעה  תשרי, חודש עד ניס מחודש וכ קודש, מקרא
הוא ,לניס שביעי  שהוא החודש  ובזה תשרי . שהוא  השביעי בחודש
וה כיפור , צו השנה, ראש כגו מצוות , שבע בו  יש כי חשוב, יותר 

ערבה. הדס אתרוג , לולב, סוכות ,דברי שבעה

שנאמרג השמיטה, שנת  הז' בשנת יתבר הש בחר  ,בשני
ד ) כה, שבת(ויקרא  לאר יהיה שבתו שבת  השביעית ובשנה

זה ועוד , ולשפחות . ולעבדי לקרקעות השמיטה  שנת  והוא  לה '.
שנאמר שמיטות  לשבע  ח)ההיק , ש שבתות(ש שבע  ל וספרת 

השני שבתות שבע  ימי  ל והיו  פעמי שבע  שני שבע שני
שנאמר לקדשו, וחייבי קודש, מקרא  והוא שנה, וארבעי תשע 

י) ,ש ש)באר דרור  וקראת שנה החמישי שנת  את וקדשת
 כ וכמו ,עול ונקרא לחירות, יוצא  עול עבד  וכ יושביה. לכל 
שבת יהיה השביעי,  באל ובחר ,אלפי לששת  ההיק זה נמש

.לעול הגדול 

טהורה מנורה
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חז "ל וכ ע"א)אמרו צ "ז וחד(סנהדרי עלמא, הוה שני אלפי שתא 
ההוא בזמ הוא ברו הקדוש  שיעשה חרוב  לומר, רצה חרוב .
השבת, יו את  ששומרי מישראל חו באומות, גדולה כלייה
יה, ש והוא  ה'. ובסופו  י ', שבתחילתו האמצעי לקנה רומז  שהוא 
האמצעי  קנה שעל  רומז וזה ובתחת. ברו וממשלתו והשגחתו
האמצעי  והקנה ונשא. ר כסא  על  עומד  י ה והקב"ה הכבוד כסא

אמר   לפיכ ,החיי  וע המקדש ובית  ירושלי א)הוא סו, (ישעיה

נגד מכוו מטה של  וירושלי רגלי. הדו והאר כסאי השמי
דוד  אמר זה  ועל מעלה , של ג )ירושלי קכב, הבנויה,(תהלי ירושלי

אותה יחדיו, לה  שחברה  כעיר  ירושלי אותה שבנאה יה, שבנאה
שלמעלה, ירושלי כצורת  בנויה שהיא למטה שהיא  ירושלי
ירושלי שתי  אלו ועל זה . כנגד  זה ומכוונות  מחוברות  ששתיה
בתוספת שלמטה  ירושלי נקרא  ושלמעלה, שלמטה ,שני שה
שלמעלה ירושלי שתי ש על  , רגלי ידי  עיני כמו יו "ד,
יו לאל יו הבריאה, ימי ששת  נגד אלפי ששת  זה ושלמטה ,
שבת יהיה  שכולו  השבת, יו נגד הוא  השביעי   והאל , לאל
,הגיהנ ויתבטל לנצח  המות ובלע  ולישראל . ,עולמי לחי מנוחה
הגנוז הגדול האור יתגלה הגדול, השבת שהוא  השביעי  האל ובזה 

ע "ה  דוד כמ "ש , כ)לצדיקי לא, צפנת(ש אשר  טוב רב מה
.אד בני  נגד ב לחוסי פעלת ליראי

יהיהוזה הנר  וזה האמצעי, קנה שעל  הנר לאור רומז הצפו האור 
רומז הוא כי הנרות, ששת  מכל יותר כפלי כפלי אורו מעי

השביעי האל בזה לצדיקי הצפו הגדול שבתלאור  כולו  שהוא 
השבת. ששומרי לישראל  גדול  ותענוג ומנוחה

כולובאותו יהיו  ואז לנצח . המות  ובלע  היצה"ר , יתבטל הזמ

טהורה מנורה
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למערב,ואלו ממזרח  שה ,המיושבי איקלימי ה' מ שמות  ה
ספרד. ה' צרפת . ד ' אשכנז. ג' .ויו תוגרמה  ב' ישמעאל.  אר א'
שמות ז' כמני אותיות  כ"ח  כמו ,האיקלימי אלו בשמות תמצא 
ו' ה ' ד' ג ' שני אחד  שה השבוע ימי ובמספר לכת , כוכבי  ז'
אותיות וכמני אותיות , כ"ח אלו ימי ז ' בשמות  תמצא ושבתו

.בראשיתפסוק 

בקנהראה בחר השבוע  ימי בז' השביעיות , בכל  הקב"ה בחר היא
ולכסא הוא , ברו ולבורא  השבת , ליו רומז שהוא האמצעי ,
בחודש  בחר  השנה בחדשי  .הג  בתו אשר  החיי  ולע הכבוד,
ניסי נעשו ובו  פסח, ובו ז'. שהוא ,ניס עד מתשרי השביעי
השביעי  וביו קודש, מקרא  הראשו ,ימי שבעה ובפסח  לישראל.
בחר ,חדשי שבעה  תשרי, חודש עד ניס מחודש וכ קודש, מקרא
הוא ,לניס שביעי  שהוא החודש  ובזה תשרי . שהוא  השביעי בחודש
וה כיפור , צו השנה, ראש כגו מצוות , שבע בו  יש כי חשוב, יותר 

ערבה. הדס אתרוג , לולב, סוכות ,דברי שבעה

שנאמרג השמיטה, שנת  הז' בשנת יתבר הש בחר  ,בשני
ד ) כה, שבת(ויקרא  לאר יהיה שבתו שבת  השביעית ובשנה

זה ועוד , ולשפחות . ולעבדי לקרקעות השמיטה  שנת  והוא  לה '.
שנאמר שמיטות  לשבע  ח)ההיק , ש שבתות(ש שבע  ל וספרת 

השני שבתות שבע  ימי  ל והיו  פעמי שבע  שני שבע שני
שנאמר לקדשו, וחייבי קודש, מקרא  והוא שנה, וארבעי תשע 

י) ,ש ש)באר דרור  וקראת שנה החמישי שנת  את וקדשת
 כ וכמו ,עול ונקרא לחירות, יוצא  עול עבד  וכ יושביה. לכל 
שבת יהיה השביעי,  באל ובחר ,אלפי לששת  ההיק זה נמש

.לעול הגדול 
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חז "ל וכ ע"א)אמרו צ "ז וחד(סנהדרי עלמא, הוה שני אלפי שתא 
ההוא בזמ הוא ברו הקדוש  שיעשה חרוב  לומר, רצה חרוב .
השבת, יו את  ששומרי מישראל חו באומות, גדולה כלייה
יה, ש והוא  ה'. ובסופו  י ', שבתחילתו האמצעי לקנה רומז  שהוא 
האמצעי  קנה שעל  רומז וזה ובתחת. ברו וממשלתו והשגחתו
האמצעי  והקנה ונשא. ר כסא  על  עומד  י ה והקב"ה הכבוד כסא

אמר   לפיכ ,החיי  וע המקדש ובית  ירושלי א)הוא סו, (ישעיה

נגד מכוו מטה של  וירושלי רגלי. הדו והאר כסאי השמי
דוד  אמר זה  ועל מעלה , של ג )ירושלי קכב, הבנויה,(תהלי ירושלי

אותה יחדיו, לה  שחברה  כעיר  ירושלי אותה שבנאה יה, שבנאה
שלמעלה, ירושלי כצורת  בנויה שהיא למטה שהיא  ירושלי
ירושלי שתי  אלו ועל זה . כנגד  זה ומכוונות  מחוברות  ששתיה
בתוספת שלמטה  ירושלי נקרא  ושלמעלה, שלמטה ,שני שה
שלמעלה ירושלי שתי ש על  , רגלי ידי  עיני כמו יו "ד,
יו לאל יו הבריאה, ימי ששת  נגד אלפי ששת  זה ושלמטה ,
שבת יהיה  שכולו  השבת, יו נגד הוא  השביעי   והאל , לאל
,הגיהנ ויתבטל לנצח  המות ובלע  ולישראל . ,עולמי לחי מנוחה
הגנוז הגדול האור יתגלה הגדול, השבת שהוא  השביעי  האל ובזה 

ע "ה  דוד כמ "ש , כ)לצדיקי לא, צפנת(ש אשר  טוב רב מה
.אד בני  נגד ב לחוסי פעלת ליראי

יהיהוזה הנר  וזה האמצעי, קנה שעל  הנר לאור רומז הצפו האור 
רומז הוא כי הנרות, ששת  מכל יותר כפלי כפלי אורו מעי

השביעי האל בזה לצדיקי הצפו הגדול שבתלאור  כולו  שהוא 
השבת. ששומרי לישראל  גדול  ותענוג ומנוחה

כולובאותו יהיו  ואז לנצח . המות  ובלע  היצה"ר , יתבטל הזמ

טהורה מנורה
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שלא האומות  בכל  כליה יעשה הקב"ה כי השרת, למלאכי דומי
הנביא  כמ"ש  לבד. ישראל אלא  ,בעול אומה שו ל,ישאיר  (ירמיה

כי ייא) אני את כי ישראל  תחת  ואל  יעקב  עבדי  תירא אל  ואתה 
כלה אעשה לא  ואות שמה הדחתי אשר  הגוי בכל כלה אעשה
שהבטיחנו כמו  ישראל , אלא בעול אומה  שו ישאיר  ולא  וגו'.

ככתוב מרע "ה, ע "י הקדושה בתורתו כז)הקב"ה  לג , מעונה(דברי
השמד. ויאמר  אויב מפני ויגרש  עול זרועות  ומתחת קד אלקי 
שונאי שה ,הכותיי כל ויאבדו נשמדו הששי אל בסו כי
בכל  לבד  ה ויצליחו ישארו השבת  שומרי קדוש  וע ישראל.

. יעקבהעול עי בדד בטח ישראל  כח)וישכו ,ש  לומר,(ש רצונו ,
כי  לומר , רצונו ,האר מראה ,האר עי את  ויכ כמו  יעקב עי
אלא ,בעול אומה בשו מראה  יהיה לא השביעי   האל באותו 
יודעי ישראל  כל  ויהיו  ישראל , יהיו  שכול לפי לבדו, יעקב עי
כמי ה' את דעה   האר מלאה כי ,גדל ועד   למקטנ הש את 

מכסי ט)לי יא, .(ישעי'

הכוכב וזה  וזה השביעי, גלגל  שהוא שבתאי, גלגל  כנגד השביעי  האל
. גלגלי השבעה שבכל הגדול הגלגל  והוא השבת,  ביו משרת

שהואואחר השמיני   אל יתחיל  אז השביעי ,  האל זה שישלי
יתחיל ואז מזלות , י "ב  קבועי שבו השמיני , גלגל  כנגד 
צורות ולובשי צורות  ופושטי גדול , תענוג  לנשמות  להיות 
ולא יצמאו ולא ירעבו  לא  השרת , מלאכי כמו רוחניי ויהיו  ,אחרי

רומז וזה  ,נפרדי שכלי כול ויהיו צלמות. ולא  כיס  ויקראחסרו)

ג ) נפש יב, שיתבטל לומר , רצה  ערלתו. בשר  ימול השמיני  וביו
רמז כ וכמו השמיני ,  האל בזה המותרות  המתאוה הבהמית

לה) כט, עצרת.(במדבר  השמיני  ביו

טהורה מנורה
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השלועל עליו שלמה אמר  ב)זה יא, וג(קהלת  לשבעה חלק  ת
הכתוב אומר  זה ועל  ג )לשמונה. יב , יזהירו(דניאל והמשכילי

מאירי יהיו ועד. לעול ככוכבי הרבי ומצדיקי הרקיע  כזוהר
שה הכוכבי כל קבועי השמיני בגלגל כי  ועד, לעול ככוכבי
השמיני  אל בזה אות דימה  לפיכ מזלות. וי"ב בלילה נראי
יהיו אז התשיעי, גלגל כנגד שהוא  התשיעי ,  ובאל .לכוכבי
עוד ויעלו תענוג , ובאותו  במעלה , ויותר יותר  במילוא ישראל 
שהוא העשירי , לגלגל קרובי שיהיו גדולה, יותר למדרגה מדרגה
מלא שו ואי השכינה, וש הכבוד, כסא  שעליו השכל , גלגל

להעריצו כבודו מקו איה ואומרי מקומו. לדעת וישראל יכול  .
 מהמלאכי יותר  למדרגה ויעלו  השרת מלאכי כמו חוזרי ,יהיו
ויעקב יצחק אברה ע הכבוד  כסא  מתחת  השכל גלגל  עד שיעלו 
שהיו הצדיקי וכל  הנביאי וכל  ודוד ואהר ומשה אבותינו ,

.מעול

העולמות ,ראהועתה בורא   מ  גדולי סודות וכמה  רמזי לכמה
זה רומז  ,העליו  ועול הזה  העול ומ הבא עול מ

להמזמור , שרמזתי השביעיות אלו השבועה,שכל סוד  תבי ,
אלה בכל נשבע  הוא  שבועה העושה כל  כי  שבועה, נקרא  ולמה 

דברי,השביעיות, השבעה  באלו משקר  הוא  לשקר  הנשבע וכל
 כול השביעיות ובכל ,העול קצות ובששה הוא, ברו בהקדוש

שאמרנו .

שהפסוק ועוד י)ראה, לו, נראה(תהלי  באור חיי מקור   עמ כי 
כל ועל  תיבות , שבעה בו  יש ,הקני על  כתוב  שהוא אור ,
קנה ועל  אחת, תיבה כתוב  היה המנורה, קני  משבעה  וקנה קנה

,חיי עליו כתוב ישראל ,  ואר שבת  שהוא  שהואהאמצעי בעבור 
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מכסי ט)לי יא, .(ישעי'
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כל ועל  תיבות , שבעה בו  יש ,הקני על  כתוב  שהוא אור ,
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שבעה לכל  והצלחות , הברכות  כל ישפיע החיי ומאר , החיי  אר
,האר שהואחלקי בעבור ,החיי אר ונקרא .איקלימי הנקראי

קיי וכמו .עד  בג באמצע שהוא  החיי  ע כמו ,העול באמצע 
איברי  לכל  חיי רוח ויבוא יתפשט שממנו ,הגו באמצע  הלב
רי"ש , צד"י יו"ד  במילואו  יצר ותכתוב יצר , על  ממונה  ש די  , הגו

תיבות. בסופי שד י ותמצא 

התורה,וזהו  נות יתבר הש בעזרת והמנורה, המזמור  בסוד 
של לאורה לזכות  ותעצומות עוז ישראל  ולכל  לי  ית והוא

עכ"ל. שמורה, ומיחליו לקוו  אשר  הגואל  ברביאת  יחיאל ידי על (נדפס

מויניציאה) יצ"ו  כה מיכל הנקרא ז"ל, ג הכה אשר

ב ' ענף
קריאת ברכת  ופיוטים תפילות פירוש  על מהאלמין להאדמו "ר תורה דברי  בספר

שמע
עודעל לנו ואי שמ הוא  מעול ומצילנו פודנו  כו ' הראשוני

על התפילה של ההמש א . צ"ב סלה: זולת אלקי
אבותינו על   שמסיי ויציב, ד"ה הקוד קטע   לסו הראשוני
.עבדי ישראל  זרע  דורות  כל ועל דורותינו, ועל  בנינו על  ועלינו ,
גואלנו ביאור ג . וכו'. ועד  לעול וקי טוב  דבר במ"ש  הכוונה ב.
מהו ,שמ הוא מעול ומצילנו פודנו ד. וכו '. אבותינו  גואל 
מה וג ומצילנו, פודנו  מקוד למ"ש  שמ הוא  מעול ההמש

צ"ב. סלה, זולת אלוקי עוד  לנו ואי שסיי

הללואפשר ורבי  חיי מחפ עיי א , בדיוק  הכוונה  לומר
ד ועיי כו'. בנינו על  בביאור  פנחס מקאלאמאייע  פ' "ת 

כנ "ל. ב, בדיוק  הכוונה וכו', ידוע , דהנה  בד"ה דברי ופ'

טהורה מנורה

יתה 635זוהר הלימוד אדר סדר יא ליו

סזתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

רקהכוונה יתפלל שלעול אבותינו, בזכות גואלינו ג , בדיוק 
הגלגולי ספר  ראה עצמו, בזכות  ולא אבות  בזכות 
 ועיי כו'. וצפורה בתי' ע "ה רבינו  ומשה קרח והבל  קי הקדמה,

ק "ש. לברכת  בהקדמה חי ע

הואהכוונה שמות  מע "ב החמישי שהש ידוע  דהנה ד , בדיוק
,שמ הוא  מעול של  ר "ת במסכתמה "ש   הרועי במלא (ראה

(ש מהרש"א בח"א ועי"ע  לזה, שמציי י"ב, ד .שבת

תשמעו ואפשר עקב "והי ' עקב בפרשת  הכתוב בהקד לבאר
וגו' החסד ואת  הברית  את   ל אלקי ה ' ושמר  (דבריוגו '

וכו '.ז,יב) בשבת לטלטלה מהו פרקי של מנורה הלכה  ובמדרש: .
של למנורה "תשמעו "עקב של ההמש מהו ,להבי  וצרי

?פרקי

ראשו ואפשר יו היו" יו בכל  אומרי אנו דהנה  בשבתלומר ,
בתהלי ס"ז קפיטל אמירת מעלת  גודל  ידוע והנה  וכו'".
להמהרש"ל, זהב  מנורת בס' שכתוב המנורה ", "מזמור שנקרא 
בצורת המנורה מזמור  דהאומר  העולה , תורת בספרו הרמ"א ובש
והשפעות הברכות  לכל  זוכה , קל על כשאומרה ובפרט  המנורה,
נדפס  וכהיו המקדש . בבית המנורה  הדליק  וכאילו טובות,
מובא האריז"ל  ועפ"י  המנורה. בצורת  סידורי בהרבה הזה המזמור
יסבב פע וכל  בביהמ"ד , התפילה לפני פעמי ז' יו בכל  לאומרו
ועוד אחת . פע רק  ובשבת  בס"ת , עליו  שקורי הבלעמערס את 
ומזה וכו' בכח " "אנא של השמות כוונת יכוי יו שבכל ,ש כתב 

וכו '. המקטרגי כל מתבטלי

ישובכוונת המנורה שבמזמור כתב, כנגדרי"והאר"י ג'אותיות 

טהורה מנורה
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ע"ב  ש פסוק פעמי כל תחילת  של  והאותיות  גו'"א, יחננו לקי
ישועת"ל ,ה"סל גו' כול"י,"דעת גו' ודו" ,סל"י גו' ,ה"שמחו 
כול"י גו' ודו" ,אלקינ"א גו' אר"יוו"ר גו ' מספר "ברכנו ה ,

הע"ב  הנ"ל  הפסוקי סופי של האותיות וסופי י"ה,  "הכ "צו,
כמספר  ע "ב.רי"וג"כ ש פעמי שלש ,

ברש"יוהנה מובא  הוא ברו הקדוש של  שמות ע "ב מ"הש (סוכה

ה') אנא בגימ' והוא אני  ד "ה ע"א הפסוקיריש  מ ו'יסעיוצאי
ו'יט . ועיי ו'יבא שמות, ע "ב של  אותיות  כל  מרומזי המזמור  ובזה

.ש ובאוהחה"ק  בתוי "ט

דברובספרי אלי  תצעק "מה הקב"ה שכשאמר  מובא, הבעש"ט 
לו הי' מה המפרשי מקשי ויסעו", ישראל  בני  אל 
השי"ת; אל  לצעוק לא  א ח"ו צרה בעת  לעשות  ע "ה  רבינו  למשה
והי' שהיות ,המפרשי ומתרצי .מע שרייט וויי טוט עס אז
ע"ז, עובדי והללו  ע "ז עובדי הללו  טע שהס"מ גדול, הקטרוג 
למשה הקב"ה  אמר  לכ המקטרג , את  להשתיק  יכל  לא  והשי"ת
בני  אל "דבר רק הצעקות , כול ל יעזור  לא אלי , תצעק  מה 

חסד של  הש תכוי פי ' ויסעו", ויט",(ע"ב)ישראל  ויבא  "ויסע 
רי "ו מספר ה ע"ב פעמי וג' החסד , ש יש  אלו  פסוקי שבג'
ובזה אותיות, ג ' של הוא ש שכל החסד , ש של  האותיות   כמני

ומקטרג. רע  ופגע  שט כל להשתיק  יכולי הש

בתיקו עפ "י  אחת פע המנורה: מזמור  לומר   צרי האריז"ל
בתו אחת פע התפילה, לפני  פעמי שבע  חצות,
ופע שמו"ע , תפילת  אחר  אחת  ופע שאמר  ברו לפני  התפילה,
ואחר מנחה לפני   פעמי 11 ס"ה ע "כ תפילה, סדר  כל אחר אחת

טהורה מנורה
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לפני   מעריב ואחר שמו "ע אחר מעריב לפני  מנחה , ואחר  שמו"ע 
ס"ה המטה, שעל  ובק ,ש השינה ולפני ביו פעמי ג' המזו ברכת

.ביו פעמי 22

פעמיומצאתי 70  הדר במסע לאומרו ישראל  סגולות  בספר 
העול אומות  70 תלפיות)להכניע  מדרש  בש לי  .(כמדומה 

מבעלוהנה בספר למהראיתי  שהקשה, ספרדי  גדול מקובל 
,מזמ אותנו  לפדות  להשי"ת  לו  הי' הלא כ"כ, נתאר הגלות
יסורי סובלי שאנו ה ' של הריוח  ומהו בצרה , אנכי  עמו  הלא  כי 
הי' קיי הי' המקדש שבית  בזמ כי ,ותיר . זמ הרבה כ"כ בגלות 
ישראל הכלל  כל  בחנוכה ועכשיו הנרות, את ומטיב  עומד  אהר
לו יש כי  נחת , יותר  להש"י יש וממילא חנוכה נרות  מדליקי

חנוכה. נרות  שמדליקי הכנ 'ס אהר רבבות  עכשיו

 כאילוובאופ עולה פרשת  הלומד כל חז"ל  שאמרו  מה אפ "ל  זה
יו כל מקריבי ישראל כל  זה ובאופ עולה, הקריב
וכאילו וכו '", והפסח והמעשר  "הבכור  יו כל ואומרי קרבנות ,
השל "עליה  בתפלה כמבואר ,כול הקרבנות  כל יו בכל מקריבי

הקרבנות". כל

מנורה,והעולה בצורת  "למנצח" המזמור  כשאומרי כולנה  על 
ובפרט המקדש, בבית המנורה הדליק כאילו שחשוב
האריז"ל תקנו לחינ ולא .ביו פעמי 22 המזמור  שאומרי
הלמנצח אמירת ע "י וג "כ .ביו פעמי הרבה כ "כ  לאומרו
עי"ז נזכה  התפילות  מכל  יותר בשמי ופועל  מאד נורא שסגולתו

וניעור. מינו את מי מצא כי השלישי , המקדש בית  לבני

טהורה מנורה
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ע"ב  ש פסוק פעמי כל תחילת  של  והאותיות  גו'"א, יחננו לקי
ישועת"ל ,ה"סל גו' כול"י,"דעת גו' ודו" ,סל"י גו' ,ה"שמחו 
כול"י גו' ודו" ,אלקינ"א גו' אר"יוו"ר גו ' מספר "ברכנו ה ,

הע"ב  הנ"ל  הפסוקי סופי של האותיות וסופי י"ה,  "הכ "צו,
כמספר  ע "ב.רי"וג"כ ש פעמי שלש ,

ברש"יוהנה מובא  הוא ברו הקדוש של  שמות ע "ב מ"הש (סוכה

ה') אנא בגימ' והוא אני  ד "ה ע"א הפסוקיריש  מ ו'יסעיוצאי
ו'יט . ועיי ו'יבא שמות, ע "ב של  אותיות  כל  מרומזי המזמור  ובזה

.ש ובאוהחה"ק  בתוי "ט

דברובספרי אלי  תצעק "מה הקב"ה שכשאמר  מובא, הבעש"ט 
לו הי' מה המפרשי מקשי ויסעו", ישראל  בני  אל 
השי"ת; אל  לצעוק לא  א ח"ו צרה בעת  לעשות  ע "ה  רבינו  למשה
והי' שהיות ,המפרשי ומתרצי .מע שרייט וויי טוט עס אז
ע"ז, עובדי והללו  ע "ז עובדי הללו  טע שהס"מ גדול, הקטרוג 
למשה הקב"ה  אמר  לכ המקטרג , את  להשתיק  יכל  לא  והשי"ת
בני  אל "דבר רק הצעקות , כול ל יעזור  לא אלי , תצעק  מה 

חסד של  הש תכוי פי ' ויסעו", ויט",(ע"ב)ישראל  ויבא  "ויסע 
רי "ו מספר ה ע"ב פעמי וג' החסד , ש יש  אלו  פסוקי שבג'
ובזה אותיות, ג ' של הוא ש שכל החסד , ש של  האותיות   כמני

ומקטרג. רע  ופגע  שט כל להשתיק  יכולי הש

בתיקו עפ "י  אחת פע המנורה: מזמור  לומר   צרי האריז"ל
בתו אחת פע התפילה, לפני  פעמי שבע  חצות,
ופע שמו"ע , תפילת  אחר  אחת  ופע שאמר  ברו לפני  התפילה,
ואחר מנחה לפני   פעמי 11 ס"ה ע "כ תפילה, סדר  כל אחר אחת

טהורה מנורה
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לפני   מעריב ואחר שמו "ע אחר מעריב לפני  מנחה , ואחר  שמו"ע 
ס"ה המטה, שעל  ובק ,ש השינה ולפני ביו פעמי ג' המזו ברכת

.ביו פעמי 22

פעמיומצאתי 70  הדר במסע לאומרו ישראל  סגולות  בספר 
העול אומות  70 תלפיות)להכניע  מדרש  בש לי  .(כמדומה 

מבעלוהנה בספר למהראיתי  שהקשה, ספרדי  גדול מקובל 
,מזמ אותנו  לפדות  להשי"ת  לו  הי' הלא כ"כ, נתאר הגלות
יסורי סובלי שאנו ה ' של הריוח  ומהו בצרה , אנכי  עמו  הלא  כי 
הי' קיי הי' המקדש שבית  בזמ כי ,ותיר . זמ הרבה כ"כ בגלות 
ישראל הכלל  כל  בחנוכה ועכשיו הנרות, את ומטיב  עומד  אהר
לו יש כי  נחת , יותר  להש"י יש וממילא חנוכה נרות  מדליקי

חנוכה. נרות  שמדליקי הכנ 'ס אהר רבבות  עכשיו

 כאילוובאופ עולה פרשת  הלומד כל חז"ל  שאמרו  מה אפ "ל  זה
יו כל מקריבי ישראל כל  זה ובאופ עולה, הקריב
וכאילו וכו '", והפסח והמעשר  "הבכור  יו כל ואומרי קרבנות ,
השל "עליה  בתפלה כמבואר ,כול הקרבנות  כל יו בכל מקריבי

הקרבנות". כל

מנורה,והעולה בצורת  "למנצח" המזמור  כשאומרי כולנה  על 
ובפרט המקדש, בבית המנורה הדליק כאילו שחשוב
האריז"ל תקנו לחינ ולא .ביו פעמי 22 המזמור  שאומרי
הלמנצח אמירת ע "י וג "כ .ביו פעמי הרבה כ "כ  לאומרו
עי"ז נזכה  התפילות  מכל  יותר בשמי ופועל  מאד נורא שסגולתו

וניעור. מינו את מי מצא כי השלישי , המקדש בית  לבני

טהורה מנורה
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הואובזה "עק "ב" ,"תשמעו עקב  "והי' הפסוק  לפרש  אפשר 
חיי  בע כמבואר דמשיחא , עקבתא  שהוא  ,עקביי בחינת 
את  תשמעו" , אחוריי דחלק  בחלב יכשלו דמשיחא ֵשבעקבתא 
מלי באי" כמ"ש ,אומרי שהצדיקי מה  האלה", המשפטי
"תגיד ומשפט", חוק דבר  ליעקב תגיד  פשע מגיד  מול  יושר 
חוק "דבר  דמשיחא , בעקבתא עקביי בחי' שהוא ליעק"ב ",

השופט דברי שיקיימו שופ"ט)ומשפט", הו"ע אלא(משפ"ט ל אי" ,
הגדול הסוד לנו  וגילה  שאמר האריז"ל  רבינו כמו ,"שבימי שופט
אז ,"אות ועשית ושמרת" מנורה, בצורת  למנצח  אמירת של
מספר הוא חס"ד החסד", ואת  הברית  את ל  אלקי ה' "ושמר 

המנורה. בצורת  המרומזי שמות  ע"ב שהוא  ע "ב ,

בצורתועוד  למנצח  אמירת ע "י כי ," ל אלקי ה' "ושמר  אמר 
כמבואר ,בדר רעי פגעי מיני מכל ניצול עי "ז מנורה,
לפני  נפלאה סגולה  שהוא ועוד  מוסר ובשבט המאור  במנורת 

לעיל. כמובא  ג "כ, הנסיעה ובשעת  לדר שיוצאי

מנוראה הלכות  של  הסמיכות  המדרש  עקב,במפרשי לפרשת  ורה
בשעת גדול  קהל  אז והי ' בשבת , שדרשו  מפני  רק שהוא 

.בה להזהר  שצריכי ההלכות דרשו לכ הדרש,

שמבאריוידוע בשבת ", אלא  מלאכה  עושי אי" פליאה  המדרש
"אלא כו 'בשבת"המפרשי יו  היו" בשבת"כשאומרי,

יו היו" אומרי .שבת"ובשבת 

לטלטלהובאופ "מהו כא ג "כ לבאר  אפשר  זאתבשבת"זה ,
אז שאומרי השבוע  בכל ."בשבת"אומרת,

טהורה מנורה
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מותרוידועי  אי הקושי ' שמתרצי ועוד , יצחק הפחד  דברי
כי  ע"ז לומר רצו  מה וחד  לסגולה, תהלי פרקי לומר 
 גאו האי ורב  הרשב"א בשו"ת  בזה כבר  מובא  אבל ביעקב, נחש לא 
תהלי פרקי אמירת שבאופ תהלי שמוש לס' בהקדמה ומובא 
 לתיקו סגולות  ע מלאי הספרי וכל  חשש, שו ואי מותר 

תהלי פסוקי  ע "י והנפש בס'הגו עי' הנפש לחולי  תהלי אמירת  בעני)

(יוס ויסוד  התשובה  אמירתיסוד  בעני הסודות  מביא  הגר "א ובליקוטי ,
ש פעמי י "ג  בזה  ויש סגולתו , לדוד  הבית  חנוכת  שיר  מזמור
הגר "א ובליקוטי  עיי"ש . כוונות , ועוד תיבות או אותיות  הוי"הוצ"א 
לכל אפילו וסגולתו  אורי, ה ' לדוד קפיטל על  ג"כ מביא  חיי ובע

והגר "א. החיד "א  בספרי כמובא התפילות, אחר השנה 

שנכתבוזהו  ה"למנצח" ולטלטל  לומר  מותר א המדרש כוונת 
השבוע, בכל  אומרת, זאת בשב"ת , מנורה  בצורת   קל על 

כו' יו היו" יו של  בשיר  חייבבשבת"שאומרי אומר  ר "א :
לקנות כדי מנורה בצורת  ה"למנצח" לומר  שמחוייב כלומר חטאת ,
לכל תהלי אמירת של  העני גודל  שידוע  חטאת , חיוב של  העו
ובראשית בשל "ה כמבואר העבירות ,  לתק בתשובה  לשוב הרוצי

ובזוהר.חכמה

להיותוידוע ומשתוקק  עומד  מישראל אחד  שכל  העני גודל
ומבזבז המקדש , מקו שהוא מערבי הכותל אצל  ולהתפלל

הכותל אצל פעמי כמה  להתפלל לזכות  כדי רב  שהואממו ובזה .
אצל עומד  שהוא  רק  לא  מנורה, בצורת  ה "למנצח" את  אומרי
ולא הנרות , ומטיב ומדליק  המקדש בבית  ממש  הוא  רק  הכותל
בעבודת החיד "א  ולפי .ביו פעמי 22 רק  ,ביו אחת  פע רק 
יחננו אלקי" מזמור   שאומרי שבשעה חי , איש והב הקודש

טהורה מנורה
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הואובזה "עק "ב" ,"תשמעו עקב  "והי' הפסוק  לפרש  אפשר 
חיי  בע כמבואר דמשיחא , עקבתא  שהוא  ,עקביי בחינת 
את  תשמעו" , אחוריי דחלק  בחלב יכשלו דמשיחא ֵשבעקבתא 
מלי באי" כמ"ש ,אומרי שהצדיקי מה  האלה", המשפטי
"תגיד ומשפט", חוק דבר  ליעקב תגיד  פשע מגיד  מול  יושר 
חוק "דבר  דמשיחא , בעקבתא עקביי בחי' שהוא ליעק"ב ",

השופט דברי שיקיימו שופ"ט)ומשפט", הו"ע אלא(משפ"ט ל אי" ,
הגדול הסוד לנו  וגילה  שאמר האריז"ל  רבינו כמו ,"שבימי שופט
אז ,"אות ועשית ושמרת" מנורה, בצורת  למנצח  אמירת של
מספר הוא חס"ד החסד", ואת  הברית  את ל  אלקי ה' "ושמר 

המנורה. בצורת  המרומזי שמות  ע"ב שהוא  ע "ב ,

בצורתועוד  למנצח  אמירת ע "י כי ," ל אלקי ה' "ושמר  אמר 
כמבואר ,בדר רעי פגעי מיני מכל ניצול עי "ז מנורה,
לפני  נפלאה סגולה  שהוא ועוד  מוסר ובשבט המאור  במנורת 

לעיל. כמובא  ג "כ, הנסיעה ובשעת  לדר שיוצאי

מנוראה הלכות  של  הסמיכות  המדרש  עקב,במפרשי לפרשת  ורה
בשעת גדול  קהל  אז והי ' בשבת , שדרשו  מפני  רק שהוא 

.בה להזהר  שצריכי ההלכות דרשו לכ הדרש,

שמבאריוידוע בשבת ", אלא  מלאכה  עושי אי" פליאה  המדרש
"אלא כו 'בשבת"המפרשי יו  היו" בשבת"כשאומרי,

יו היו" אומרי .שבת"ובשבת 

לטלטלהובאופ "מהו כא ג "כ לבאר  אפשר  זאתבשבת"זה ,
אז שאומרי השבוע  בכל ."בשבת"אומרת,

טהורה מנורה
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מותרוידועי  אי הקושי ' שמתרצי ועוד , יצחק הפחד  דברי
כי  ע"ז לומר רצו  מה וחד  לסגולה, תהלי פרקי לומר 
 גאו האי ורב  הרשב"א בשו"ת  בזה כבר  מובא  אבל ביעקב, נחש לא 
תהלי פרקי אמירת שבאופ תהלי שמוש לס' בהקדמה ומובא 
 לתיקו סגולות  ע מלאי הספרי וכל  חשש, שו ואי מותר 

תהלי פסוקי  ע "י והנפש בס'הגו עי' הנפש לחולי  תהלי אמירת  בעני)

(יוס ויסוד  התשובה  אמירתיסוד  בעני הסודות  מביא  הגר "א ובליקוטי ,
ש פעמי י "ג  בזה  ויש סגולתו , לדוד  הבית  חנוכת  שיר  מזמור
הגר "א ובליקוטי  עיי"ש . כוונות , ועוד תיבות או אותיות  הוי"הוצ"א 
לכל אפילו וסגולתו  אורי, ה ' לדוד קפיטל על  ג"כ מביא  חיי ובע

והגר "א. החיד "א  בספרי כמובא התפילות, אחר השנה 

שנכתבוזהו  ה"למנצח" ולטלטל  לומר  מותר א המדרש כוונת 
השבוע, בכל  אומרת, זאת בשב"ת , מנורה  בצורת   קל על 

כו' יו היו" יו של  בשיר  חייבבשבת"שאומרי אומר  ר "א :
לקנות כדי מנורה בצורת  ה"למנצח" לומר  שמחוייב כלומר חטאת ,
לכל תהלי אמירת של  העני גודל  שידוע  חטאת , חיוב של  העו
ובראשית בשל "ה כמבואר העבירות ,  לתק בתשובה  לשוב הרוצי

ובזוהר.חכמה

להיותוידוע ומשתוקק  עומד  מישראל אחד  שכל  העני גודל
ומבזבז המקדש , מקו שהוא מערבי הכותל אצל  ולהתפלל

הכותל אצל פעמי כמה  להתפלל לזכות  כדי רב  שהואממו ובזה .
אצל עומד  שהוא  רק  לא  מנורה, בצורת  ה "למנצח" את  אומרי
ולא הנרות , ומטיב ומדליק  המקדש בבית  ממש  הוא  רק  הכותל
בעבודת החיד "א  ולפי .ביו פעמי 22 רק  ,ביו אחת  פע רק 
יחננו אלקי" מזמור   שאומרי שבשעה חי , איש והב הקודש

טהורה מנורה
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לפניו , מנוח  הציור אי  א המנורה  צורת  במחשבתו יצייר ויברכנו "
המקדש . בבית  המנורה כמדליק  ג "כ חשוב  ה"ז

כו ',ובזה ומצילנו פודנו של התפילה כוונת לפרש  אפשר 
דמשיחא  עלשבעקבתא  אלא להשא מי על לנו אי" סוטה  סו (עי'

("שבשמי ותחנוניאבינו רחמי ולבקש ליל מי אל לנו יהיה שלא
הש בזכות ומצילנו פודנו מבקשי אנו הקיצי כל כלו  שכבר 

הששוא העולמ  של  בזכות  שמותמה"שמ ע"ב של  ש שהוא
ותיבת בגי'"הוא"כנ"ל, הקב"ה,י"ב ג "כ של  שמותיו י "ב  צרופי ע "י 

 הדי מדת  עוד יהיה  שלא אלוקי עוד  לנו ואי אז, כנ"ל תכוו וא
בגימטרי' ש"סלה" בזה הכוונה סלה,  זולת ויהיה רחמי כולו ויהיה
נרש הפרשה  בסו שמיני  שבפרשת שבארתי  מה בהקד צ"ה,

שמיני, פרשת  של  הפסוקי סימ.מספר  עבדי"ה ,פסוקי צ"א
הפסוק דהנה ,ש וביארתי  בזה. בעי מה פסוקי בצ "א  הרמז וצ"ב

תאכל מסיי לא אשר  החיה  דחי'ובי הנ"ל  אלימל הנוע ולדברי  ,
,האר מ יכלה שאדו תאכלו אשר  החי ' בזאת והכוונה אדו זו

שהוא   זמ דכל הכתוב, שאמר  דזהו תאכל אפ"ל לא אשר  החיה ובי,
יש  הגלות דבזמ פי ' ,פסוקי צ "א  , האר מ אדו נכלה לא  דעדיי
לבוא לעתיד  אבל  צ"א, בגימטריא  שעולי אדנ"י הוי ' השמות יחוד 
 ועיי מהאריז"ל , כמובא יהי"ה , אדנ"י השל יחוד יהי ' בב"א 

קודש זרע  וירא)בספה"ק  בר "ת(פרשת  הכתוב לנו רומז  וז"ל, שכתב
מאי  ז"ל [רבותי ] שאמרו ע "ד יפ"ה , היא ה 'אהל  פ'תח  י'ושב  מתיבות 
אומרי ואשה איש  ומתחתני כשמזווגי אינשי דאמרו האי 
 הלשו ומאי עולה, יהי' מקו איזה ולהבי יפה , עולה יהי' שהזיווג 
ושכינתי' קוב"ה לייחד  העבדות  כלל  כי ופי' יפה , עולה שיהי' הזה
.הטובי במעשיה מייחדי שהצדיקי ואד ' הוי' שמות  יחוד בחי '

טהורה מנורה
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תהי' שהו ' יהי"ה, אותיות הוי'  מש יהי' שלעתיד בספרי כתוב והנה
וזה  ט ')יו"ד, י"ד  יחודביו (זכריה יהי' ונמצא וכו', אחד, ה' יהי ' ההוא 

איש  של הזה שהזיווג יפ"ה, מספר גי' אדנ "י יהי"ה  [ושכינתי'] קוב"ה
אדנ "י  יהי"ה זיווג ויהי' משיחנו, ביאת לקרב העליו הזיווג  מעורר ואשה
והפתח הנ "ל, ליחוד   אברה עבודת היתה ש ועד וכו', יפ"ה מספר  גימ'
עכדה"ק. הישראלית, אומה להשתלשל התחיל  שממנו אברה הי' לזה

אדנ "י. הוי' הוא היחוד  ,אדו זו  החי' נכלה לא שעדיי  זמ כל אבל

שמיניויש פרשת  שמפטירי דזהו עד"ז ו'ז')לפרש ב' מעני (שמואל
עד וממלכת בית ונאמ הוא  ההפטרה וסיו , המל דוד
פי' וגו', האלה הדברי ככל עול עד נכו יהיה כסא  לפני עול
כסא  יכו לבוא לעתיד  אבל אדנ"י , הוי ' הוא  היחוד הגלות  בעת  דרק 
וזהו צ"ה, בגימטריא  שעולה אדנ"י יהי' היחוד יהי' באמת ואז דוד
דוד כסא  דכשיכו צ"ה, בגימטריא ר"ת  ה 'דברי כ'כל  ע 'ול הרמז

ודו "ק . צ"ה, הקדושי שמות  ב' יחוד יהי ' בב"א 

סגולהועי' והיא  שמות  הע "ב תפילת  יו כל להתפלל  ציו בשערי 
הקודש  עבודת  ועי"ע  עיי"ש , ,רעי פגעי מכל  להנצל גדולה

ואכמ"ל. באריכות , שלי בכ"י  ועיי"ע להחיד"א,

וכו'וזהוא מעול מעול הוא  אתה  אבותינו עזרת  של  ביאור  ג"כ
י עברו  העברת וידידי טבעת וזדי בקעת  לה  סו וי
הישועה הי' שע "י  ויט  ויבא  ויסע  של  שמות  ע"ב לכוונת  שמרמז
צור הכונה וזהוא  הנ "ל , לש הכוונה ,הי שפת על  הגדול לשמ
מצרה נעשה הנ "ל ש שע "י הכולל ע רצה בגימטרי' צור  ישראל 
והדר הוד  ביאור  בלק  סו"פ התורה על  בעש "ט ועי' רצה, אותיות 

ואכמ"ל. עיי"ש , לנגדי  הוי ' שויתי וביאור  כו' דוה אותיות 

טהורה מנורה
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לפניו , מנוח  הציור אי  א המנורה  צורת  במחשבתו יצייר ויברכנו "
המקדש . בבית  המנורה כמדליק  ג "כ חשוב  ה"ז

כו ',ובזה ומצילנו פודנו של התפילה כוונת לפרש  אפשר 
דמשיחא  עלשבעקבתא  אלא להשא מי על לנו אי" סוטה  סו (עי'

("שבשמי ותחנוניאבינו רחמי ולבקש ליל מי אל לנו יהיה שלא
הש בזכות ומצילנו פודנו מבקשי אנו הקיצי כל כלו  שכבר 

הששוא העולמ  של  בזכות  שמותמה"שמ ע"ב של  ש שהוא
ותיבת בגי'"הוא"כנ"ל, הקב"ה,י"ב ג "כ של  שמותיו י "ב  צרופי ע "י 

 הדי מדת  עוד יהיה  שלא אלוקי עוד  לנו ואי אז, כנ"ל תכוו וא
בגימטרי' ש"סלה" בזה הכוונה סלה,  זולת ויהיה רחמי כולו ויהיה
נרש הפרשה  בסו שמיני  שבפרשת שבארתי  מה בהקד צ"ה,

שמיני, פרשת  של  הפסוקי סימ.מספר  עבדי"ה ,פסוקי צ"א
הפסוק דהנה ,ש וביארתי  בזה. בעי מה פסוקי בצ "א  הרמז וצ"ב

תאכל מסיי לא אשר  החיה  דחי'ובי הנ"ל  אלימל הנוע ולדברי  ,
,האר מ יכלה שאדו תאכלו אשר  החי ' בזאת והכוונה אדו זו

שהוא   זמ דכל הכתוב, שאמר  דזהו תאכל אפ"ל לא אשר  החיה ובי,
יש  הגלות דבזמ פי ' ,פסוקי צ "א  , האר מ אדו נכלה לא  דעדיי
לבוא לעתיד  אבל  צ"א, בגימטריא  שעולי אדנ"י הוי ' השמות יחוד 
 ועיי מהאריז"ל , כמובא יהי"ה , אדנ"י השל יחוד יהי ' בב"א 

קודש זרע  וירא)בספה"ק  בר "ת(פרשת  הכתוב לנו רומז  וז"ל, שכתב
מאי  ז"ל [רבותי ] שאמרו ע "ד יפ"ה , היא ה 'אהל  פ'תח  י'ושב  מתיבות 
אומרי ואשה איש  ומתחתני כשמזווגי אינשי דאמרו האי 
 הלשו ומאי עולה, יהי' מקו איזה ולהבי יפה , עולה יהי' שהזיווג 
ושכינתי' קוב"ה לייחד  העבדות  כלל  כי ופי' יפה , עולה שיהי' הזה
.הטובי במעשיה מייחדי שהצדיקי ואד ' הוי' שמות  יחוד בחי '

טהורה מנורה
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תהי' שהו ' יהי"ה, אותיות הוי'  מש יהי' שלעתיד בספרי כתוב והנה
וזה  ט ')יו"ד, י"ד  יחודביו (זכריה יהי' ונמצא וכו', אחד, ה' יהי ' ההוא 

איש  של הזה שהזיווג יפ"ה, מספר גי' אדנ "י יהי"ה  [ושכינתי'] קוב"ה
אדנ "י  יהי"ה זיווג ויהי' משיחנו, ביאת לקרב העליו הזיווג  מעורר ואשה
והפתח הנ "ל, ליחוד   אברה עבודת היתה ש ועד וכו', יפ"ה מספר  גימ'
עכדה"ק. הישראלית, אומה להשתלשל התחיל  שממנו אברה הי' לזה

אדנ "י. הוי' הוא היחוד  ,אדו זו  החי' נכלה לא שעדיי  זמ כל אבל

שמיניויש פרשת  שמפטירי דזהו עד"ז ו'ז')לפרש ב' מעני (שמואל
עד וממלכת בית ונאמ הוא  ההפטרה וסיו , המל דוד
פי' וגו', האלה הדברי ככל עול עד נכו יהיה כסא  לפני עול
כסא  יכו לבוא לעתיד  אבל אדנ"י , הוי ' הוא  היחוד הגלות  בעת  דרק 
וזהו צ"ה, בגימטריא  שעולה אדנ"י יהי' היחוד יהי' באמת ואז דוד
דוד כסא  דכשיכו צ"ה, בגימטריא ר"ת  ה 'דברי כ'כל  ע 'ול הרמז

ודו "ק . צ"ה, הקדושי שמות  ב' יחוד יהי ' בב"א 

סגולהועי' והיא  שמות  הע "ב תפילת  יו כל להתפלל  ציו בשערי 
הקודש  עבודת  ועי"ע  עיי"ש , ,רעי פגעי מכל  להנצל גדולה

ואכמ"ל. באריכות , שלי בכ"י  ועיי"ע להחיד"א,

וכו'וזהוא מעול מעול הוא  אתה  אבותינו עזרת  של  ביאור  ג"כ
י עברו  העברת וידידי טבעת וזדי בקעת  לה  סו וי
הישועה הי' שע "י  ויט  ויבא  ויסע  של  שמות  ע"ב לכוונת  שמרמז
צור הכונה וזהוא  הנ "ל , לש הכוונה ,הי שפת על  הגדול לשמ
מצרה נעשה הנ "ל ש שע "י הכולל ע רצה בגימטרי' צור  ישראל 
והדר הוד  ביאור  בלק  סו"פ התורה על  בעש "ט ועי' רצה, אותיות 

ואכמ"ל. עיי"ש , לנגדי  הוי ' שויתי וביאור  כו' דוה אותיות 

טהורה מנורה
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רעותוע"י גזירות כל  האד מבטל הנ"ל בכוונה  הזאת  התפילה אמירת
ובזה ישראל. כל ומעל ביתו בני כל ומעל מעליו בישי  ומרעי
מחשבתו ועומק  כונתו כח  לפי אחד וכל ,הדיני כל וממלל ממתיק 
שיהיו בה ' בטוח  לבו יהיה בודאי וחושיו  אבריו  בכל והכנתו לבו וקירות 
וכל הדיני כל מעליו  ויומתקו כל אדו לפני אמרותיו  לרצו לו

ב מבוקשיו וישיג יושר, למליצי ויתהפכו ,לכלהמקטרגי בקרוב מהרה 
.ואמ אמ ורצו טוב 

ג' ענף
המנורה מזמור - א פרק

ובשבח בבקשה עוסקים  המנורה מזמור  שנקראת  שבתהלים ס"ז  מזמור של פסוקים
העולם כל על המולך  ה'

ע"ה  רבינו ולמשה המלך , לדוד הזה מזמור  הראה  הקב"ה א)

"למנצחדוד מזמור הקדש ברוח  הקב"ה הראהו השלו עליו המל
זהב של  טס על כתוב וכו' יחננו " אלהי שיר  מזמור  בנגינות 
והיה ע "ה. רבינו למשה אותו הראה  וכ מנורה. בצורת  עשוי  מופז
בטס  במגינו וחקוק  ומצוייר  כתוב  המזמור  זה נושא  ע "ה המל דוד
והיה סודו מכוי והיה למלחמה יוצא  כשהיה מנורה כצורת  זהב  של 

לפניו. נופלי ואויביו אות הרבנוצח  מכ"י מועתק כ"י  זהב מנורת (קונטרס

שהוא הנזכר  מהר "ח הרב  והעיד  ברכות . דיני על חדש אור  בעל זלה "ה באכנר  חיי מהר "ר 

הרמוזות ונפלאות סודות כתוב וש ז"ל מהרש"ל הגאו של הקדש יד מכתיבת העתיקו

הנזכר ) כ "ב ])במזמור  אות ד ' [מערכת  ז"ל להחיד "א קדמות" ("מדבר

ולמחסה  למגן לדוד  היתה המנורה צורת ב)

זכות... כי להיות  דוד. במג מצויירת  היתה שהמנורה מקובל לכ
לדוד עומדי היו הדת  עיקרי ע האמיתיות והאמונות התורה 

טהורה מנורה
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מבואר. והוא  אליו, ולמחסה למג המנורה היתה ולכ במלחמותיו,
שהארי מה ועיי"ש כ'] פרק סו] ז"ל הרמ"א איסרליש משה לרבינו  העולה (תורת

המנורה)בעני

ע"ה  המלך דוד של לדעתו לכוין  ג)

ז "ל בספר פלאג 'י חיי לר' "החיי  י"ד )"כ העתיק(אות  אחרי
:הלשו בזה הוסי קדמות , מדבר  בס' החיד "א לשו
לדעתו לכוי ראוי  לנו, אד בינת  דלא  דיתמי  יתמי  אנ וכ"
של עומק ידעי דהוו  עמו קדושי וכל  ע"ה  המל דוד  של

ליראיו". ה' סוד דברי

מנורה  בצורת  לאומרה גדול  סוד ד)

כוונותסוד ע בסדור  וכ המנורה . בצורת  זה  למנצח לומר  גדול
הזה המזמור נדפס ז"ל  קאפיל  יעקב רבינו של  האריז"ל 
סלאוויטא דפוס " דר ומורה "עבודה בסדר  וכ המנורה. בצורת 
עת בכל  המנורה : מעל  ש וכתוב  המנורה . בצורת  המזמור  נדפס
המנורה. בציור  אותו  יאמר  ספירה, בליל ובפרט המזמור  זה שאומר 

חצות תיקו [בסדר  ז"ל, מראשקוב  שבתי  רבינו של האריז"ל כוונות ע ובכוונת(סדור 

העומר ]) ספירת

שכינה  פני מקביל כאילו - יחננו אלקים מזמור  אמירת טעם ה)

לומרז"ל שנוהגי מקומות "ויש  חול : של  שחרית  בסדר  ,האבודרה
מפני  ויברכנו ", יחננו אלקי שיר "מזמור העומר , מימות יו בכל
המזמור, פתיחת  שהוא  הראשו הפסוק  מ חו תיבות  מ"ט בו שיש
הפסוק מ חו פסוקי שבעה בו יש  ועוד  העומר. ימי מ"ט כנגד  וה
בכל אותו אומרי מקומות  ובמקצת שבועות . ז' כנגד וה ,הראשו
נחשב יו בכל  אותו  והקורא  המנורה " "מזמור  שנקרא מפני ,יו

טהורה מנורה
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רעותוע"י גזירות כל  האד מבטל הנ"ל בכוונה  הזאת  התפילה אמירת
ובזה ישראל. כל ומעל ביתו בני כל ומעל מעליו בישי  ומרעי
מחשבתו ועומק  כונתו כח  לפי אחד וכל ,הדיני כל וממלל ממתיק 
שיהיו בה ' בטוח  לבו יהיה בודאי וחושיו  אבריו  בכל והכנתו לבו וקירות 
וכל הדיני כל מעליו  ויומתקו כל אדו לפני אמרותיו  לרצו לו

ב מבוקשיו וישיג יושר, למליצי ויתהפכו ,לכלהמקטרגי בקרוב מהרה 
.ואמ אמ ורצו טוב 

ג' ענף
המנורה מזמור - א פרק

ובשבח בבקשה עוסקים  המנורה מזמור  שנקראת  שבתהלים ס"ז  מזמור של פסוקים
העולם כל על המולך  ה'

ע"ה  רבינו ולמשה המלך , לדוד הזה מזמור  הראה  הקב"ה א)

"למנצחדוד מזמור הקדש ברוח  הקב"ה הראהו השלו עליו המל
זהב של  טס על כתוב וכו' יחננו " אלהי שיר  מזמור  בנגינות 
והיה ע "ה. רבינו למשה אותו הראה  וכ מנורה. בצורת  עשוי  מופז
בטס  במגינו וחקוק  ומצוייר  כתוב  המזמור  זה נושא  ע "ה המל דוד
והיה סודו מכוי והיה למלחמה יוצא  כשהיה מנורה כצורת  זהב  של 

לפניו. נופלי ואויביו אות הרבנוצח  מכ"י מועתק כ"י  זהב מנורת (קונטרס

שהוא הנזכר  מהר "ח הרב  והעיד  ברכות . דיני על חדש אור  בעל זלה "ה באכנר  חיי מהר "ר 

הרמוזות ונפלאות סודות כתוב וש ז"ל מהרש"ל הגאו של הקדש יד מכתיבת העתיקו

הנזכר ) כ "ב ])במזמור  אות ד ' [מערכת  ז"ל להחיד "א קדמות" ("מדבר

ולמחסה  למגן לדוד  היתה המנורה צורת ב)

זכות... כי להיות  דוד. במג מצויירת  היתה שהמנורה מקובל לכ
לדוד עומדי היו הדת  עיקרי ע האמיתיות והאמונות התורה 

טהורה מנורה
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מבואר. והוא  אליו, ולמחסה למג המנורה היתה ולכ במלחמותיו,
שהארי מה ועיי"ש כ'] פרק סו] ז"ל הרמ"א איסרליש משה לרבינו  העולה (תורת

המנורה)בעני

ע"ה  המלך דוד של לדעתו לכוין  ג)

ז "ל בספר פלאג 'י חיי לר' "החיי  י"ד )"כ העתיק(אות  אחרי
:הלשו בזה הוסי קדמות , מדבר  בס' החיד "א לשו
לדעתו לכוי ראוי  לנו, אד בינת  דלא  דיתמי  יתמי  אנ וכ"
של עומק ידעי דהוו  עמו קדושי וכל  ע"ה  המל דוד  של

ליראיו". ה' סוד דברי

מנורה  בצורת  לאומרה גדול  סוד ד)

כוונותסוד ע בסדור  וכ המנורה . בצורת  זה  למנצח לומר  גדול
הזה המזמור נדפס ז"ל  קאפיל  יעקב רבינו של  האריז"ל 
סלאוויטא דפוס " דר ומורה "עבודה בסדר  וכ המנורה. בצורת 
עת בכל  המנורה : מעל  ש וכתוב  המנורה . בצורת  המזמור  נדפס
המנורה. בציור  אותו  יאמר  ספירה, בליל ובפרט המזמור  זה שאומר 

חצות תיקו [בסדר  ז"ל, מראשקוב  שבתי  רבינו של האריז"ל כוונות ע ובכוונת(סדור 

העומר ]) ספירת

שכינה  פני מקביל כאילו - יחננו אלקים מזמור  אמירת טעם ה)

לומרז"ל שנוהגי מקומות "ויש  חול : של  שחרית  בסדר  ,האבודרה
מפני  ויברכנו ", יחננו אלקי שיר "מזמור העומר , מימות יו בכל
המזמור, פתיחת  שהוא  הראשו הפסוק  מ חו תיבות  מ"ט בו שיש
הפסוק מ חו פסוקי שבעה בו יש  ועוד  העומר. ימי מ"ט כנגד  וה
בכל אותו אומרי מקומות  ובמקצת שבועות . ז' כנגד וה ,הראשו
נחשב יו בכל  אותו  והקורא  המנורה " "מזמור  שנקרא מפני ,יו

טהורה מנורה
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ז' תמצא  כי שכינה פני מקביל  וכאילו המקדש בבית  המנורה כמדליק 
 הגביעי מני כנגד  תיבות  מ"ט בו יש וג מנורה, קני  ז' כנגד  פסוקי
מ "ט. למני שעולי המנורה  קני שבז ' והנרות  והפרחי והכפתורי
מלקחיה ומחתותיה, מלקחיה  כנגד תיבות  ד' בו  יש  ראשו ופסוק 

תרי. ומחתותיה הזמירות)עכ"ל .תרי, במשפטי  ז"ל אלגזי למהרי"ט צבור  (שלמי 

להקהל רעות גזירות מכל יגן ו)
ויגי לצייר הקודש  הארו על הכנסת  בבית  מנורה  בצורת  הלמנצח 

להקהל . ח "ו רעה גזירה אלעזרבעד  מוהר "ר  להגאו אל " ("יראת 

ישראל) סגולות  האריז"ל, המאור, מנורת  בספרו מהרש"ל ז"ל, הרוקח בעל מגרמיזא

צרה  מכל העיר להנצל ז)
הקודש סגולה בארו המנורה לצייר  צרה מכל  העיר  להנצל 

וק "ו לאחרת  זו  מבה"כ ס"ת כשנוטלי  יו בכל בו ולקרות
ס"ת. סגולות  זהו  להתפלל זכירה)לבית ספר ויקרא, (זוהר 

ב פרק
קלף  על לאומרה - סגולתה

ועצום: רב שכרו א)
וכתבומה מנורה. בציור  בנגינות  "למנצח באמירת  הפליגו מאד 

לראשוני יד בכתב קונטרס וראיתי .ועצו רב ששכרו  ז"ל 
נאמר ליוצרינו רוח נחת  לעשות ולפחות  ותועלותיו. בסודותיו בזה

. קל על  כתוב מנורה בציור  בכונה  ז"ל,אותו  להחיד "א הקודש (עבודת 

כ ע"א], ס"ו ד]  "ש ו'], [אות חס"ל ועי ' ח"י ], אות ב ' סימ] שמיר" צפור" חלק

י"א]) אות נ"א [סי'  החיי כ י"ד ], אות  י "ב [סי' "להרח החיי

קלף  על יאמר  משכב ב) ולא לפניו  זקוף ויהי' - נייר, או
עלכשאומר המנורה בצורת  המצויר שיר " מזמור  בנגינות  "למנצח 

טהורה מנורה
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כדי  בו, שמסתכל המנורה של הציור  את   יזקו ניר , על  או   קל
ועומדת זקופה שהיתה  המנורה   כדמיו לפניו זקו הציור  שיהיה

לפניו. ושטוח מושכב הציור  יניח ולא  לבמח "ס בהיכל, חי '  יוס (עוד 

ג ']) אות  ויגש [בפרשת חי" איש ב"

תפילות שלש כל אחר לאומרה ג)

"למנצחמצאתי מזמור  העמידה שיסיי קוד שיאמר כתוב,
.קל על  כתובה  מנורה  בצורת  יחננו" אלקי בנגינות ...
כ"ו]) סימ] אחת  כ חלק  ז"ל , להחיד "א הקודש (עבודת

דבק  או תפירה ע"י בסידור  הלמנצח  להדביק ד)

ישראלבספר ס"ד )סגולות אות מ ' להרב(מערכת   ועיי וז"ל : כתב
המפורש  ש בה  שיש דכיו שכתב ג ' ס"ק  א' סי' שע "ת
שע"פ  לאר תפיל  שלא  כדי מצויירת   בקל שתהי' ראוי אינו 
חוצות כל  בראש ותשתפכנה  כראוי  אותה משמרי אינ הרוב
ואני  ארצה . תפיל שלא  זהיר שיהיה כתב החיי  כ והרב ע"ש,
דבק ע "י או תפירה  ע"י בסידור דבוקה  שתהיה טוב דיותר  אומר 
עכ"ל. י"ת  לשמו כבוד  לעשות  הנאה  דר וזהו הסידור  בתחלת

ומנוסה  בדוקה סגולה והוא וכו' למעלה עלה תיבה  שכל זוכים אשורית בכתב  ה)

כמו"כשאתה " והעי " והמ " השי צורת את  תצייר שמע אומר 
זה על וכ עיני לנגד  אשורית  בכתב כתובי שה
שעל וטעמי הנקודות תביט ג . הסו עד ותיבה תיבה בכל  הדר
תזכה אז ובזה  בסידור לפני מצוירי ה כאשר ואות  אות  כל
אות כל  מעלה  למעלה כצורתה ממש תעלה ותיבה  תיבה שכל
אליו  הצריכי נפלאי ותיקוני פעולות לפעול  ושורשו למקומו
בזה  עצמ למרגילי ומנוסה בדוק נפלאה סגולה הוא  זה ודבר

טהורה מנורה
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ז' תמצא  כי שכינה פני מקביל  וכאילו המקדש בבית  המנורה כמדליק 
 הגביעי מני כנגד  תיבות  מ"ט בו יש וג מנורה, קני  ז' כנגד  פסוקי
מ "ט. למני שעולי המנורה  קני שבז ' והנרות  והפרחי והכפתורי
מלקחיה ומחתותיה, מלקחיה  כנגד תיבות  ד' בו  יש  ראשו ופסוק 

תרי. ומחתותיה הזמירות)עכ"ל .תרי, במשפטי  ז"ל אלגזי למהרי"ט צבור  (שלמי 

להקהל רעות גזירות מכל יגן ו)
ויגי לצייר הקודש  הארו על הכנסת  בבית  מנורה  בצורת  הלמנצח 

להקהל . ח "ו רעה גזירה אלעזרבעד  מוהר "ר  להגאו אל " ("יראת 

ישראל) סגולות  האריז"ל, המאור, מנורת  בספרו מהרש"ל ז"ל, הרוקח בעל מגרמיזא

צרה  מכל העיר להנצל ז)
הקודש סגולה בארו המנורה לצייר  צרה מכל  העיר  להנצל 

וק "ו לאחרת  זו  מבה"כ ס"ת כשנוטלי  יו בכל בו ולקרות
ס"ת. סגולות  זהו  להתפלל זכירה)לבית ספר ויקרא, (זוהר 

ב פרק
קלף  על לאומרה - סגולתה

ועצום: רב שכרו א)
וכתבומה מנורה. בציור  בנגינות  "למנצח באמירת  הפליגו מאד 

לראשוני יד בכתב קונטרס וראיתי .ועצו רב ששכרו  ז"ל 
נאמר ליוצרינו רוח נחת  לעשות ולפחות  ותועלותיו. בסודותיו בזה

. קל על  כתוב מנורה בציור  בכונה  ז"ל,אותו  להחיד "א הקודש (עבודת 

כ ע"א], ס"ו ד]  "ש ו'], [אות חס"ל ועי ' ח"י ], אות ב ' סימ] שמיר" צפור" חלק

י"א]) אות נ"א [סי'  החיי כ י"ד ], אות  י "ב [סי' "להרח החיי

קלף  על יאמר  משכב ב) ולא לפניו  זקוף ויהי' - נייר, או
עלכשאומר המנורה בצורת  המצויר שיר " מזמור  בנגינות  "למנצח 

טהורה מנורה
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כדי  בו, שמסתכל המנורה של הציור  את   יזקו ניר , על  או   קל
ועומדת זקופה שהיתה  המנורה   כדמיו לפניו זקו הציור  שיהיה

לפניו. ושטוח מושכב הציור  יניח ולא  לבמח "ס בהיכל, חי '  יוס (עוד 

ג ']) אות  ויגש [בפרשת חי" איש ב"

תפילות שלש כל אחר לאומרה ג)

"למנצחמצאתי מזמור  העמידה שיסיי קוד שיאמר כתוב,
.קל על  כתובה  מנורה  בצורת  יחננו" אלקי בנגינות ...
כ"ו]) סימ] אחת  כ חלק  ז"ל , להחיד "א הקודש (עבודת

דבק  או תפירה ע"י בסידור  הלמנצח  להדביק ד)

ישראלבספר ס"ד )סגולות אות מ ' להרב(מערכת   ועיי וז"ל : כתב
המפורש  ש בה  שיש דכיו שכתב ג ' ס"ק  א' סי' שע "ת
שע"פ  לאר תפיל  שלא  כדי מצויירת   בקל שתהי' ראוי אינו 
חוצות כל  בראש ותשתפכנה  כראוי  אותה משמרי אינ הרוב
ואני  ארצה . תפיל שלא  זהיר שיהיה כתב החיי  כ והרב ע"ש,
דבק ע "י או תפירה  ע"י בסידור דבוקה  שתהיה טוב דיותר  אומר 
עכ"ל. י"ת  לשמו כבוד  לעשות  הנאה  דר וזהו הסידור  בתחלת

ומנוסה  בדוקה סגולה והוא וכו' למעלה עלה תיבה  שכל זוכים אשורית בכתב  ה)

כמו"כשאתה " והעי " והמ " השי צורת את  תצייר שמע אומר 
זה על וכ עיני לנגד  אשורית  בכתב כתובי שה
שעל וטעמי הנקודות תביט ג . הסו עד ותיבה תיבה בכל  הדר
תזכה אז ובזה  בסידור לפני מצוירי ה כאשר ואות  אות  כל
אות כל  מעלה  למעלה כצורתה ממש תעלה ותיבה  תיבה שכל
אליו  הצריכי נפלאי ותיקוני פעולות לפעול  ושורשו למקומו
בזה  עצמ למרגילי ומנוסה בדוק נפלאה סגולה הוא  זה ודבר

טהורה מנורה
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ומונעות הטורדות  ההבלי מחשבות  כל  מעליו  ולהסיר לבטל
וכוונה". המחשבה חי)טהרת איש ב)

ה ' אל תמיד עיני ו .

יציירוכ ליש הול "כשאתה בזה"ל : כותב זצוק"ל  החיד "א הרב
אשורית בכתב  לפניו כתוב  כאילו ב"ה הוי "ה  המיוחד  ש

רגלי" מרשת יוציא  הוא  כי ה' אל תמיד עיני שמירגדולה צפור)

קכ"א) ס"ח

הרז) הקדוש  רבינו  כתב זצוק "לוכ מליזענסק   אלימל רבי  בי
אותיות אכילה בשעת  לפניו שיצייר שלו  קט בצעטיל  זיע "א

אשורית". "בכתב קט)מאכ "ל  (צעטיל

ג פרק 
גדולים ורמזים סודות - המנורה מזמור  הנקרא ס"ז, מזמור  אמירת מעלת גודל 

העולם. לכל והצלחה והאורה הברכה שממנו ונפלאים 

מגרמיזאא. אלעזר מוהר "ר  הגדול  להגאו אל" "יראת בספר 
ז"ל  הרוקח  לראשוניבעל  הכת"י שהוא ויתכ .יש כת "י לפי  (העתקנו

(להל כמובא ז"ל החיד"א המזמורשראהו מצוייר הקונטרס בתחילת  .
המנורה . תיבתבצורת  תחת  הימני  הקנה הוא וגו' ויברכו" יחננו אלהי" (הפסוק

הקורא) לימי דהיינו  הפסוק"למנ ", כתוב וגו' צחב  למנ  הפסוק  מעל .
כתובי המנורה קני  אצל למטה  וגו '. "חיי מקור  עמ "כי 
כתוב אח "כ .הקני ששה של  הפסוקי מסופי היוצאי השמות

:כ

בוהמזמור ויש הקודש ברוח  השלו עליו  המל דוד  עשה הזה
בצורת עשוי והוא ונפלאי גדולי ורמזי סודות

טהורה מנורה
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וג ' באמצע  וירננו ישמחו ופסוק  ימי בצד פסוקי ג' וה המנורה.
והקנה המנורה. קני  ז' כנגד פסוקי ז' וה שמאל בצד פסוקי
 המני מ אינו למנצח...  ראשו ופסוק  המנורה.. גו הוא האמצעי

ש הוא  א(...)וה הקב"ה של  הקדושי שמות  וה המזמור .
כל על  אותיות  ג ' וה המנורה . קני מז' ואחד אחד כל  על  כתובי
 מ פסוקי וששה  האמצעי. קנה  על  אותיות וב' המנורה קני
מזרח העול קצוות לששה  רמוזי פסוקי ו ' כי דע הזה  המזמור
על  ומל אדו הוא אות ברא והש"י  . ואר שמי דרו צפו מערב
השבת ליו רומז הפסוק  וזה  . הגו שהוא  האמצאי לקנה רומז כל..

החיי  ע סוד והוא המעשה  ימי ו ' על  וקדושתו בתושמעלתו (אשר 

(הג השמ שפע  בו היה  האמצעי  קנה ומזה הג באמצע  לומר  רצה
מאיר היה  האמצעי  מקנה הנר וזה  המנורה. קני  שעל הנרות  לכל 
רומז כ כמו המנורה. קני ז ' שעל הנרות מכל יותר  גדול  אור  ונות
 כ וכמו  .העול לכל  וההצלחה  והאורה  הברכה  שממנו להקב "ה 
האמצעי  קנה  מ נר  הוא  וירושלי האמצעי קנה הוא  ישראל  אר

מ  של ובהמ"ק  וירושלי המתפשט , האור הוא דכתיבובהמ"ק  טה
שהוא האמצעי קנה  ומזה מקדשנו. מקו מראשו מרו כבוד כסא
 מ הארצות  לכל  והתבואות  וההצלחות הברכות  ממנו ישפיעו  א"י
הארצות לכל  ראש א "י אמרו... לפיכ .בעול שיש איקלמי הו'

...שבעול הארצות  כל  ומתפרנסי מוצצי וממנו

הראשי ובזה והאותיות השבת. יו קדושת  סוד  תבי העני
של שמות כנגד ע "ב בגימטריא ...פסוקי הז' מ פסוקי

וי"ט. ויב"א ויס"ע  מ היוצאי הקב"ה 

ראשו ובזה בפסוק  שמות . ע "ב של  האותיות  תמצא המזמור 
לכת ככבי  לז ' רמז והוא  תיבות  ז' בו תמצא יחננו  אלהי

טהורה מנורה



יתה זוהר הלימוד646 אדר סדר יד ליו

סזתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

ומונעות הטורדות  ההבלי מחשבות  כל  מעליו  ולהסיר לבטל
וכוונה". המחשבה חי)טהרת איש ב)

ה ' אל תמיד עיני ו .

יציירוכ ליש הול "כשאתה בזה"ל : כותב זצוק"ל  החיד "א הרב
אשורית בכתב  לפניו כתוב  כאילו ב"ה הוי "ה  המיוחד  ש

רגלי" מרשת יוציא  הוא  כי ה' אל תמיד עיני שמירגדולה צפור)

קכ"א) ס"ח

הרז) הקדוש  רבינו  כתב זצוק "לוכ מליזענסק   אלימל רבי  בי
אותיות אכילה בשעת  לפניו שיצייר שלו  קט בצעטיל  זיע "א

אשורית". "בכתב קט)מאכ "ל  (צעטיל

ג פרק 
גדולים ורמזים סודות - המנורה מזמור  הנקרא ס"ז, מזמור  אמירת מעלת גודל 

העולם. לכל והצלחה והאורה הברכה שממנו ונפלאים 

מגרמיזאא. אלעזר מוהר "ר  הגדול  להגאו אל" "יראת בספר 
ז"ל  הרוקח  לראשוניבעל  הכת"י שהוא ויתכ .יש כת "י לפי  (העתקנו

(להל כמובא ז"ל החיד"א המזמורשראהו מצוייר הקונטרס בתחילת  .
המנורה . תיבתבצורת  תחת  הימני  הקנה הוא וגו' ויברכו" יחננו אלהי" (הפסוק

הקורא) לימי דהיינו  הפסוק"למנ ", כתוב וגו' צחב  למנ  הפסוק  מעל .
כתובי המנורה קני  אצל למטה  וגו '. "חיי מקור  עמ "כי 
כתוב אח "כ .הקני ששה של  הפסוקי מסופי היוצאי השמות

:כ

בוהמזמור ויש הקודש ברוח  השלו עליו  המל דוד  עשה הזה
בצורת עשוי והוא ונפלאי גדולי ורמזי סודות

טהורה מנורה

יתה 647זוהר הלימוד אדר סדר יד ליו

סזתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

וג ' באמצע  וירננו ישמחו ופסוק  ימי בצד פסוקי ג' וה המנורה.
והקנה המנורה. קני  ז' כנגד פסוקי ז' וה שמאל בצד פסוקי
 המני מ אינו למנצח...  ראשו ופסוק  המנורה.. גו הוא האמצעי

ש הוא  א(...)וה הקב"ה של  הקדושי שמות  וה המזמור .
כל על  אותיות  ג ' וה המנורה . קני מז' ואחד אחד כל  על  כתובי
 מ פסוקי וששה  האמצעי. קנה  על  אותיות וב' המנורה קני
מזרח העול קצוות לששה  רמוזי פסוקי ו ' כי דע הזה  המזמור
על  ומל אדו הוא אות ברא והש"י  . ואר שמי דרו צפו מערב
השבת ליו רומז הפסוק  וזה  . הגו שהוא  האמצאי לקנה רומז כל..

החיי  ע סוד והוא המעשה  ימי ו ' על  וקדושתו בתושמעלתו (אשר 

(הג השמ שפע  בו היה  האמצעי  קנה ומזה הג באמצע  לומר  רצה
מאיר היה  האמצעי  מקנה הנר וזה  המנורה. קני  שעל הנרות  לכל 
רומז כ כמו המנורה. קני ז ' שעל הנרות מכל יותר  גדול  אור  ונות
 כ וכמו  .העול לכל  וההצלחה  והאורה  הברכה  שממנו להקב "ה 
האמצעי  קנה  מ נר  הוא  וירושלי האמצעי קנה הוא  ישראל  אר

מ  של ובהמ"ק  וירושלי המתפשט , האור הוא דכתיבובהמ"ק  טה
שהוא האמצעי קנה  ומזה מקדשנו. מקו מראשו מרו כבוד כסא
 מ הארצות  לכל  והתבואות  וההצלחות הברכות  ממנו ישפיעו  א"י
הארצות לכל  ראש א "י אמרו... לפיכ .בעול שיש איקלמי הו'

...שבעול הארצות  כל  ומתפרנסי מוצצי וממנו

הראשי ובזה והאותיות השבת. יו קדושת  סוד  תבי העני
של שמות כנגד ע "ב בגימטריא ...פסוקי הז' מ פסוקי

וי"ט. ויב"א ויס"ע  מ היוצאי הקב"ה 

ראשו ובזה בפסוק  שמות . ע "ב של  האותיות  תמצא המזמור 
לכת ככבי  לז ' רמז והוא  תיבות  ז' בו תמצא יחננו  אלהי

טהורה מנורה



יתה זוהר הלימוד648 אדר סדר יד ליו

סזתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

הש "ית ...(והמזלות) ברצו כולו והעול המזלות באהמנהיגי כא)

וכו') תיבות וראשי פסוק שבכל התיבות מספר  על  וסודות רמזי ודודבאריכות .
מלחמותיו נוצח והיה מנורה בצורת  מצויר  במגינו נושאו ע "ה המל

לפניו. נופלי ואויביו

הקודש ואמרו ברוח  זה  מזמור  לדוד הראה הקב"ה הקבלה בעלי
למשה הראה  וכ מנורה. בצורת  ונעשה מופז באותיות  כתב
המנורה. את  עשה כ משה את  ה' הראה אשר  במראה ע "ה  רבינו

אלקיוהרואה בעיני  וחסד  ח ימצא מנורה  בצורת מצויר  אותו
.ואד

להקהל.וא גזירה בעד   יגי הקודש  בארו בבה"כ יצוייר

רע .והאומרו מקרה לו  יקרה לא  החמה,  הנ קוד יו בכל 

המקדש.וחשוב בבית המנורה הדליק כאילו  הקב "ה לפני הוא 

עוה"ב.ומובטח ב שהוא 

לאוהאומרו הספירה  ימי כל שבועות  ז ' כהני ברכת  אחר בבוקר 
והכל במעשיו . ויצליח כולה השנה כל נזק לו יקרה
הודאה ישועה אורה ברכה חנינה  המנורה  קני  ז' כנגד עניינ רומזי
 לכוי וראוי  לישראל . להיות  עתידי עניני אלו שכל  רננה  שמחה
ולהצלחה. לשלו לדר יוצא  כשאד ז"פ לאומרו טוב וג בה .

עלוהפסוק עליה כתוב היה אור" נראה  באור חיי מקור  עמ "כי 
שהוא האמצעי הקנה  ועל אחת... תיבה וקנה  קנה כל

כתוב ...החיי  וע החיישבת  אר שהוא בעבור  החיי תיבת  עליו 
.ואמ אמ לעול ה' ברו והצלחות ... הברכות  כל  יושפעו וממנו

טהורה מנורה
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נאמרו. המנורה  נגד  - תורה חומשי  חמשה ב.

הגאו בקונטרס הדור  מופת יד  מכתב שהועתק  זהב" "מנורת
מהרש"ל  לוריא  מאוסטרא  נ"ע  שלמה (נדפס מהר"ר 

ראה ז"ל וחיד"א יצו. כה מיכל  הנקרא ז"ל  הכה אשר  בר  יחיאל ידי על בויניציאה

 הגאו של הקודש יד  מכתיבת הועתק היד  שכתב לכ עדות והביא בכת "י  זה קונטרס

(להל כמובא ז"ל, אל "מהרש"ל "יראת הספר  כלשו כמעט העתק ובו 
:כ כתוב המנורה ציור ובצד  ז"ל. הרוקח  בעל  הגאו בש

נאמרו. המנורה  נגד תורה חומשי  חמשה

תיבות ז' תיבות)בראשית  ז' בו  יש בראשית ספר  של  הראשו נגד(בפסוק
נרות. שבעה

.כפתורי י "א  נגד  תיבות  י"א שמות

.פרחי ט ' נגד תיבות ט' ויקרא

ומשהו, טפחי י"ז שהוא מנורה של  גובה נגד  תיבות י"ז במדבר 
נגדו. תיבה  נכתבה לא חסר  שהאחרו  כיו

.גביעי כ"ב נגד תיבות  כ"ב דברי

החייוהיתה  ע היא  כי  ח"י מספר  על  להורות טפחי י"ח גבוהה
ע" שנאמר כמו בה המחזקי על  חיי תוסי בה אשר 

וגו '. היא " חיי

ע"ה  רבינו  ולמשה  המלך , לדוד הזה מזמור  הראה הקב"ה ג)

מזמורדוד הקדש ברוח הקב"ה הראהו השלו עליו  המל
טס  על  כתוב  וכו' יחננו" אלהי שיר מזמור בנגינות "למנצח 
רבינו למשה אותו  הראה  וכ מנורה. בצורת עשוי מופז זהב של

טהורה מנורה



יתה זוהר הלימוד648 אדר סדר יד ליו

סזתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

הש "ית ...(והמזלות) ברצו כולו והעול המזלות באהמנהיגי כא)

וכו') תיבות וראשי פסוק שבכל התיבות מספר  על  וסודות רמזי ודודבאריכות .
מלחמותיו נוצח והיה מנורה בצורת  מצויר  במגינו נושאו ע "ה המל

לפניו. נופלי ואויביו

הקודש ואמרו ברוח  זה  מזמור  לדוד הראה הקב"ה הקבלה בעלי
למשה הראה  וכ מנורה. בצורת  ונעשה מופז באותיות  כתב
המנורה. את  עשה כ משה את  ה' הראה אשר  במראה ע "ה  רבינו

אלקיוהרואה בעיני  וחסד  ח ימצא מנורה  בצורת מצויר  אותו
.ואד

להקהל.וא גזירה בעד   יגי הקודש  בארו בבה"כ יצוייר

רע .והאומרו מקרה לו  יקרה לא  החמה,  הנ קוד יו בכל 

המקדש.וחשוב בבית המנורה הדליק כאילו  הקב "ה לפני הוא 

עוה"ב.ומובטח ב שהוא 

לאוהאומרו הספירה  ימי כל שבועות  ז ' כהני ברכת  אחר בבוקר 
והכל במעשיו . ויצליח כולה השנה כל נזק לו יקרה
הודאה ישועה אורה ברכה חנינה  המנורה  קני  ז' כנגד עניינ רומזי
 לכוי וראוי  לישראל . להיות  עתידי עניני אלו שכל  רננה  שמחה
ולהצלחה. לשלו לדר יוצא  כשאד ז"פ לאומרו טוב וג בה .

עלוהפסוק עליה כתוב היה אור" נראה  באור חיי מקור  עמ "כי 
שהוא האמצעי הקנה  ועל אחת... תיבה וקנה  קנה כל

כתוב ...החיי  וע החיישבת  אר שהוא בעבור  החיי תיבת  עליו 
.ואמ אמ לעול ה' ברו והצלחות ... הברכות  כל  יושפעו וממנו

טהורה מנורה

יתה 649זוהר הלימוד אדר סדר טו  ליו

סזתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

נאמרו. המנורה  נגד  - תורה חומשי  חמשה ב.

הגאו בקונטרס הדור  מופת יד  מכתב שהועתק  זהב" "מנורת
מהרש"ל  לוריא  מאוסטרא  נ"ע  שלמה (נדפס מהר"ר 

ראה ז"ל וחיד"א יצו. כה מיכל  הנקרא ז"ל  הכה אשר  בר  יחיאל ידי על בויניציאה

 הגאו של הקודש יד  מכתיבת הועתק היד  שכתב לכ עדות והביא בכת "י  זה קונטרס

(להל כמובא ז"ל, אל "מהרש"ל "יראת הספר  כלשו כמעט העתק ובו 
:כ כתוב המנורה ציור ובצד  ז"ל. הרוקח  בעל  הגאו בש

נאמרו. המנורה  נגד תורה חומשי  חמשה

תיבות ז' תיבות)בראשית  ז' בו  יש בראשית ספר  של  הראשו נגד(בפסוק
נרות. שבעה

.כפתורי י "א  נגד  תיבות  י"א שמות

.פרחי ט ' נגד תיבות ט' ויקרא

ומשהו, טפחי י"ז שהוא מנורה של  גובה נגד  תיבות י"ז במדבר 
נגדו. תיבה  נכתבה לא חסר  שהאחרו  כיו

.גביעי כ"ב נגד תיבות  כ"ב דברי

החייוהיתה  ע היא  כי  ח"י מספר  על  להורות טפחי י"ח גבוהה
ע" שנאמר כמו בה המחזקי על  חיי תוסי בה אשר 

וגו '. היא " חיי

ע"ה  רבינו  ולמשה  המלך , לדוד הזה מזמור  הראה הקב"ה ג)

מזמורדוד הקדש ברוח הקב"ה הראהו השלו עליו  המל
טס  על  כתוב  וכו' יחננו" אלהי שיר מזמור בנגינות "למנצח 
רבינו למשה אותו  הראה  וכ מנורה. בצורת עשוי מופז זהב של

טהורה מנורה
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וחקוק ומצוייר  כתוב  המזמור זה נושא  ע "ה  המל דוד והיה ע"ה .
והיה למלחמה יוצא כשהיה מנורה  כצורת זהב של  בטס במגינו 

לפניו . נופלי ואויביו  אות נוצח  והיה סודו זהבמכוי מנורת  (קונטרס

מ הרב מכ"י מועתק והעידכ"י  ברכות . דיני על חדש אור  בעל זלה "ה באכנר   חיי הר "ר 

כתוב וש ז "ל  מהרש"ל  הגאו של הקדש יד מכתיבת העתיקו  שהוא הנזכר  מהר "ח הרב

הנזכר ) במזמור  הרמוזות ונפלאות .סודות 
כ "ב ]) אות  ד ' [מערכת ז"ל להחיד"א קדמות" ("מדבר 

ולמחסה  למגן לדוד  היתה המנורה צורת ד)
זכות כי להיות  דוד. במג מצויירת  היתה שהמנורה מקובל  לכ ...
לדוד עומדי היו הדת עיקרי ע האמיתיות והאמונות  התורה
והוא אליו , ולמחסה למג המנורה  היתה  ולכ במלחמותיו,

מהמבואר . ועיי "ש כ'] פרק סו] ז"ל הרמ "א איסרליש משה לרבינו  העולה  (תורת

 שהאריהמנורה)בעני

ע"ה  המלך דוד של לדעתו לכוון  ה)

ז "ל בספר פלאג 'י חיי לר' "החיי  י"ד )"כ העתיק(אות  אחרי
 וכ" :הלשו בזה  הוסי קדמות , מדבר  בס' החיד"א  לשו
דוד של  לדעתו  לכוי ראוי לנו, אד בינת דלא  דיתמי  יתמי אנ
סוד דברי של  עומק ידעי דהוו עמו  קדושי וכל  ע"ה המל

ליראיו".ה'

מנורה  בצורת  לאומרה גדול  סוד ו)

כוונותסוד ע בסדור  וכ המנורה . בצורת  זה  למנצח לומר  גדול
הזה המזמור נדפס ז"ל  קאפיל  יעקב רבינו של  האריז"ל 
סלאוויטא דפוס " דר ומורה "עבודה בסדר  וכ המנורה. בצורת 
עת בכל  המנורה : מעל  ש וכתוב  המנורה . בצורת  המזמור  נדפס

טהורה מנורה
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המנורה. בציור  אותו  יאמר  ספירה, בליל ובפרט המזמור  זה שאומר 
ובכוונת חצות תיקו [בסדר  ז"ל, מראשקוב  שבתי  רבינו  של האריז"ל כוונות ע (סדור 

העומר ]) ספירת

שכינה  פני מקביל כאילו - יחננו אלקים מזמור  אמירת טעם ז)
שנוהגי ז"ל מקומות "ויש  חול: של שחרית בסדר  ,האבודרה

יחננו אלקי שיר  "מזמור  העומר , מימות  יו בכל  לומר
שהוא הראשו הפסוק מ  חו תיבות  מ"ט בו שיש מפני ויברכנו",
שבעה בו יש ועוד העומר . ימי  מ"ט כנגד  וה המזמור , פתיחת
ובמקצת שבועות . ז' כנגד וה , הראשו הפסוק מ  חו פסוקי
המנורה " "מזמור שנקרא מפני ,יו בכל אותו  אומרי מקומות

בבית המנורה כמדליק  נחשב יו בכל אותו המקדש והקורא
מנורה, קני ז' כנגד  פסוקי ז' תמצא  כי שכינה פני  מקביל  וכאילו
והפרחי והכפתורי הגביעי מני כנגד תיבות  מ "ט בו  יש וג

מ"ט. למני שעולי המנורה קני  שבז' והנרות 

תרי,ופסוק מלקחיה ומחתותיה, מלקחיה כנגד תיבות ד' בו יש ראשו
עכ"ל. תרי. הזמירות)ומחתותיה  במשפטי  ז"ל אלגזי למהרי"ט צבור (שלמי

להקהל רעות גזירות מכל יגן ח)
ויגי לצייר הקודש  הארו על הכנסת  בבית  מנורה  בצורת  הלמנצח 

להקהל . ח "ו רעה גזירה אלעזרבעד  מוהר "ר  להגאו אל " ("יראת 

ישראל) סגולות  האריז"ל, המאור, מנורת  בספרו מהרש"ל ז"ל, הרוקח בעל מגרמיזא

צרה  מכל העיר להנצל ט )

הקודש סגולה בארו המנורה לצייר  צרה מכל  העיר  להנצל 
וק "ו לאחרת  זו  מבה"כ ס"ת כשנוטלי  יו בכל בו ולקרות

ס"ת. סגולות  זהו  להתפלל  זכירה)לבית ספר ויקרא, (זוהר 

טהורה מנורה
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וחקוק ומצוייר  כתוב  המזמור זה נושא  ע "ה  המל דוד והיה ע"ה .
והיה למלחמה יוצא כשהיה מנורה  כצורת זהב של  בטס במגינו 

לפניו . נופלי ואויביו  אות נוצח  והיה סודו זהבמכוי מנורת  (קונטרס

מ הרב מכ"י מועתק והעידכ"י  ברכות . דיני על חדש אור  בעל זלה "ה באכנר   חיי הר "ר 

כתוב וש ז "ל  מהרש"ל  הגאו של הקדש יד מכתיבת העתיקו  שהוא הנזכר  מהר "ח הרב

הנזכר ) במזמור  הרמוזות ונפלאות .סודות 
כ "ב ]) אות  ד ' [מערכת ז"ל להחיד"א קדמות" ("מדבר 

ולמחסה  למגן לדוד  היתה המנורה צורת ד)
זכות כי להיות  דוד. במג מצויירת  היתה שהמנורה מקובל  לכ ...
לדוד עומדי היו הדת עיקרי ע האמיתיות והאמונות  התורה
והוא אליו , ולמחסה למג המנורה  היתה  ולכ במלחמותיו,

מהמבואר . ועיי "ש כ'] פרק סו] ז"ל הרמ "א איסרליש משה לרבינו  העולה  (תורת

 שהאריהמנורה)בעני

ע"ה  המלך דוד של לדעתו לכוון  ה)

ז "ל בספר פלאג 'י חיי לר' "החיי  י"ד )"כ העתיק(אות  אחרי
 וכ" :הלשו בזה  הוסי קדמות , מדבר  בס' החיד"א  לשו
דוד של  לדעתו  לכוי ראוי לנו, אד בינת דלא  דיתמי  יתמי אנ
סוד דברי של  עומק ידעי דהוו עמו  קדושי וכל  ע"ה המל

ליראיו".ה'

מנורה  בצורת  לאומרה גדול  סוד ו)

כוונותסוד ע בסדור  וכ המנורה . בצורת  זה  למנצח לומר  גדול
הזה המזמור נדפס ז"ל  קאפיל  יעקב רבינו של  האריז"ל 
סלאוויטא דפוס " דר ומורה "עבודה בסדר  וכ המנורה. בצורת 
עת בכל  המנורה : מעל  ש וכתוב  המנורה . בצורת  המזמור  נדפס

טהורה מנורה
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המנורה. בציור  אותו  יאמר  ספירה, בליל ובפרט המזמור  זה שאומר 
ובכוונת חצות תיקו [בסדר  ז"ל, מראשקוב  שבתי  רבינו  של האריז"ל כוונות ע (סדור 

העומר ]) ספירת

שכינה  פני מקביל כאילו - יחננו אלקים מזמור  אמירת טעם ז)
שנוהגי ז"ל מקומות "ויש  חול: של שחרית בסדר  ,האבודרה

יחננו אלקי שיר  "מזמור  העומר , מימות  יו בכל  לומר
שהוא הראשו הפסוק מ  חו תיבות  מ"ט בו שיש מפני ויברכנו",
שבעה בו יש ועוד העומר . ימי  מ"ט כנגד  וה המזמור , פתיחת
ובמקצת שבועות . ז' כנגד וה , הראשו הפסוק מ  חו פסוקי
המנורה " "מזמור שנקרא מפני ,יו בכל אותו  אומרי מקומות

בבית המנורה כמדליק  נחשב יו בכל אותו המקדש והקורא
מנורה, קני ז' כנגד  פסוקי ז' תמצא  כי שכינה פני  מקביל  וכאילו
והפרחי והכפתורי הגביעי מני כנגד תיבות  מ "ט בו  יש וג

מ"ט. למני שעולי המנורה קני  שבז' והנרות 

תרי,ופסוק מלקחיה ומחתותיה, מלקחיה כנגד תיבות ד' בו יש ראשו
עכ"ל. תרי. הזמירות)ומחתותיה  במשפטי  ז"ל אלגזי למהרי"ט צבור (שלמי

להקהל רעות גזירות מכל יגן ח)
ויגי לצייר הקודש  הארו על הכנסת  בבית  מנורה  בצורת  הלמנצח 

להקהל . ח "ו רעה גזירה אלעזרבעד  מוהר "ר  להגאו אל " ("יראת 

ישראל) סגולות  האריז"ל, המאור, מנורת  בספרו מהרש"ל ז"ל, הרוקח בעל מגרמיזא

צרה  מכל העיר להנצל ט )

הקודש סגולה בארו המנורה לצייר  צרה מכל  העיר  להנצל 
וק "ו לאחרת  זו  מבה"כ ס"ת כשנוטלי  יו בכל בו ולקרות

ס"ת. סגולות  זהו  להתפלל  זכירה)לבית ספר ויקרא, (זוהר 

טהורה מנורה
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ד פרק
הכנסת לבית כשנכנס  אמירתו א)

פעמיאחר ז' יחננו אלהי מזמור יאמר הכנסת  לבית  שנכנס
התיבה. פע בכל   ויקי

יותר.ובשבת  ולא  התיבה  אחת  פע  העבודהיקי עמוד  הישר  (אור

ברדיטשוב) ישרה תפלה  סידור  ה, סימ

שבאמצע התיבה סביב הקפות שבע יקיף  כנגדם  - פסוקים שבעה יש בלמנצח ב)
הכנסת בית
הכנסתבסידור לבית  שנכנס ואחר  וזל "ק : יא: ד ישראל  חמדת 

יחננו "אלהי מזמור  אח "כ ויאמר  ההיכל  כנגד  ישתחוה
שבעה יקי וכנגד פסוקי שבעה בו  יש אשר וכו' ויברכנו
 שיכוי הוא  וטוב  הכנסת . בית שבאמצע  התיבה סביב הקפות 

כי  ויכוי .מה הקפה בכל  אחד  פסוק כנגדלגמור היא התיבה
 מ שה מקיפי אורות שבעה אליה להמשי  ותכוי המלכות
ממשיכי אנו ג "כ המלכו "ת של  המקי ואור המלכות  עד החס"ד 
לקבל עצמ לכלול   תכוי וג מקיפי השבעה בכלל  והיא  אליה 
ביו עוד  ביחד. והמלכות אתה  האלו  המקיפי אורות שבעה מ
היא כי  ותכוי וכו' יחננו   "אלהי שהוא  ראשו לפסוק  תכוי ראשו
הששה על החסד  תגבורת  והוא  הפסוקי הששה  על גובר 
והוא כול על  גובר  השני פסוק  כי  תכוי השני וביו התחתונות
הששי  בפסוק  תכוי אז כי הששי יו עד  תכוי ובה הגבור "ה.

.כול על הגובר 

השבתואמנ ביו(אי)בלבד אחת  הקפה  אלא   להקי רק  צור
וכול שבת  הנקראת  הת"ת  כנגד הוא  א ספיקא והוא 

טהורה מנורה
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בשבת אי ולכ השבעה לכל הכולל הבינה  כנגד הוא  א בו. כוללי
עכ"ל. אחת , הקפה רק 

למנצח באמירת  התיבה הקפת סדר ג)
...אלקי מזמור יאמר כ ואחר ההיכל, כנגד  ישתחוה  כשיכנס

המלכות,(שבו)יחננו עד דחסד מקיפי שבעה כנגד פסוקי שבעה
כיוהרא. מחזי דלא  הרבה אד בני  ש אי עדיי וא

פעמיובכל ז' המלכות סוד  התיבה  א ' פע יקי ממנו פסוק 
 ותכוי .מאור הוא ג ושיהנה  אלו  מקיפי לה להמשי
ועל הנ"ל  מקיפי אורות  מז' לקבל יחד  המלכות  ע נפש לכלול 

אליה. ממשיכי אנו הקפה ידי
הגובר, הוא החסד  מקי כנגד שהוא  וכו' יחננו אלהי ראשו יו

.פסוקי שאר על 

וכו '. הגובר  והוא  הגבורות   מקי כנגד שהוא  וכו' לדעת  שני  יו

וכו '. הגובר  והוא  הת"ת  מקי כנגד  שהוא וכו' יודו שלישי  יו

על הגובר  והוא נצח  מקי כנגד שהוא וכו' ישמחו רביעי יו
וכו '. שאר 

על הגובר  והוא  ההוד מקי כנגד  שהוא  וכו': יודו חמישי יו
וכו '. שאר 

וכו'. שאר על הגובר  הוא היסוד   מקי כנגד  שהוא וכו '.  אר ששי  יו

כנגד שהוא  אר אפסי  כל אותו  ויראו אלהי יברכנו שבת יו
ה והוא המלכות   וכו '.מקי שאר  על  גובר 

ז"ל) שבתי  להר "ר  האריז"ל  (סידור 

טהורה מנורה
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ד פרק
הכנסת לבית כשנכנס  אמירתו א)

פעמיאחר ז' יחננו אלהי מזמור יאמר הכנסת  לבית  שנכנס
התיבה. פע בכל   ויקי

יותר.ובשבת  ולא  התיבה  אחת  פע  העבודהיקי עמוד  הישר  (אור

ברדיטשוב) ישרה תפלה  סידור  ה, סימ

שבאמצע התיבה סביב הקפות שבע יקיף  כנגדם  - פסוקים שבעה יש בלמנצח ב)
הכנסת בית
הכנסתבסידור לבית  שנכנס ואחר  וזל "ק : יא: ד ישראל  חמדת 

יחננו "אלהי מזמור  אח "כ ויאמר  ההיכל  כנגד  ישתחוה
שבעה יקי וכנגד פסוקי שבעה בו  יש אשר וכו' ויברכנו
 שיכוי הוא  וטוב  הכנסת . בית שבאמצע  התיבה סביב הקפות 

כי  ויכוי .מה הקפה בכל  אחד  פסוק כנגדלגמור היא התיבה
 מ שה מקיפי אורות שבעה אליה להמשי  ותכוי המלכות
ממשיכי אנו ג "כ המלכו "ת של  המקי ואור המלכות  עד החס"ד 
לקבל עצמ לכלול   תכוי וג מקיפי השבעה בכלל  והיא  אליה 
ביו עוד  ביחד. והמלכות אתה  האלו  המקיפי אורות שבעה מ
היא כי  ותכוי וכו' יחננו   "אלהי שהוא  ראשו לפסוק  תכוי ראשו
הששה על החסד  תגבורת  והוא  הפסוקי הששה  על גובר 
והוא כול על  גובר  השני פסוק  כי  תכוי השני וביו התחתונות
הששי  בפסוק  תכוי אז כי הששי יו עד  תכוי ובה הגבור "ה.

.כול על הגובר 

השבתואמנ ביו(אי)בלבד אחת  הקפה  אלא   להקי רק  צור
וכול שבת  הנקראת  הת"ת  כנגד הוא  א ספיקא והוא 
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בשבת אי ולכ השבעה לכל הכולל הבינה  כנגד הוא  א בו. כוללי
עכ"ל. אחת , הקפה רק 

למנצח באמירת  התיבה הקפת סדר ג)
...אלקי מזמור יאמר כ ואחר ההיכל, כנגד  ישתחוה  כשיכנס

המלכות,(שבו)יחננו עד דחסד מקיפי שבעה כנגד פסוקי שבעה
כיוהרא. מחזי דלא  הרבה אד בני  ש אי עדיי וא

פעמיובכל ז' המלכות סוד  התיבה  א ' פע יקי ממנו פסוק 
 ותכוי .מאור הוא ג ושיהנה  אלו  מקיפי לה להמשי
ועל הנ"ל  מקיפי אורות  מז' לקבל יחד  המלכות  ע נפש לכלול 

אליה. ממשיכי אנו הקפה ידי
הגובר, הוא החסד  מקי כנגד שהוא  וכו' יחננו אלהי ראשו יו

.פסוקי שאר על 

וכו '. הגובר  והוא  הגבורות   מקי כנגד שהוא  וכו' לדעת  שני  יו

וכו '. הגובר  והוא  הת"ת  מקי כנגד  שהוא וכו' יודו שלישי  יו

על הגובר  והוא נצח  מקי כנגד שהוא וכו' ישמחו רביעי יו
וכו '. שאר 

על הגובר  והוא  ההוד מקי כנגד  שהוא  וכו': יודו חמישי יו
וכו '. שאר 

וכו'. שאר על הגובר  הוא היסוד   מקי כנגד  שהוא וכו '.  אר ששי  יו

כנגד שהוא  אר אפסי  כל אותו  ויראו אלהי יברכנו שבת יו
ה והוא המלכות   וכו '.מקי שאר  על  גובר 

ז"ל) שבתי  להר "ר  האריז"ל  (סידור 
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ה פרק

קלף  על לאומרה א)

וכתבומה מנורה. בציור  בנגינות  "למנצח באמירת  הפליגו מאד 
לראשוני יד בכתב קונטרס וראיתי .ועצו רב ששכרו  ז"ל 
נאמר ליוצרינו רוח נחת  לעשות ולפחות  ותועלותיו. בסודותיו בזה

. קל על  כתוב מנורה בציור  בכונה  ז"ל,אותו  להחיד "א הקודש (עבודת 

כ ע"א], ס"ו ד]  "ש ו'], [אות חס"ל ועי ' ח"י ], אות ב ' סימ] שמיר" צפור" חלק

י"א]) אות נ"א [סי'  החיי כ י"ד ], אות  י "ב [סי' "להרח החיי

משכב  ולא לפניו  זקוף ויהי' - נייר, או קלף על יאמר  ב)

עלכשאומר המנורה בצורת  המצויר שיר " מזמור  בנגינות  "למנצח 
שמסתכל המנורה של הציור  את  יזקו ניר, על  או   קל
זקופה שהיתה המנורה כדמיו לפניו זקו הציור שיהיה כדי בו,

לפניו . ושטוח מושכב הציור  יניח  ולא  בהיכל , חי'ועומדת  יוס (עוד

ג ']) אות  ויגש [בפרשת חי" איש ב" לבמח"ס

תפילות שלש כל אחר לאומרה ב )

"למנצחמצאתי מזמור  העמידה שיסיי קוד שיאמר כתוב,
.קל על  כתובה  מנורה  בצורת  יחננו" אלקי בנגינות ...
כ"ו]) סימ] אחת  כ חלק  ז"ל , להחיד "א הקודש (עבודת

דבק  או תפירה ע"י בסידור  הלמנצח  להדביק ד)

ישראלבספר ס"ד )סגולות אות מ ' להרב(מערכת   ועיי וז"ל : כתב
המפורש  ש בה  שיש דכיו שכתב ג ' ס"ק  א' סי' שע "ת
הרוב שע "פ לאר תפיל שלא כדי מצויירת  בקל שתהי' ראוי אינו 
ע "ש , חוצות  כל בראש  ותשתפכנה כראוי אותה משמרי אינ
אומר ואני  ארצה. תפיל  שלא  זהיר  שיהיה כתב החיי  כ והרב
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בתחלת דבק  ע "י  או תפירה ע "י בסידור  דבוקה  שתהיה  טוב דיותר
עכ"ל. י "ת  לשמו כבוד  לעשות  הנאה  דר וזהו הסידור

ומנוסה  בדוקה סגולה והוא וכו' למעלה עלה תיבה  שכל זוכים אשורית בכתב  ה)

כמו"כשאתה " והעי " והמ " השי צורת את  תצייר שמע אומר 
זה על וכ עיני לנגד  אשורית  בכתב כתובי שה
שעל וטעמי הנקודות תביט ג . הסו עד ותיבה תיבה בכל  הדר
תזכה אז ובזה  בסידור לפני מצוירי ה כאשר ואות  אות  כל
אות כל  מעלה  למעלה כצורתה ממש תעלה ותיבה  תיבה שכל
אליו  הצריכי נפלאי ותיקוני פעולות לפעול  ושורשו למקומו
בזה  עצמ למרגילי ומנוסה בדוק נפלאה סגולה הוא  זה ודבר
ומונעות הטורדות  ההבלי מחשבות  כל  מעליו  ולהסיר לבטל

וכוונה". המחשבה  חי)טהרת  איש ב)

יציירוכ ליש הול "כשאתה בזה"ל : כותב זצוק"ל  החיד "א הרב
אשורית בכתב  לפניו כתוב  כאילו ב"ה הוי "ה  המיוחד  ש

רגלי ". מרשת  יוציא הוא כי  ה' אל  תמיד  עיני גדולה
קכ"א) ס"ח שמיר  צפור)

זיע "אוכ זצוק"ל  מליזענסק אלימל רבי הרבי הקדוש רבינו כתב
מאכ"ל אותיות אכילה בשעת  לפניו שיצייר  שלו קט בצעטיל

אשורית". קט)"בכתב (צעטיל

ו פרק

רע. שום לו יקרה לא החמה, בהנץ יום בכל  האומרה א)

סק"ג )האומרכל ס' אות  חיי בחוקי בנגינות(מכא "למנצח  מזמור
שיר " סז)מזמור  החמה,(תהלי  בהנ יו בכל  המנורה בצורת 

טהורה מנורה
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ה פרק

קלף  על לאומרה א)

וכתבומה מנורה. בציור  בנגינות  "למנצח באמירת  הפליגו מאד 
לראשוני יד בכתב קונטרס וראיתי .ועצו רב ששכרו  ז"ל 
נאמר ליוצרינו רוח נחת  לעשות ולפחות  ותועלותיו. בסודותיו בזה

. קל על  כתוב מנורה בציור  בכונה  ז"ל,אותו  להחיד "א הקודש (עבודת 

כ ע"א], ס"ו ד]  "ש ו'], [אות חס"ל ועי ' ח"י ], אות ב ' סימ] שמיר" צפור" חלק

י"א]) אות נ"א [סי'  החיי כ י"ד ], אות  י "ב [סי' "להרח החיי

משכב  ולא לפניו  זקוף ויהי' - נייר, או קלף על יאמר  ב)

עלכשאומר המנורה בצורת  המצויר שיר " מזמור  בנגינות  "למנצח 
שמסתכל המנורה של הציור  את  יזקו ניר, על  או   קל
זקופה שהיתה המנורה כדמיו לפניו זקו הציור שיהיה כדי בו,

לפניו . ושטוח מושכב הציור  יניח  ולא  בהיכל , חי'ועומדת  יוס (עוד

ג ']) אות  ויגש [בפרשת חי" איש ב" לבמח"ס

תפילות שלש כל אחר לאומרה ב )

"למנצחמצאתי מזמור  העמידה שיסיי קוד שיאמר כתוב,
.קל על  כתובה  מנורה  בצורת  יחננו" אלקי בנגינות ...
כ"ו]) סימ] אחת  כ חלק  ז"ל , להחיד "א הקודש (עבודת

דבק  או תפירה ע"י בסידור  הלמנצח  להדביק ד)

ישראלבספר ס"ד )סגולות אות מ ' להרב(מערכת   ועיי וז"ל : כתב
המפורש  ש בה  שיש דכיו שכתב ג ' ס"ק  א' סי' שע "ת
הרוב שע "פ לאר תפיל שלא כדי מצויירת  בקל שתהי' ראוי אינו 
ע "ש , חוצות  כל בראש  ותשתפכנה כראוי אותה משמרי אינ
אומר ואני  ארצה. תפיל  שלא  זהיר  שיהיה כתב החיי  כ והרב
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בתחלת דבק  ע "י  או תפירה ע "י בסידור  דבוקה  שתהיה  טוב דיותר
עכ"ל. י "ת  לשמו כבוד  לעשות  הנאה  דר וזהו הסידור

ומנוסה  בדוקה סגולה והוא וכו' למעלה עלה תיבה  שכל זוכים אשורית בכתב  ה)

כמו"כשאתה " והעי " והמ " השי צורת את  תצייר שמע אומר 
זה על וכ עיני לנגד  אשורית  בכתב כתובי שה
שעל וטעמי הנקודות תביט ג . הסו עד ותיבה תיבה בכל  הדר
תזכה אז ובזה  בסידור לפני מצוירי ה כאשר ואות  אות  כל
אות כל  מעלה  למעלה כצורתה ממש תעלה ותיבה  תיבה שכל
אליו  הצריכי נפלאי ותיקוני פעולות לפעול  ושורשו למקומו
בזה  עצמ למרגילי ומנוסה בדוק נפלאה סגולה הוא  זה ודבר
ומונעות הטורדות  ההבלי מחשבות  כל  מעליו  ולהסיר לבטל

וכוונה". המחשבה  חי)טהרת  איש ב)

יציירוכ ליש הול "כשאתה בזה"ל : כותב זצוק"ל  החיד "א הרב
אשורית בכתב  לפניו כתוב  כאילו ב"ה הוי "ה  המיוחד  ש

רגלי ". מרשת  יוציא הוא כי  ה' אל  תמיד  עיני גדולה
קכ"א) ס"ח שמיר  צפור)

זיע "אוכ זצוק"ל  מליזענסק אלימל רבי הרבי הקדוש רבינו כתב
מאכ"ל אותיות אכילה בשעת  לפניו שיצייר  שלו קט בצעטיל

אשורית". קט)"בכתב (צעטיל

ו פרק

רע. שום לו יקרה לא החמה, בהנץ יום בכל  האומרה א)

סק"ג )האומרכל ס' אות  חיי בחוקי בנגינות(מכא "למנצח  מזמור
שיר " סז)מזמור  החמה,(תהלי  בהנ יו בכל  המנורה בצורת 
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כאלו הוא ברו הקדוש לפני וחשוב רע , מקרה   שו לו  יקרה לא 
המקדש. בבית נרות  מדליק  הוא 

היום. כל ניזוק יהא ולא במעשיו יצליח

צבורובספר כששליח  העמר  בימי  לאמרו  כתב: המאור" "מנורת
מזמור בנגינות  "למנצח  היחיד  יאמר  ,הכהני ברכת  אומר 

במעשיו  ויצליח  ,"אר "אפסי עד  הרמב")שיר " ויסתכל(אגרת  ,
לאמרו וטוב :ש ומסי . היו כל  נזוק  יהא ולא המנורה , בצורת 

לשונו. כא עד  השנה. ימות  כל אפלו

ולהצלחה  לשלום  ילך

ולהצלחה.וכל לשלו  יל בו, ויכו  בדר פעמי שבע  האומרו 
יתפלל ובדר , לדר צאתו קד בו יסתכל  אד שכל וטוב

כאמור. פל"א)אותו מוסר  (שבט

המזון  ברכת  קודם אמירתו ב)
אלומנהג פסוקי המזו ברכת קוד לומר  סז)הרב למנצח(תהלי"

וגו', ב)בנגינות " לד,  וגו',(תהילי ה' את יג )אברכה  יב, (קהלת

וגו ' נשמע הכל  דבר   כא)סו קמה , וגו ',(תהילי פי  ידבר ה ' תהלת
יח) קטו, וגו',(תהילי י"ה  נבר כב)ואנחנו  מא, זה(יחזקאל  אלי וידבר 

וגו'.  נהוראהשלח כתר  ישרה תפלה  סידור  יב , סימ העבודה עמוד הישר ((אור 

ברדיטשוב)

סודותיו - הספירה בימי  לאומרה ג)
השמאללדעתי אל  המיוחסי הענייני וצור הזה הכתוב  סוד

ונרשמו צויירו ותבנית וצורת הימי פעולות  לסיוע 
והוא, הספירה. בימי  לאומרו  המנהג  היה ומעולה  נכבד במזמור

וגומר  ויברכנו" יחננו  ס"ז)"אלהי מצוייר(תלי שהיה  בקבלה  שבא  ,
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ג ' וה האחד מצדה מנורה קני שלשה  מנורה . כדמות  דוד  במג
ושלשה .עמי  יודו ,באר לדעת  יחננו, אלקי ,רצופי פסוקי
יברכנו יבולה, נתנה  אר ,עמי יודו וה הב' מצדה מנורה  קני
העומד ,לאומי וירננו  ישמחו  פסוק הוא  האמצעי  והקנה .אלהי
בז' יש והנה האמצעי. הקנה כמשפט מכול ארו הוא  כי באמצע ,
הפסוקי שמספר  כמו  הספירה, ימי  כמספר  תיבות מ"ט הקני
 הראשו הקנה תוארה, וזה וכו '. שבתותיה מספר על  היו הנזכרי
 הראשו הקנה וכו', וגו'. ויברכנו" יחננו אלהי" הוא   מהימי
."אר אפסי  כל  אותו וייראו אלהי יברכנו "הוא  וכו ' מהשמאלי
ועד העומר  ספירת שמתחלת  האלה, הימי להיות והנה  וכו'.
הזה, המזמור ופרטי  כללי ע מסכימי , ופרט בכלל תשלומה
התיבות ומספר השבועות , כמספר  הפסוקי מספר  בהיות  רצוני,
אותו לקרא ישראל  בכל  המנהג  היה שאמרנו, כמו  הימי כמספר

וכו '. לספירה ,  סמו ,הזמ זה  לילות בכל 
אמור ]) [בפרשת זללה "ה  עראמה יצחק לרבינו יצחק (עקידת

ימים המ"ט מן ויום  יום  בכל  יכוין הספירה ובימי - מעומד  לאומרה ד)

ספירתג אחר  לומר  מאד , וזהיר  מקפיד  ז"ל, למורי ראיתי 
יו בכל ולכוי מעומד , כולו  כו', יחננו " אלהי "מזמור  העומר ,
המזמור. בזה שיש תיבות  ממ"ט אחת בתיבה ,ימי המ"ט  מ ויו

וירננ "ישמחו  בפסוק  שיש אותיות  ממ"ט אחת  באות  יכוי ו "ג
שלא כדי "ישמחו " הפסוק  של המ "ט אותיות  מספר וזה כו'.
מישור תיבת  ו ', מלא  תשפוט ו', חסר  לאמי תיבת ,בה תטעה 
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במעשיו , יצליח  זה מזמור היחיד יאמר  א ,כהני ואברכת
וטוב ,ומסיי .היו כל  ניזוק  יהא  לא שבו המנורה בצורת  יסתכל 
החמה בהנ יו בכל  המנורה בצורת האומרו וכל  .יו בכל  לאומרו
בבית הנרות  את  הדליק כאילו  וחשוב רע , מקרה  שו לו יקרה לא 

עכ"ל. ל "ו ],המקדש. אות  העומר ספירת  [בהלכות אלגאזי למהרי"ט  חגיגה" ("שלמי

ל"ו) אות החיי  ובכ ט "ז, אות   עול בפתחי  באריכות  ראה 

מעשיו בכל  תשרה ההצלחה  ו)
העומרבספר  ספירת בדיני אמור בפ' לועז מע דילקוט (ויקרא

כפי רע"ט) זה מזמור האומר שכל הספרי אומרי וז"ל:
כהני ברכת אחרי העומר  מימי  אחד בכל  כא מצויר  שהוא 
שנה, באותה נזק  שו לו יארע  לא  בשחרית , הכהני שאומרי
בצורת המל דוד  כתב  זה ומזמור  מעשיו. בכל  תשרה וההצלחה

אויביו. את  נצח  ובזה למלחמה, יוצא  כשהיה במגינו  (כסאמנורה 

(רחמי

גזירה  בעד יגן הקודש  ארון על  מצוייר הוא אם - ואדם אלקים בעיני חן למצוא ז )
הקהל על רעה

בוהמזמור ויש ,גדולי לענייני רומז המנורה ע זה וכל  הזה
המזמור זה נושא  ע "ה המל דוד  והיה רבות סגולות 
היה למלחמה יוצא  כשהיה מנורה כצורת במגינו ומצוייר  כתוב

אויביו. לפניו  ונופלי אות נוצח 

בכלואמרו  כמנורה המזמור זה אותו  שמתפלל מי כל  ז"ל , חכמי
חשוב ויהיה  רעה  גזירה שו לו יקרה לא  החמה , בהנ יו
ויהיה בביהמ"ק  נרות  מדליק  הוא כאילו הב"ה ית ' עול בורא לפני 
כהני ברכת  אחר  אותו  האומר וכל  הבא .  עול  ב שהוא  מובטח 
נזק שו לו יקרה לא הספירה  ימי של  שבועות  בשבעה בבוקר 

טהורה מנורה
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הקורא כל  כ וכמו וכו', במעשיו, מצליח  ויהיה כולה, השנה בכל 
בדר פעמי שבעה אותו  האומר  וכל  בו,  שיכוו בכוונה אות

ולהצלחה . לשלו יל כי , והואויכוי טהור", זהב "מנורת  בספרו (מהרש"ל,

אל רבינו  מדברי  אל")העתק "יראת בספר  הרוקח בעל  עזר

המשיח מלך  של נרו להקביל  -זוכים אמירתה ע"י ח)

ב מצאתי אלעזר  רבי  אמר אמור , פרשת  רבתי במדרש
ערו" מ תנצלו הנרות", את יערו" בזכות  שמוע,

תפתה" ל')מאתמול נר(ישעיהו להעלות בזכות  חנ רבי  אמר .
כמש"נ המשיח, מל של נרו להקביל זוכי את תמיד,
אלו דרשות  ודאי הנה וגו', למשיחי, נר ערכתי קל "ב ], תהלי]
של מדינה  מצלת התורה כלל כי  שנתבאר , מה  על רומזי

עכ"ל . וכו', המשיח  מל ומקרבת משהגיהנ לרבינו העולה (תורת 

ז"ל  הרמ "א פ"כ])[סואיסרליש

המנורה  צורת  לפניו לצייר ט)

ובציורטוב המנורה. בצורת ויברכנו" יחננו אלהי "מזמור  לומר 
לפניו. מונח ציור אי א סגי, בלבד לרבינוההשכלה  חי  איש ב)

ד ']) ויגש פ' ראשונה  [שנה ז"ל  חיי יוס

טובים דברים  לכמה יועיל  י)
ויועילמצאתי המנורה. בצורת המזמור  זה לומר  שיש כתוב

.גדולי סודות בו יש כי טובי דברי לכמה כוונתו
ספירה. בלילי זי"ע)ובפרט השל "ה  מבעל " השמי "שערי (סדור 

תפלות שלש כל  אחר יא)

"אלקייאמר ומזמור רעי" ה ' לדוד  "מזמור  תפלות  שלש כל אחר 
ז"ל)יחננו" י "ג ]),(האר "י  [אות  גודל קשר  חלק ז"ל, להחיד"א הקודש (עבודת

טהורה מנורה
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הטלית הסרת  אחר יא*)
ז"ל בסידור מראשקוב שבתי  להר"ר  קי"ז)האריז "ל   וזל "ק :(בד

ומזמור רועי , ה ' לדוד מזמור  יאמר  הטלית הסרת  אחר 
עכ"ל. יחננו , אלקי

התפלה  אחר  שאומרים הטעם יב)
למהריעב "בסידור שמי קצ "ח)עמודי ד) נוש יש דפוס

למנצח  י "א  וז"ל : זצ"ל , המחבר הגאו (ס"ז)שהדפיסו

להתפלל שהתחילו  במה לסיי כדי הטע ,עול אדו ג וי"א
עכ"ל. התורה, בסיו שעושי כדר

להצלחה  סגולה יג)
ומנוסה,יאמר  בדוק  המנורה  בצורת  ס "ז קפטיל בבקר יו תי(מצאבכל

( ספרי זי"ע ),בכמה מסקאליע  פנחס   ברו רבי מר המקובל מהצה"ק הצלחה (שער 

לדרך  להולך - סגולתה יד)
פעמיכל  ז' המנורה בצורת  בנגינות  למנצח מזמור  האומר 

שיאמרה וטוב  ולהצלחה, לשלו יל בו, ויכוו לדר כשיוצא 
. קל על  כתובה כשהוא  העמידה תפלת שיסיי אל,קוד יראת (ס'

אגרת הקודש, עבודת הרמ "א, לרבינו העולה תורת טהור , זהב  מנורת בס' מהרש"ל 

(החיי כ מוסר , שבט אלגזי, למהרי"ט חגיגה שלמי "הרמב

היסוד לתיקון  - סגולתה טו)
הרש" .מובטח  עיי טהור , בלתי  מקרה  יקרנו שלא  נפשו,לו (ימלט

ישראל) סגולות  מנורה , מע' מפרדס, לקוטי

הלמנצח יאמר השינה  לפני  טז )
גדולבסידור  האלקי המקובל הקדוש הגאו שסידר  ישראל  חמדת 

הגה"ק ב זי"ע, וויטאל  שמואל מוהר "ר  שמו  מרב

טהורה מנורה
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מפני  שקיבל  זי "ע , וויטאל  חיי מו "ה הגדול  הנשר  האלקי המקובל 
ז"ל, אלי' מפי  שקיבל  זי"ע , האר "י  ע"ב)רבו קי"ד  א "ש (בד וזל"ק :

שיר " מזמור  בנגינות "למנצח יאמר : שאיש קוד אומר  אני עוד
עכ"ל. וכו',

גזירה  שום לו  יקרה לא - השכינה פני מקבל כאלו - בביהמ"ק הדליקה  כאלו  יז )
עוה "ב  בן  שהוא לו מובטח - רעה

וז"ל :בספר שכתב קכ"ב ד' מעשה מפרדס ראה לקוטי ובספר 
המנורה)  למנצח(ער" לכתוב שנוהגי מה וז"ל : כתב

בפ' ב"ה הוי"ה ש כותבי ולמעלה  מנורה בצורת בנגינות "
לנצח מועיל וג היראה לעני שתועיל תמיד  לנגדי ד ' שויתי
ולזה אויביו ומנצח  המנורה  נושא  הי' ע "ה  המל ודוד  אויבינו 
לו יקרא  ולא  יוזק  שלא סגולה  והיא שויתי ופ ' למנצח  כותבי
נדגול אלקינו  ובש פ' על  כ' חרדי ובס' עכ"ל. ב"מ רע  מקרה
מלחמות כי עליו חקוק  ד ' וש בימינו ד' דגל  שישא צרי
דגל קלו מרי וכסילי והרשעי הש מלחמות הוא  היצר
ש דילה מסטרא  הבאי לשלוט גור ואז החיצוניות הטומאה
ואז באותיותיו י "ת  דגלו  מרימי הקדושי והצדיקי "העכו
כרעו המה נזכיר  ד "א בש ואנחנו בסוסי ואלה ברכב אלה
הנלח  המל הושיעה ה ' ונתעודד קמנו ואנחנו ונפלו 

קראנו. ביו יעננו הוא מלחמותינו 

זהוכתב בדי רוקח  מהר "י להרב תפלה  שערי וז"ל:בספר
הרד"א  עיי בנגינות  ע"ב)למנצח  מ "ו אותו(ד ' דהקורא 

וכאלו בביהמ"ק הדליקו  כאלו לו  נחשב המנורה  בצורת  יו בכל 
בצורת שכתב ז"ל  " מהרח ועיי יעיי"ש. השכינה פני מקבל 
בצורת המזמור  זה שאומר מי  אומר , הי ' האריז"ל המנורה.

טהורה מנורה
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וז"ל :בספר שכתב קכ"ב ד' מעשה מפרדס ראה לקוטי ובספר 
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רעה גזירה שו לו יקרה  לא החמה בהנ יו בכל המנורה
עול ב שהוא  לו ומובטח  המקדש בבית  נרות  מדליק  וכאלו 
מצויר הוא וא ואד אלקי בעיני  טוב ושכל  ח וימצא  הבא 
אומרו וכל להקהל  רעות גזירות מכל  עלינו  יג הקודש  ארו על 
דברי וראיתי ע "ש ולהצלחה  לשלו יל בה ויכוי בדר ז"פ
כת "י  אנקא "ר אל מהרי"א מהרב נאה  מנורה ציור  נפלאי

וכו '. המעלות , כל  בה ישראל)וכתוב (סגולות

המקדש בבית המנורה הדליק וכאילו - המקדש בית נבנה כאילו  יח )

איתאטע כי מנורה, בצורת למנצח  באמירת ענינו גודל על 
העוסקי חכמי תלמידי "אלו אע"א : דק "י במנחות
המקדש  בית  נבנה כאלו הכתוב עליה מעלה עבודה בהלכות 
רבי  להקדוש אל " "יראת בסה"ק  כתוב זה ומטע ."בימיה
לפני  הוא  חשוב "שהאומרה ז"ל  הרוקח  בעל מגרמיזא אלעזר
לכל שפע  ומשפיע המקדש, בבית  המנורה הדליק  כאילו הקב"ה

"יע "ש.העול

הקב"הובחנוכה למה הטע אמרתי הנרות  הדלקת בשעת 
,כ כל  גליותינו  פנ"במארי מוסר  בשבט באריכות (עי'

זה) על טעמי אהר כמה היה  קי היה המקדש שבית  בזמ כי 
מאוד רוח נחת  להקב"ה והיה הנרות את  ומטיב  עומד  הכה
הזה רוח  הנחת להקב"ה  לו  אי הגלות  בעת  ועכשיו כידוע ,
אחד רק  היה קי היה המקדש שבית  בעת כי  ,לתר אמרתי
יהודי מליוני  להקב"ה לו  יש והיו הנרות , את  מדליק 
נחת יותר להקב "ה  יש הנראה וכפי חנוכה, נרות  שמדליקי
המרובי או במצוה  העוסקי למיעוט דומה אינו כי  מזה, רוח

במצוה.העוסקי

טהורה מנורה
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הישר וראה קב צ "ו)בס' של(פרק הנרות  קדושת  בגודל  שמארי
ספר בהקדמת  כתב ז"ל מהרש "ל  והרה "ג  וזל"ק : וכו ' מצוה
מצוה של  נר ע"י לידי  בא  אחת  פע וז"ל, שלמה של  י הנקרא
מרקיע כח   ואמי הרמנא  לי ונתנו השמי  מ לי הראו כאילו

שערי  לי  שהעני ופתחו קבלה  ע"פ מורי  מפי ושמעתי ע "כ . אורה
של י ספרו מחבר  ז"ל לוריא  שלמה  ר' הרב כשהיה , כ הוא 
קרוב זמ והיה  לפניו  דלוק  קט נר  רק שהיה לו  אירע שלמה,
,שלמי נרות  וארבע  משלש יותר שעות  כמה  דלוק  והיה להכבות ,

תלמידו עליו  העיד עמווזה ה' כי  בנרו הכיר  הנר  בעל ז"ל, ונכדו 
הקודש  שמ של כנר  ממש נס הנ "ל להגאו אירע וזה ע"כ,
עכ"ל. יולדתו, ואשרי לו אשרי לנו יעמוד זכותו  המקדש, שבבית
כנגד "מדה לזה זכה אולי המעתיק : [אמר  באריכות . יותר  ועיי"ש
אמירת מעלת  בגודל  זהב" "מנורת  קונטרס שכתב ע"י מדה"
סודות ש וכתב  המנורה, מזמור הנקרא  ,שבתהלי ס"ז מזמור
לכל והצלחה והאורה הברכה שממנו ונפלאי גדולי ורמזי

עיי ,בפ"ג]לעיל העול

קודשובספר צ "ו)זרע חנוכה(ד נס  זוכרי שאנו  וע "י כתב:
וכמ"ש  העתידה, גאולה ממשיכי אנו  נרות , ומדליקי
חנוכה נר  ע "י  ולכ ,רחמי כלו לא כי  הטוב וכו ' ל אנחנו מודי
כנ"ל ... האמת  אור ע"י שהוא  העול כל  תקו ממשיכי אנו
זו שמצוה  רומז ח 'נוכה, י'מי ש'מונת  מ'דליקי תבות  ר "ת ...ומשיח 

ישראל  שארית  ובספר  בימינו . במהרה ביאתו  ט')תקרב  כתב:(ד
מאור בעמח "ס [הרה"ק  ז"ל, מטשערנאביל הרב ממורי  "וקבלתי
נר ערכתי כמאמר  משיח  של  אורו בסוד הוא  חנוכה כי  [עיני
משיח אור עלינו נמש בחנוכה  הנרות מצות שע "י  למשיחי,

טהורה מנורה
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הזה רוח  הנחת להקב"ה  לו  אי הגלות  בעת  ועכשיו כידוע ,
אחד רק  היה קי היה המקדש שבית  בעת כי  ,לתר אמרתי
יהודי מליוני  להקב"ה לו  יש והיו הנרות , את  מדליק 
נחת יותר להקב "ה  יש הנראה וכפי חנוכה, נרות  שמדליקי
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משיח אור עלינו נמש בחנוכה  הנרות מצות שע "י  למשיחי,

טהורה מנורה
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שבעה אור  בתוכו  הכולל עול יסוד  צדיק  אור  צדיקי אור  צדקינו
של אורו נמש חנוכה של  אור שע "י  לצדיק , זרוע  אור בחי ' רועי
בספרו ז"ל  הרמ "א  זקיני  שכתב  מה חביב ואחרו וכו'. משיח"

העולה וכו ',(ספ"כ)תורת אמור פרשת  רבתי במדרש מצאתי וז"ל :
של נרו  להקביל  זוכי את תמיד, נר להעלות  בזכות  חנ רבי אמר 

וגו '. למשיחי , ערכתי  קל"ב ], תהלי] כמש"נ המשיח, מל

התורההנה כלל כי שנתבאר, מה על  רומזי אלו דרשות  ודאי 
עכל "ק וכו '. המשיח מל ומקרבת  גיהנ של מדינה מצלת
אמירת של העני בגודל מלאי הספה"ק  שכל  רואי ואנו והיות 
דברי  לקיי אחד  לכל  ראוי  כ על  מנורה בצורת   קל על  למנצח 
בזה שכתב הקודש" "עבודת  בספרו ז"ל  החיד "א בעל  הקדוש 
בציור בכונה  אותו  נאמר  ליוצרנו  רוח  נחת לעשות  "ולפחות   הלשו

עכ"ל. ," קל על כתוב א')מנורה. סימ או"ח שו"ע  שלו של  חיי)

חיים" מקום עמך "כי הפסוק לכתוב סגולתה"יט) - הקנים על וכו'

שהוא...ראה אור" נראה   באור חיי מקור  עמ "כי שהפסוק 
קנה כל  ועל  תיבות  שבעה בו יש ,הקני על  כתיב
האמצעי  קנה ועל  אחת  תיבה  כתוב  היה המנורה קני מז' וקצה
אר שהוא בעבור  חיי עליו  כתוב ישראל  ואר שבת  שהוא 
חלקי  ז' לכל והצלחות  הברכות  כל  ישפיע  החיי ומאר ,החיי
שהוא בעבור החיי  אר ונקרא  ,איקלימי הנראי  האר
קיי וכמו עד ג באמצע  שהוא החיי ע כמו העול באמצע 
איברי  לכל  חיי רוח ויבוא  יתפשט שממנו הגו באמצע  הלב

.בעלהגו אלעזר  רבינו מדברי העתק והוא טהור ", זהב "מנורת בספרו (מהרש"ל,

אל")בספר הרוקח "יראת
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המנורה  ציון מתחת שכתוב  ה' קויתי לישועתך  הפסוק יאמר לדרך  כשיוצא כ)
והפוך ישר

 ה '".הטע קויתי לישועת" הפסוק  ספרי בהרבה  שכתוב
שמזמור מטע שהוא  נראה  המנורה לציו מתחת 
פסוק  ג הוא וכ ,לדר יציאת קוד לומר  טוב המנורה

ה '.קויתילישועת

 בחייכתב וכ ויחי)רבינו  מ(בפרשת   מוציאי השמות בעל כי ודע :
היוצא  והש ...השונאי כנגד   בדר שמועיל   הש הזה הכתוב 
וידוע משולשות . והתיבות הכתוב אותיות בסדר הוא הזה* הכתוב מ
,**כ ג למפרע  בסדר להזכירו  אד  וצרי בנקודו. הוא  ומפורס

עכ"ל . וכו' אחר אויביו וישיב סלולה  בדר  שיל חיי "כדי "תורת   עיי*)

 כה חיי ה 'לר ' (**דהיינו  רב"ח) שבפירוש נסתר  עניני  על ביאור  תרנ"ד ], [ליוורנו

[האזרח  וכו ', לישועת בישראל])קויתי

ומעשינו  אמרינו שיהיו  עולמי כל לבורא  בתפלה כפי  אפרוש ובצאתי
זה וספרינו כל אדו לפני  החדש"לרצו ישראל סגולות  לנו "ספר יהיה

והמרי הקשי הנסיונות  מול  ברזל כחומות  אית לעמוד נפלאה לתרופה
בעיני ח ונמצא מעשינו בכל ונצליח רעות גזירות מכל ויג ובפרט, בכלל
עוסקי וקיימי חיי בני ובני בני לראות ושנזכה ואד אלקי
להתדבק  ונזכה השלימה הגו בריאות  מתו לשמה ובמצוות בתורה
וישמח  עינינו ויראו  היו נכו עד ואור  הול נוגה כאור צדיקי באורח
 ומל זל"ט הנביא אליהו בביאת עולמי בישועת באמת בישועתו  לבנו

אכי"ר. בימינו במהרה המשיח
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יׁש וּ עת:ג  גּ וֹ ים בּ כל  ּדּ רכ ּב ארץ עּמ יםד לדעת  ּיוֹ דו 
כּ לּ ם:אהים עּמ ים  ּלאּמ יםהיוֹ דו וירנּ נוּ  ישׂ מחוּ  

 ינ גזר  ל רעיק ,ח כל  רא מי יהא  אמ הא מר ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹל
נה בעי ְִִֶָָל

וגו 'לדעת   דּ רּכ ג)ּב ארץ הזהר:(סז , תקוני הקדמת  הזוהר [תיקוני ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ד.) כּ חוֹ ,](דף  בּ כל רבּ א ׁש מיּה  יהא אמן הא וֹ מר ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ל 
ׁש נה  ׁש בעים  ׁש ל  דּ ינוֹ  גּ זר לוֹ  ׁש ניםקוֹ רעים ׁש בעים ׁש הם , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

מי  ויׁש  הּמ ק דּ ׁש , בּ ית ׁש נּ חרב ׁש נים  וּ מאתים אלף ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
ּת לוּ י  יעקב ׁש בּ דרגּ ת מ וּ ם ה ּת מיד, מבּ ּט ל  אוֹ תם ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ חב
ליעקב, אמ"ת  ּת ּת ן ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אמת. ׁש דּ ר גּ תוֹ  הגּ א לּ ה, ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵקץ 
ב', בּ וֹ  ׁש הוֹ סיף מי  ויׁש  ּת ׁש עים. מאתים אלף  סימן  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

באמת, יקראהוּ  אׁש ר  לכל קראיו  לכל  יהו"ה לדעת קרוֹ ב ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
. ּדּ רכ לקיּ םבּ ארץ ותׁש עים, מאתים ר"ץ, אלף - ארץ  ּכ אף ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אר"ץ, כּ חׁש בּ וֹ ן בח וּ ץ כּ ׁש יּ היוּ  ּת צמח , מאר"ץ  אמ"ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָבּ הם
ׁש נה. ׁש בעים דּ ינם גּ זר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

דה ל ל והדה  וח ק  ל ה ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָוד

 ּהים יוֹ דוא ו )וגו'עּמ ים יתרו:(סז , פ' שמות ס"ז :)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ואמר, ּפ תח סז)אלעזר יוֹ דוּ (תהלים אהים עּמ ים  ּיוֹ דו ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

כּ לּ ם  לּמ לעּמ ים והוֹ דה וׁש בּ ח קם הּמ ל דּ וד  וּ ראה, בּ א . ַ◌ִ◌◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הׁש ּת דּ ל והוּ א צפוֹ ן הּק דוֹ ׁש , כּ ׁש רוּ ח ׁש עה בּ אוֹ תּה  בּ ּת וֹ רה ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

מנגּ ן  היה והכּ נּ וֹ ר הכּ נּ וֹ ר, נימי  בּ אוֹ תם מכּ ה והיתה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררה
אמר הוּ א ׁש ירה ואיזוֹ  וכוּ '. ׁש ירה בּ ׁש עהואוֹ מר וּ ראה, בּ א ? ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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סלה: ּת נחם בּ ארץ וּ לאּמ ים ׁש וֹ ר מי עּמ ים תׁש ּפ ט כּ י
אהיםו עּמ ים  ּיוֹ דו:כּ לּ ם עּמ ים  ּארץזיוֹ דו 

אהים יברכנוּ  יבוּ לּה  :אהינוּ נתנה 
אהיםח ארץ:יברכנוּ  אפסי כּ ל אתוֹ  וייראוּ  

להן ׁש הּק ד  לתת הּמ ר כּ בוֹ ת א וֹ תן  כּ ל אל מתעוֹ רר  הוּ א  ּבּ ר ו וֹ ׁש  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב ׁש בּ ארנוּ  כּ מוֹ  לא)טרף , ו ּת ּת ן (משלי  לילה בּ עוֹ ד וּת קם ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

ּפ וֹ תחים בּ שׂ מחה כּ לּ ם אז לנערתיה, וחק לביתּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶטרף
סז)ואוֹ מרים, סלה.(תהלים  אּת נוּ  ּפ ניו  יאר  ויברכנוּ  יחנּ נוּ  אהים ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לדעת ואוֹ מרת, נוֹ ׁש בת לעוֹ לם , ויוֹ רדת מתעוֹ ררת צפוֹ ן ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ר וּ ח
בּ אוֹ תּה  הכּ נּ וֹ ר  ׁש ּמ נגּ ן בּ ׁש עה .י ׁש וּ עת גּ וֹ ים בּ כל   ּדּ ר כ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ

כּ לּ ם. ע ּמ ים  ּיוֹ דו ואוֹ מר , ּפ וֹ תח ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַרוּ ח,

לפניו  א ברי ל מע   כינ חלקנ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹא רי
 ּוגו 'י וֹ ד ו אהים  ו )ע ּמ ים  יתרו :(סז, פ' שמות ס"ח.)[זוהר רבּ י ](דף אמר ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

כּ תוּ ב זה על בּ נוֹ , אלעזר לרבּ י סז)ׁש מעוֹ ן יוֹ דוּ (תהלים ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
כּ לּ ם  עּמ ים   ּיוֹ דו אהים בּ כהעּמ ים יד וֹ . ונׁש ק אלעזר ר בּ י בּ א . ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ואמר, א בּ א קג )רבּ י  רבּ י (שם על ירחם מי בּ נים. על אב  כּ רחם ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מוֹ רנוּ  מאהבת חוּ ץ  דּ בריו, ויׁש לים חלקנוּ אלעזר  אׁש רי  ? ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

הבּ א. לעוֹ לם בּ הם נבוֹ ׁש  ׁש א לפניו, אלּ וּ  דּ ברים לׁש מע ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש זּ כינוּ 

דה רח תא סר ְִִֵֶַַָָֹוד
וגו'ארץ  יב וּ לּה  ז)נתנה יתרו :(סז, פ' שמות ס"ז :)[זוהר ](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ּפ תח הּק ד ׁש , ר וּ ח  עליו וּ מתע וֹ רר קם דּ וד  ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה

תהלי זוהר 
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יׁש וּ עת:ג  גּ וֹ ים בּ כל  ּדּ רכ ּב ארץ עּמ יםד לדעת  ּיוֹ דו 
כּ לּ ם:אהים עּמ ים  ּלאּמ יםהיוֹ דו וירנּ נוּ  ישׂ מחוּ  

 ינ גזר  ל רעיק ,ח כל  רא מי יהא  אמ הא מר ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹל
נה בעי ְִִֶָָל

וגו 'לדעת   דּ רּכ ג)ּב ארץ הזהר:(סז , תקוני הקדמת  הזוהר [תיקוני ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ד.) כּ חוֹ ,](דף  בּ כל רבּ א ׁש מיּה  יהא אמן הא וֹ מר ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ל 
ׁש נה  ׁש בעים  ׁש ל  דּ ינוֹ  גּ זר לוֹ  ׁש ניםקוֹ רעים ׁש בעים ׁש הם , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

מי  ויׁש  הּמ ק דּ ׁש , בּ ית ׁש נּ חרב ׁש נים  וּ מאתים אלף ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
ּת לוּ י  יעקב ׁש בּ דרגּ ת מ וּ ם ה ּת מיד, מבּ ּט ל  אוֹ תם ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ חב
ליעקב, אמ"ת  ּת ּת ן ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אמת. ׁש דּ ר גּ תוֹ  הגּ א לּ ה, ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵקץ 
ב', בּ וֹ  ׁש הוֹ סיף מי  ויׁש  ּת ׁש עים. מאתים אלף  סימן  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

באמת, יקראהוּ  אׁש ר  לכל קראיו  לכל  יהו"ה לדעת קרוֹ ב ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
. ּדּ רכ לקיּ םבּ ארץ ותׁש עים, מאתים ר"ץ, אלף - ארץ  ּכ אף ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אר"ץ, כּ חׁש בּ וֹ ן בח וּ ץ כּ ׁש יּ היוּ  ּת צמח , מאר"ץ  אמ"ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָבּ הם
ׁש נה. ׁש בעים דּ ינם גּ זר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

דה ל ל והדה  וח ק  ל ה ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָוד

 ּהים יוֹ דוא ו )וגו'עּמ ים יתרו:(סז , פ' שמות ס"ז :)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ואמר, ּפ תח סז)אלעזר יוֹ דוּ (תהלים אהים עּמ ים  ּיוֹ דו ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

כּ לּ ם  לּמ לעּמ ים והוֹ דה וׁש בּ ח קם הּמ ל דּ וד  וּ ראה, בּ א . ַ◌ִ◌◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הׁש ּת דּ ל והוּ א צפוֹ ן הּק דוֹ ׁש , כּ ׁש רוּ ח ׁש עה בּ אוֹ תּה  בּ ּת וֹ רה ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

מנגּ ן  היה והכּ נּ וֹ ר הכּ נּ וֹ ר, נימי  בּ אוֹ תם מכּ ה והיתה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררה
אמר הוּ א ׁש ירה ואיזוֹ  וכוּ '. ׁש ירה בּ ׁש עהואוֹ מר וּ ראה, בּ א ? ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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סלה: ּת נחם בּ ארץ וּ לאּמ ים ׁש וֹ ר מי עּמ ים תׁש ּפ ט כּ י
אהיםו עּמ ים  ּיוֹ דו:כּ לּ ם עּמ ים  ּארץזיוֹ דו 

אהים יברכנוּ  יבוּ לּה  :אהינוּ נתנה 
אהיםח ארץ:יברכנוּ  אפסי כּ ל אתוֹ  וייראוּ  

להן ׁש הּק ד  לתת הּמ ר כּ בוֹ ת א וֹ תן  כּ ל אל מתעוֹ רר  הוּ א  ּבּ ר ו וֹ ׁש  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב ׁש בּ ארנוּ  כּ מוֹ  לא)טרף , ו ּת ּת ן (משלי  לילה בּ עוֹ ד וּת קם ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

ּפ וֹ תחים בּ שׂ מחה כּ לּ ם אז לנערתיה, וחק לביתּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶטרף
סז)ואוֹ מרים, סלה.(תהלים  אּת נוּ  ּפ ניו  יאר  ויברכנוּ  יחנּ נוּ  אהים ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לדעת ואוֹ מרת, נוֹ ׁש בת לעוֹ לם , ויוֹ רדת מתעוֹ ררת צפוֹ ן ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ר וּ ח
בּ אוֹ תּה  הכּ נּ וֹ ר  ׁש ּמ נגּ ן בּ ׁש עה .י ׁש וּ עת גּ וֹ ים בּ כל   ּדּ ר כ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ

כּ לּ ם. ע ּמ ים  ּיוֹ דו ואוֹ מר , ּפ וֹ תח ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַרוּ ח,

לפניו  א ברי ל מע   כינ חלקנ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹא רי
 ּוגו 'י וֹ ד ו אהים  ו )ע ּמ ים  יתרו :(סז, פ' שמות ס"ח.)[זוהר רבּ י ](דף אמר ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

כּ תוּ ב זה על בּ נוֹ , אלעזר לרבּ י סז)ׁש מעוֹ ן יוֹ דוּ (תהלים ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
כּ לּ ם  עּמ ים   ּיוֹ דו אהים בּ כהעּמ ים יד וֹ . ונׁש ק אלעזר ר בּ י בּ א . ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ואמר, א בּ א קג )רבּ י  רבּ י (שם על ירחם מי בּ נים. על אב  כּ רחם ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מוֹ רנוּ  מאהבת חוּ ץ  דּ בריו, ויׁש לים חלקנוּ אלעזר  אׁש רי  ? ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

הבּ א. לעוֹ לם בּ הם נבוֹ ׁש  ׁש א לפניו, אלּ וּ  דּ ברים לׁש מע ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש זּ כינוּ 

דה רח תא סר ְִִֵֶַַָָֹוד
וגו'ארץ  יב וּ לּה  ז)נתנה יתרו :(סז, פ' שמות ס"ז :)[זוהר ](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ּפ תח הּק ד ׁש , ר וּ ח  עליו וּ מתע וֹ רר קם דּ וד  ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה

תהלי זוהר 
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יברכנוּ ואמר, אהינוּ  אהים יברכנוּ  יבוּ לּה  נתנה ארץ ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ארץ  אפסי  כּ ל אוֹ תוֹ  ויירא וּ  טוּ ב אהים את  להמׁש י כּ די  . ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

וס דּ ר דּ וד  בּ א  ּכ אחר  למּט ה. מלמעלה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש ל  הזּ ה ה כּ תוּ ב בּ כל הסּת כּ ל  כּ אחד, הּק דׁש  בּ רוּ ח ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם

וּ כבוֹ ד  ׁש למוּ ת ׁש ל למעלההכּ נּ וֹ ר, הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה.
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ׁש יר:אסח מזמוֹ ר לדוד אהיםבלמנצּ ח יקוּ ם 
מּפ ניו: משׂ נאיו וינוּ סוּ  אוֹ יביו עׁש ןג יפוּ צוּ  כּ הנדּ ף 

מּפ ני רׁש עים יאבדוּ  אׁש  מּפ ני דּ וֹ נג כּ הּמ ס ּת נדּ ף
אהיםד :אהים לפני יעלצוּ  ישׂ מחוּ  וצדּ יקים 
:בשׂ מחה לאהיםהוישׂ ישׂ וּ  זּמ רוּ ׁש ירוּ  

לפניו: ועלזוּ  ׁש מוֹ  בּ יּה  בּ ערבוֹ ת לרכב סלּ וּ  אביוׁש מוֹ  

בישא לרוח
אויביו  יפוצו אלהי ב)יקו סח]:(סח, לפרק  תהלי לרוחא[שימוש

שלו וש אותו  ולחיש  שמשא חמו  דלא  מיא מלא מנא  סב בישא 
."הנ באותיות "נורא מ ה' ,יקו" מ י ' י"ה.

תהלי שימוש

ה ביעי    לב ערב ת ְֲִִֶַַַָָס ד

וגו 'ס לּ וּ  ּב ערבוֹ ת ה)לרכב תרומה:(סח, פ' ח"ב קס"ה .)[זוהר ](דף ָֹ◌ֵֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

רק  נמסר, ׁש א  הּס וֹ דוֹ ת סוֹ ד רקיעים עשׂ רה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָאוֹ תם
הּק ד וֹ ׁש ה, הּמ נוֹ רה ׁש ל בּ ּס וֹ ד וֹ ת הוּ א והכּ ל החכמה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְליוֹ דעי
ׁש ּמ ׁש ּמ ׁש ים ׁש ּמ ׁש ים והם ורקיע, רקיע כּ ל  סוֹ ד גּ לּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
רקיעים וׁש בעה למעלה, הם רקיעים ׁש בעה ואחד . אחד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל
כּ וֹ כבים ׁש בּ הם הם רקיעים ׁש בעה ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  למּט ה, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵהם
ל וֹ .  ׁש צּ רי וּ כמוֹ  דרכּ וֹ  כּ פי  הזּ ה  העוֹ לם להנהיג ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַוּ מזּ ל וֹ ת
כּ לּ ם את ׁש ּמ נהיג ה מיני מן ח וּ ץ  עדיף, הביעי  ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְבּ כ לּ ם
בּ ערבוֹ ת, רוֹ כב מי בּ ערבוֹ ת. לרכב  סלּ וּ  כּ תוּ ב כּ לּ ם. על ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ְוע וֹ מד

תהלי זוהר 
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רק  נמסר, ׁש א  הּס וֹ דוֹ ת סוֹ ד רקיעים עשׂ רה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָאוֹ תם
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ׁש ּמ ׁש ּמ ׁש ים ׁש ּמ ׁש ים והם ורקיע, רקיע כּ ל  סוֹ ד גּ לּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
רקיעים וׁש בעה למעלה, הם רקיעים ׁש בעה ואחד . אחד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל
כּ וֹ כבים ׁש בּ הם הם רקיעים ׁש בעה ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  למּט ה, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵהם
ל וֹ .  ׁש צּ רי וּ כמוֹ  דרכּ וֹ  כּ פי  הזּ ה  העוֹ לם להנהיג ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַוּ מזּ ל וֹ ת
כּ לּ ם את ׁש ּמ נהיג ה מיני מן ח וּ ץ  עדיף, הביעי  ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְבּ כ לּ ם
בּ ערבוֹ ת, רוֹ כב מי בּ ערבוֹ ת. לרכב  סלּ וּ  כּ תוּ ב כּ לּ ם. על ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ְוע וֹ מד

תהלי זוהר 
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הערבוֹ ת הן ול ּמ הוּ מי הביעי, הרקיע זה ערבוֹ ת אלּ א ? ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ערבוֹ ת וּ מצּ ד נקרא כּ אחד, וּ מים מאׁש  כּ לוּ ל ׁש הוּ א על ? ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

צדדים. מני מערב והוּ א הצּ פוֹ ן, וּ מצּ ד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהדּ ר וֹ ם ,

בּ לּ וּ לב,ואם  ׁש ּמ תחבּ רוֹ ת הערבוֹ ת ׁש ּת י , ּכ אם ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ערבוֹ ת . סח)וׁש נינוּ  לרכב(תהלים  סלּ וּ  ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֵֹ◌

בּ ירכיםבּ ערבוֹ ת  גוּ ף אוֹ  בּ גּ וּ ף, ירכים נוֹ תן מי  , ּכ אם ׁש הרי . ? ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ונצּ נים. פרוֹ ת עוֹ שׂ ה א  וזה ונצּ נים, פר וֹ ת עוֹ שׂ ה אלּ א זה ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ערבוֹ ת  אוֹ תם ׁש בּ לּ וּ לב . ערב וֹ ת  ׁש ל סוֹ ד ה וּ א ׁש ה כּ ל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַו דּ אי
מים  ואחד  אׁש  אחד  וה וּ אׁש בּ לּ וּ לב , כּ לּ ם, ׁש ל הזּ ה בּ ּס וֹ ד  . ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌

וּ מוּ ם אחד, בּ סוֹ ד כּ אחד  כּ לוּ לים וּ מים אׁש  הוּ א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביעי ,
סוֹ ד  הוּ א האחר וֹ נים, ׁש ׁש ת כּ ל ׁש ל  הכּ לל  סוֹ ד הוּ א ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ערבוֹ ת 
י וֹ תר הזּ ה בּ רקיע רוֹ צה הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  העלי וֹ נה, ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהּמ רכּ בה
בּ יפי  הרקיע אוֹ תוֹ  לתּק ן ּת מיד  וּ ת ׁש וּ קתוֹ  הרקיעים, ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמכּ ל 
בּ ערבוֹ ת, ׁש רוֹ כב לאוֹ תוֹ  בּ ערב וֹ ת, לרכב סלּ וּ  זה ועל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ ן.

ׁש ה וּ אוּ מיהוּ  החיּ וֹ ת, גּ ב  על ׁש עוֹ מד וגנוּ ז טמיר  הרקיע אוֹ תוֹ  ? ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
בּ ערבוֹ ת. ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵרוֹ כב 

מי ועלזוּ  אין ׁש הרי לפניו, אלּ א מ לּ פניו , כתוּ ב א  לפניו. ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
לפניו, אבל כּ לוּ ם. בּ וֹ  הרקיע ׁש יּ דע אצל ׁש נּ כנס מי ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ׁש הרקיע  מוּ ם כּ לל, בּ עצב  ו א בּ שׂ מחה לה כּ נס   צרי ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה,
הכּ ל ׁש ם ׁש הרי  כּ לל , ורגז  עצב  ׁש וֹ רה א ׁש ם גּ וֹ רם, ֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה

לביתבּ שׂ מחה  נכנס היה א לפניו ׁש ע וֹ מד גּ דוֹ ל כּ הן זה, ועל . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
גּ וֹ רם. הּמ קוֹ ם ׁש הרי שׂ מחה, וּ להראוֹ ת בּ שׂ מחה רק - ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַהּק ד ׁש 

כּ תוּ ב זה ק)ועל לפניו (תהלים בּ אוּ  בּ שׂ מחה ה' את עבדוּ  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 

יתה 671זוהר הלימוד אדר סדר כ ליו

סחתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

אם ּת אמר, ואם עצב. בּ וֹ  להראוֹ ת ׁש א צרי ׁש הרי ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ רננה.
 ֹוּ מּת ו לבּ וֹ , את  לשׂ ּמ ח יכ וֹ ל ׁש א ודחק, בצער  ׁש הוּ א מי  , ָּכ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
א , ּכ אם העליוֹ ן.  הּמ ל לפני  רחמים לבּק ׁש  ל וֹ  יׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָדּ חק וֹ 
יכוֹ ל  א ׁש הרי כּ לל , בּ עצב י כּ נס וא כּ לל, ּת פלּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיתּפ לּ ל
ׁש יּ ׁש  הּת ּק וּ ן מה  בּ שׂ מחה . לפניו וּ להכּ נס ל בּ וֹ  את ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל שׂ ּמ ח 

הזּ ה ?לאדם ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ׁש נינוּ ,אלּ א הרי וׁש עריו דּ אי ונס גּ ר וּ , ננעל וּ  הערים כּ ל ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ועצב, צער   ֹמּת ו אלּ א דּ מעה ואין  נסגּ רוּ , א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדמע וֹ ת
חתיכוֹ ת  מׁש בּ רים  כּ לּ ם הערים, אוֹ תם על  הממנּ ים אוֹ תם ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוכל

דּ מעוֹ ת  א וֹ תן  וּ מכניסים וּ מנע וּ לים נכנסתקׁש וֹ ת ּת פלּ ה וא וֹ ת ּה  , ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
עצב  מאוֹ תוֹ  דּ חק יׁש  מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  ואז הּק דוֹ ׁש . הּמ ל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  אדם, אוֹ תוֹ  ׁש ל סג )ודחק  לא(ישעיה צרתם בּ כל  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ זכר(לו) הזה, לּמ קוֹ ם העליוֹ ן העוֹ לם אוֹ תוֹ  ּת ׁש וּ קת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָצר.

וּ מוֹ צא ל גּ בירה הּמ ל כּ ׁש נּ כנס  ה נּ קבה. אל ּת מיד ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּת ׁש וּ קתוֹ 
ואוֹ תוֹ  בּ ידיה, נמסר  ר וֹ צה, היא מה כּ ל אז בּ עצב, ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
ה וּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  ריקם, חוֹ זרת א ּת פלּ ה ואוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאדם

עליו  לפניחס דּ מע וֹ ת וֹ פ ׁש אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי . ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ תפלּ ת וֹ . הוּ א  ּבּ רו ׁש יּ וֹ ׁש ב הּק דוֹ ׁש  מי  בּ ׁש בּ ת, זה כּ מוֹ  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ׁש וֹ לט וּ בׁש בּ ת עצב, מראה צערוֹ   ֹמּת ו בּ ׁש בּ ת, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ תענית
שׂ מחה ׁש הוּ א ב שׂ מחה, ׁש נּ ראה אוֹ תוֹ  עליוֹ ן , רקיע  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָאוֹ תוֹ 
ׁש וֹ לט, ׁש הוּ א מוּ ם  בּ עצב, ׁש יּ וֹ ׁש ב אוֹ ת וֹ  ל כּ ל. ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ משׂ ּמ ח
והרי  עליו, ׁש נּ גזר הענׁש  מאוֹ תוֹ  האדם א וֹ ת וֹ  את ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוֹ ציא
בּ ערבוֹ ת, ׁש רוֹ כב לאוֹ תוֹ  ורוֹ ממוּ ת כב וֹ ד הבוּ  - סלּ וּ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר

תהלי זוהר 
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הערבוֹ ת הן ול ּמ הוּ מי הביעי, הרקיע זה ערבוֹ ת אלּ א ? ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ערבוֹ ת וּ מצּ ד נקרא כּ אחד, וּ מים מאׁש  כּ לוּ ל ׁש הוּ א על ? ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

צדדים. מני מערב והוּ א הצּ פוֹ ן, וּ מצּ ד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהדּ ר וֹ ם ,

בּ לּ וּ לב,ואם  ׁש ּמ תחבּ רוֹ ת הערבוֹ ת ׁש ּת י , ּכ אם ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ערבוֹ ת . סח)וׁש נינוּ  לרכב(תהלים  סלּ וּ  ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֵֹ◌

בּ ירכיםבּ ערבוֹ ת  גוּ ף אוֹ  בּ גּ וּ ף, ירכים נוֹ תן מי  , ּכ אם ׁש הרי . ? ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ונצּ נים. פרוֹ ת עוֹ שׂ ה א  וזה ונצּ נים, פר וֹ ת עוֹ שׂ ה אלּ א זה ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ערבוֹ ת  אוֹ תם ׁש בּ לּ וּ לב . ערב וֹ ת  ׁש ל סוֹ ד ה וּ א ׁש ה כּ ל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַו דּ אי
מים  ואחד  אׁש  אחד  וה וּ אׁש בּ לּ וּ לב , כּ לּ ם, ׁש ל הזּ ה בּ ּס וֹ ד  . ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌

וּ מוּ ם אחד, בּ סוֹ ד כּ אחד  כּ לוּ לים וּ מים אׁש  הוּ א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביעי ,
סוֹ ד  הוּ א האחר וֹ נים, ׁש ׁש ת כּ ל ׁש ל  הכּ לל  סוֹ ד הוּ א ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ערבוֹ ת 
י וֹ תר הזּ ה בּ רקיע רוֹ צה הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  העלי וֹ נה, ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהּמ רכּ בה
בּ יפי  הרקיע אוֹ תוֹ  לתּק ן ּת מיד  וּ ת ׁש וּ קתוֹ  הרקיעים, ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמכּ ל 
בּ ערבוֹ ת, ׁש רוֹ כב לאוֹ תוֹ  בּ ערב וֹ ת, לרכב סלּ וּ  זה ועל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ ן.

ׁש ה וּ אוּ מיהוּ  החיּ וֹ ת, גּ ב  על ׁש עוֹ מד וגנוּ ז טמיר  הרקיע אוֹ תוֹ  ? ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
בּ ערבוֹ ת. ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵרוֹ כב 

מי ועלזוּ  אין ׁש הרי לפניו, אלּ א מ לּ פניו , כתוּ ב א  לפניו. ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
לפניו, אבל כּ לוּ ם. בּ וֹ  הרקיע ׁש יּ דע אצל ׁש נּ כנס מי ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ׁש הרקיע  מוּ ם כּ לל, בּ עצב  ו א בּ שׂ מחה לה כּ נס   צרי ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה,
הכּ ל ׁש ם ׁש הרי  כּ לל , ורגז  עצב  ׁש וֹ רה א ׁש ם גּ וֹ רם, ֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה

לביתבּ שׂ מחה  נכנס היה א לפניו ׁש ע וֹ מד גּ דוֹ ל כּ הן זה, ועל . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
גּ וֹ רם. הּמ קוֹ ם ׁש הרי שׂ מחה, וּ להראוֹ ת בּ שׂ מחה רק - ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַהּק ד ׁש 

כּ תוּ ב זה ק)ועל לפניו (תהלים בּ אוּ  בּ שׂ מחה ה' את עבדוּ  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌
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אם ּת אמר, ואם עצב. בּ וֹ  להראוֹ ת ׁש א צרי ׁש הרי ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ רננה.
 ֹוּ מּת ו לבּ וֹ , את  לשׂ ּמ ח יכ וֹ ל ׁש א ודחק, בצער  ׁש הוּ א מי  , ָּכ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
א , ּכ אם העליוֹ ן.  הּמ ל לפני  רחמים לבּק ׁש  ל וֹ  יׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָדּ חק וֹ 
יכוֹ ל  א ׁש הרי כּ לל , בּ עצב י כּ נס וא כּ לל, ּת פלּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיתּפ לּ ל
ׁש יּ ׁש  הּת ּק וּ ן מה  בּ שׂ מחה . לפניו וּ להכּ נס ל בּ וֹ  את ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל שׂ ּמ ח 

הזּ ה ?לאדם ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ׁש נינוּ ,אלּ א הרי וׁש עריו דּ אי ונס גּ ר וּ , ננעל וּ  הערים כּ ל ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ועצב, צער   ֹמּת ו אלּ א דּ מעה ואין  נסגּ רוּ , א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדמע וֹ ת
חתיכוֹ ת  מׁש בּ רים  כּ לּ ם הערים, אוֹ תם על  הממנּ ים אוֹ תם ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוכל

דּ מעוֹ ת  א וֹ תן  וּ מכניסים וּ מנע וּ לים נכנסתקׁש וֹ ת ּת פלּ ה וא וֹ ת ּה  , ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
עצב  מאוֹ תוֹ  דּ חק יׁש  מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  ואז הּק דוֹ ׁש . הּמ ל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  אדם, אוֹ תוֹ  ׁש ל סג )ודחק  לא(ישעיה צרתם בּ כל  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ זכר(לו) הזה, לּמ קוֹ ם העליוֹ ן העוֹ לם אוֹ תוֹ  ּת ׁש וּ קת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָצר.

וּ מוֹ צא ל גּ בירה הּמ ל כּ ׁש נּ כנס  ה נּ קבה. אל ּת מיד ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּת ׁש וּ קתוֹ 
ואוֹ תוֹ  בּ ידיה, נמסר  ר וֹ צה, היא מה כּ ל אז בּ עצב, ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
ה וּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  ריקם, חוֹ זרת א ּת פלּ ה ואוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאדם

עליו  לפניחס דּ מע וֹ ת וֹ פ ׁש אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי . ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ תפלּ ת וֹ . הוּ א  ּבּ רו ׁש יּ וֹ ׁש ב הּק דוֹ ׁש  מי  בּ ׁש בּ ת, זה כּ מוֹ  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ׁש וֹ לט וּ בׁש בּ ת עצב, מראה צערוֹ   ֹמּת ו בּ ׁש בּ ת, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ תענית
שׂ מחה ׁש הוּ א ב שׂ מחה, ׁש נּ ראה אוֹ תוֹ  עליוֹ ן , רקיע  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָאוֹ תוֹ 
ׁש וֹ לט, ׁש הוּ א מוּ ם  בּ עצב, ׁש יּ וֹ ׁש ב אוֹ ת וֹ  ל כּ ל. ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ משׂ ּמ ח
והרי  עליו, ׁש נּ גזר הענׁש  מאוֹ תוֹ  האדם א וֹ ת וֹ  את ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוֹ ציא
בּ ערבוֹ ת, ׁש רוֹ כב לאוֹ תוֹ  ורוֹ ממוּ ת כב וֹ ד הבוּ  - סלּ וּ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר

תהלי זוהר 
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בּ י"ּה  החיּ וֹ ת גּ בּ י  ׁש על הרקיע לכּ ל, וּ משׂ ּמ ח  שׂ מחה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
לפניו  ועלזוּ  נכלל. הזּ ה הם מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ׁש הרי ודּ אי, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְׁש מוֹ 

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  עצב, לפניו להראוֹ ת  צרי ׁש א מוּ ם  -ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

על ר בּ י  לרכב סלּ וּ  לוֹ מר :  צרי  ּכ זה ּפ סוּ ק אמר , אלעזר  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ֵֹ◌ַ◌
בּ ערבוֹ ת זּ ה מה צריערבוֹ ת. היה  הוּ א בּ יּה  ׁש מוֹ , בּ י ּה  ? ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש מ וֹ להיוֹ ת זּ ה מה הנּ סּת רים,! כּ ל נסּת ר על זה ּפ סוּ ק אלּ א ? ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ לל  נוֹ דע וא התגּ לּ ה  ׁש א אוֹ תוֹ  נאמר , העּת יקים כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַעּת יק
, ּכ אם בּ וֹ , ורוֹ כב  בּ א ׁש הוּ א ּת אמר  ואם בּ ערב וֹ ת. רוֹ כב ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
אלּ א להתגּ לּ וֹ ת. עוֹ מד הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם נסּת ר, ׁש הוּ א גּ ב על  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
כּ ל  נס ּת ר  העּת יקים, כּ ל ׁש ל  עּת יק זהוּ  בּ ערבוֹ ת, לרכב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ָֹסלּ וּ 

רוֹ כב  הוּ א וּ בּמ ה ידוּ ע . ׁש א בּ י"ּה ,הנּ סּת רים, בּ ערב וֹ ת, ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לפניו ׁש יּ צא קדמ וֹ ן סוֹ ד נסּת ר(ממגו)ׁש הוּ א מאוֹ תוֹ  ׁש מוֹ . וזהוּ  , ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הוּ א, הוּ א אלּ א הוּ א , ׁש הוּ א א י"ּה . הוּ א ׁש מוֹ  ידוּ ע ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א
ה ּפ רכת אבל מ לּ פניו . ויצאה ׁש נּ פרסה ּפ רכת  ׁש אוֹ תּה  ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 

כּ לל . נוֹ דע וא  מרכּ ב ּת וֹ , וזוֹ הי  ׁש מ וֹ , היא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַהזּ וֹ 

מא ת  ליל הה  מבר רא  מי יהא  ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאמ
ה דת ל ל ה לל ה הרה ל מצות ע רה לְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ניחוה ני ְְְִִֶַַָהעלי

כּ מ וֹ וזהוּ  גּ דוֹ ל  ּכ כּ ל ׁש אינ וֹ  ׁש מוֹ  ׁש יּ ׁש  מוּ ם הגּ דוֹ ל , ׁש מוֹ  ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ה ם זה וּ  אוֹ תיּ וֹ ת. ּת וֹ ספת בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  גּ ב על  אף ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶזה

בּ זההגּ דוֹ ל  מּמ נּ וּ . ׁש הוּ א אמן, מוֹ ציאים אנוּ  הזּ ה בּ ם ולכן  , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
. ּכ א אחר  וּ בׁש ם הזּ מן, בּ כל  אמן  ֵהוֹ ל◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
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מתּת ּק ן אמן  הזּ ה הם ׁש כּ אׁש ר ,מבר רבּ א ׁש מיּה  יהא ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ שׂ מחה. שׂ מחים העוֹ למוֹ ת וכל בּ ׁש למוּ ת, ה כּ ל -ַ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ותחּת וֹ נים. עליוֹ נים כּ לוּ לים הזּ ה כּ לוּ לים בּ ם הזּ ה בּ ם ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש ל ה כּ לל  ׁש הן הּת וֹ רה ׁש ל  מצווֹ ת עשׂ רה  וּ ׁש ׁש  מאוֹ ת  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵׁש ׁש 

והּת חּת וֹ נים. העליוֹ נים הּס וֹ דוֹ ת הזּ כרכּ ל עוֹ לם ׁש ל הכּ לל ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ לּ ן  הּמ צווֹ ת וכל למּט ה. הנּ קבה ע וֹ לם ׁש ל  והכּ לל ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
ׁש א מי  האמוּ נה. סוֹ ד את בּ הן להראוֹ ת ואיברים, ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ רקים
ידע  א הּת וֹ רה, מצו וֹ ת ׁש ל  בּ ּס וֹ ד וֹ ת יתבּ וֹ נן וא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַי ׁש גּ יח
איברי  כּ ל  עליוֹ ן. בּ סוֹ ד האיברים מתּק נים אי יתבּ וֹ נן ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוא
גּ ב  על  ואף הּת וֹ רה, מצווֹ ת ׁש ל  הּס וֹ ד  על מתּק נים  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַהגּ וּ ף
וּ גדוֹ לים, קטנּ ים כּ לּ ם ועליוֹ נים, גּ דוֹ לים ׁש הם איברים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ה וּ א האדם, ׁש ל  בּ י וֹ תר  הּק טן  אפלּ וּ  אחד, מהם נּט ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִאם

מוּ ם. בּ על אפ לּ וּ נקרא ׁש ּפ וֹ גם אוֹ ת וֹ  ׁש כּ ן וכל  ׁש כּ ן כּ ל  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌
בּ מקוֹ ם  מוּ ם  ׁש ּמ ּט יל  הּת וֹ רה, מצווֹ ת מאוֹ תן אחת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

צרי .ׁש א ֶ◌ָ◌ִ◌

כּ תוּ ב ,בּ א מה ב )וּ ראה האדם(בראשית את אהים ה' ויּ ּק ח ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעבד ּה  ו ׁש נינוּ , וּ ל ׁש מר ּה . לעבדּה  עדן  בגן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַויּ נּ חהוּ 
ׁש ל  הזּ ה  הּס וֹ ד אבל אחד. והכּ ל קר בּ נ וֹ ת, אלּ וּ  - ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ ל ׁש מר ּה 
עליוֹ נים. איברים רמ"ח  א לּ וּ  - לעבדּה  הּת וֹ רה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת 
איברים וחמה וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  אלּ וּ  - ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ ל ׁש מר ּה 
ׁש ל  הּת ח ּת וֹ נים ואלּ ה  זכ וֹ ר , ׁש ל העלי וֹ נים אלּ ה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַּת חּת וֹ נים .

אחד . והכּ ל  מצווֹ ת ׁש מוֹ ר , אוֹ תם . להׁש לים ׁש זּ וֹ כה מי אׁש רי  ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌
הזּ ה  בּ עוֹ לם ונׁש מתוֹ  ר וּ חוֹ  להׁש לים לאדם גּ וֹ רמוֹ ת  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
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בּ י"ּה  החיּ וֹ ת גּ בּ י  ׁש על הרקיע לכּ ל, וּ משׂ ּמ ח  שׂ מחה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
לפניו  ועלזוּ  נכלל. הזּ ה הם מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ׁש הרי ודּ אי, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְׁש מוֹ 

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  עצב, לפניו להראוֹ ת  צרי ׁש א מוּ ם  -ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

על ר בּ י  לרכב סלּ וּ  לוֹ מר :  צרי  ּכ זה ּפ סוּ ק אמר , אלעזר  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ֵֹ◌ַ◌
בּ ערבוֹ ת זּ ה מה צריערבוֹ ת. היה  הוּ א בּ יּה  ׁש מוֹ , בּ י ּה  ? ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש מ וֹ להיוֹ ת זּ ה מה הנּ סּת רים,! כּ ל נסּת ר על זה ּפ סוּ ק אלּ א ? ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ לל  נוֹ דע וא התגּ לּ ה  ׁש א אוֹ תוֹ  נאמר , העּת יקים כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַעּת יק
, ּכ אם בּ וֹ , ורוֹ כב  בּ א ׁש הוּ א ּת אמר  ואם בּ ערב וֹ ת. רוֹ כב ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
אלּ א להתגּ לּ וֹ ת. עוֹ מד הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם נסּת ר, ׁש הוּ א גּ ב על  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
כּ ל  נס ּת ר  העּת יקים, כּ ל ׁש ל  עּת יק זהוּ  בּ ערבוֹ ת, לרכב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ָֹסלּ וּ 

רוֹ כב  הוּ א וּ בּמ ה ידוּ ע . ׁש א בּ י"ּה ,הנּ סּת רים, בּ ערב וֹ ת, ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לפניו ׁש יּ צא קדמ וֹ ן סוֹ ד נסּת ר(ממגו)ׁש הוּ א מאוֹ תוֹ  ׁש מוֹ . וזהוּ  , ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הוּ א, הוּ א אלּ א הוּ א , ׁש הוּ א א י"ּה . הוּ א ׁש מוֹ  ידוּ ע ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א
ה ּפ רכת אבל מ לּ פניו . ויצאה ׁש נּ פרסה ּפ רכת  ׁש אוֹ תּה  ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 

כּ לל . נוֹ דע וא  מרכּ ב ּת וֹ , וזוֹ הי  ׁש מ וֹ , היא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַהזּ וֹ 

מא ת  ליל הה  מבר רא  מי יהא  ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאמ
ה דת ל ל ה לל ה הרה ל מצות ע רה לְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ניחוה ני ְְְִִֶַַָהעלי

כּ מ וֹ וזהוּ  גּ דוֹ ל  ּכ כּ ל ׁש אינ וֹ  ׁש מוֹ  ׁש יּ ׁש  מוּ ם הגּ דוֹ ל , ׁש מוֹ  ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ה ם זה וּ  אוֹ תיּ וֹ ת. ּת וֹ ספת בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  גּ ב על  אף ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶזה

בּ זההגּ דוֹ ל  מּמ נּ וּ . ׁש הוּ א אמן, מוֹ ציאים אנוּ  הזּ ה בּ ם ולכן  , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
. ּכ א אחר  וּ בׁש ם הזּ מן, בּ כל  אמן  ֵהוֹ ל◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
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מתּת ּק ן אמן  הזּ ה הם ׁש כּ אׁש ר ,מבר רבּ א ׁש מיּה  יהא ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ שׂ מחה. שׂ מחים העוֹ למוֹ ת וכל בּ ׁש למוּ ת, ה כּ ל -ַ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ותחּת וֹ נים. עליוֹ נים כּ לוּ לים הזּ ה כּ לוּ לים בּ ם הזּ ה בּ ם ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש ל ה כּ לל  ׁש הן הּת וֹ רה ׁש ל  מצווֹ ת עשׂ רה  וּ ׁש ׁש  מאוֹ ת  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵׁש ׁש 

והּת חּת וֹ נים. העליוֹ נים הּס וֹ דוֹ ת הזּ כרכּ ל עוֹ לם ׁש ל הכּ לל ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ לּ ן  הּמ צווֹ ת וכל למּט ה. הנּ קבה ע וֹ לם ׁש ל  והכּ לל ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
ׁש א מי  האמוּ נה. סוֹ ד את בּ הן להראוֹ ת ואיברים, ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ רקים
ידע  א הּת וֹ רה, מצו וֹ ת ׁש ל  בּ ּס וֹ ד וֹ ת יתבּ וֹ נן וא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַי ׁש גּ יח
איברי  כּ ל  עליוֹ ן. בּ סוֹ ד האיברים מתּק נים אי יתבּ וֹ נן ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוא
גּ ב  על  ואף הּת וֹ רה, מצווֹ ת ׁש ל  הּס וֹ ד  על מתּק נים  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַהגּ וּ ף
וּ גדוֹ לים, קטנּ ים כּ לּ ם ועליוֹ נים, גּ דוֹ לים ׁש הם איברים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ה וּ א האדם, ׁש ל  בּ י וֹ תר  הּק טן  אפלּ וּ  אחד, מהם נּט ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִאם

מוּ ם. בּ על אפ לּ וּ נקרא ׁש ּפ וֹ גם אוֹ ת וֹ  ׁש כּ ן וכל  ׁש כּ ן כּ ל  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌
בּ מקוֹ ם  מוּ ם  ׁש ּמ ּט יל  הּת וֹ רה, מצווֹ ת מאוֹ תן אחת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

צרי .ׁש א ֶ◌ָ◌ִ◌

כּ תוּ ב ,בּ א מה ב )וּ ראה האדם(בראשית את אהים ה' ויּ ּק ח ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעבד ּה  ו ׁש נינוּ , וּ ל ׁש מר ּה . לעבדּה  עדן  בגן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַויּ נּ חהוּ 
ׁש ל  הזּ ה  הּס וֹ ד אבל אחד. והכּ ל קר בּ נ וֹ ת, אלּ וּ  - ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ ל ׁש מר ּה 
עליוֹ נים. איברים רמ"ח  א לּ וּ  - לעבדּה  הּת וֹ רה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת 
איברים וחמה וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  אלּ וּ  - ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ ל ׁש מר ּה 
ׁש ל  הּת ח ּת וֹ נים ואלּ ה  זכ וֹ ר , ׁש ל העלי וֹ נים אלּ ה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַּת חּת וֹ נים .

אחד . והכּ ל  מצווֹ ת ׁש מוֹ ר , אוֹ תם . להׁש לים ׁש זּ וֹ כה מי אׁש רי  ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌
הזּ ה  בּ עוֹ לם ונׁש מתוֹ  ר וּ חוֹ  להׁש לים לאדם גּ וֹ רמוֹ ת  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
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אהים אלמנוֹ ת ודיּ ן קדׁש וֹ :ּב מעיתוֹ מים וֹ ן 
אסיריםאהיםז מוֹ ציא ּב יתה יחידים ׁש יב מוֹ  

צחיחה: ׁש כנוּ  סוֹ ררים א ׁש רוֹ ת אהיםחבּ כּ וֹ  
סלה: ביׁש ימוֹ ן  ּבּ צעד  עּמ לפני ארץטבּ צאת 

אהים מּפ ני נטפוּ  ׁש מים אף סינירעׁש ה זה 
אהים נדבוֹ תיישׂ ראל:אהימּפ ני ׁש ם גּ  

אהים כוֹ ננּת ּה :ּת ניף אּת ה ונלאה נחלת 

עוֹ למוֹ ת, ׁש ני לרׁש ת  האדם את  מזכּ ה הּת וֹ רה הבּ א. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בעוֹ לם
מׁש ּת דּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  כּ ל הבּ א . ועוֹ לם הזּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָעוֹ לם 
מכּ ל נצּ וֹ ל הבּ א. בּ עוֹ לם וחיּ ים ה זּ ה, בּ עוֹ לם חיּ ים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַבּ חיּ ים.
בּ הׁש ּת דּ לוּ ת  אם עליו. ל ׁש ט יכוֹ לים ׁש א הרעים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָהענׁש ים

מעשׂ ה. ׁש עוֹ שׂ ה מי ׁש כּ ן  כּ ל  , ָּכ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

הת ר  רמי  ה דה רית  את  מרי א   ת תאד ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹ
מי  לאביה יראל יְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

וגו'גּ ׁש ם ּת ניף י')נדבוֹ ת וישב:(ס"ח, פ' ח"א קפט:)[זוהר וּ בא](דף  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֹ
הזּ וֹ , ה ּק דׁש  בּ רית את ׁש וֹ מרים ׁש א אוֹ תם  ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוּ ראה,
מוּ ם ׁש בּ מים, לאביהם י שׂ ראל בּ ין הת ּפ רד וּ ת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ וֹ רמים
להם, והׁש ּת חויתם אחרים אהים ועבדּת ם וסרּת ם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
כּ מ וֹ  ׁש זּ הוּ  מטר. יהיה וא המים את ועצר ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכתוּ ב
הזּ וֹ . הּק ד וֹ ׁש ה הבּ רית בּ אוֹ ת ׁש ּמ ׁש ּק ר אחר , לאל וֹ ּה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת חוה
הּק דוֹ ׁש  אז כּ ראוּ י, בּ עוֹ לם נׁש מרת הּק דוֹ ׁש ה הבּ רית ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר 
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אהיםיא לעני בּ טוֹ בת ּת כין בּה  יׁש בוּ  חיּ ת: 
רב:יב צבא המברוֹ ת אמר יּת ן צבאוֹ תיגאדני מלכי 

ׁש לל: ּת חלּ ק בּ ית וּ נות ידּ דוּ ן בּ יןידידּ דוּ ן ּת ׁש כּ בוּ ן אם 
בּ ירקרק ואברוֹ תיה בכּ סף נחּפ ה יוֹ נה כּ נפי ׁש פּת ים

בּ צלמוֹ ן:טוחרוּ ץ: ּת ׁש לג בּ ּה  מלכים ׁש דּ י הרטזבּ פרשׂ  
ׁש ן:אהים בּ  הר גּ בננּ ים הר ּב ׁש ן לּמ היזהר 

אהים חמד ההר גּ בננּ ים הרים לׁש בּת וֹ ּת רצּ דוּ ן 

כּ מ וֹ  בּ עוֹ לם, להריק למעלה בּ רכוֹ ת נוֹ תן הוּ א  ָּבּ רו◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
סח)ׁש נּ אמר  ונלאה (תהלים נחלת א הים ּת ניף נדב וֹ ת  גּ ׁש ם  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כ וֹ ננּת ה  כּ ׁש ּמ תר צּ האּת ה רצוֹ ן, גּ ׁש מי  זהוּ  - נדב וֹ ת גּ ׁש ם  . ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ל ּה  להריק ורוֹ צה ישׂ ראל כּ נסת עם הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
הם - נחלת כ וֹ ננּת ה. אּת ה ונלאה  נחלת אזי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת,
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  נחלתוֹ  ׁש הם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,

לב ) י שׂ ראל ,(דברים  כּ נסת ז וֹ  - ונלאה נחלתוֹ . חבל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב 
היא ואז ל ׁש ּת וֹ ת, צמאה  ׁש היא אחרת. בּ ארץ  נלאה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא
כ וֹ ננּת ה. אּת ה אז נּת ן, רצוֹ ן  ׁש ל גׁש ם  וּ כׁש אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנלאה .
הּק יּ וּ ם על עוֹ מדים כּ לּ ם צבאם, וכל וארץ ׁש מים כּ ן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל

ׁש כּ תוּ ב לג )ה זּ ה, חּק וֹ ת(ירמיה ולילה י וֹ מם בריתי א אם ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌
בּ זה, להזּ הר צרי  ּכ וּ מוּ ם שׂ מּת י, א וארץ ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
ויפה תאר יפה י וֹ סף ויהי כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם ּפ רׁש וּ ה. ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
אל  עיניה את אדניו אׁש ת ו ּת א  כּ תוּ ב ואחריו ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַמראה,

◌ֵיוֹ סף.
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אהים אלמנוֹ ת ודיּ ן קדׁש וֹ :ּב מעיתוֹ מים וֹ ן 
אסיריםאהיםז מוֹ ציא ּב יתה יחידים ׁש יב מוֹ  

צחיחה: ׁש כנוּ  סוֹ ררים א ׁש רוֹ ת אהיםחבּ כּ וֹ  
סלה: ביׁש ימוֹ ן  ּבּ צעד  עּמ לפני ארץטבּ צאת 

אהים מּפ ני נטפוּ  ׁש מים אף סינירעׁש ה זה 
אהים נדבוֹ תיישׂ ראל:אהימּפ ני ׁש ם גּ  

אהים כוֹ ננּת ּה :ּת ניף אּת ה ונלאה נחלת 

עוֹ למוֹ ת, ׁש ני לרׁש ת  האדם את  מזכּ ה הּת וֹ רה הבּ א. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בעוֹ לם
מׁש ּת דּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  כּ ל הבּ א . ועוֹ לם הזּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָעוֹ לם 
מכּ ל נצּ וֹ ל הבּ א. בּ עוֹ לם וחיּ ים ה זּ ה, בּ עוֹ לם חיּ ים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַבּ חיּ ים.
בּ הׁש ּת דּ לוּ ת  אם עליו. ל ׁש ט יכוֹ לים ׁש א הרעים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָהענׁש ים

מעשׂ ה. ׁש עוֹ שׂ ה מי ׁש כּ ן  כּ ל  , ָּכ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

הת ר  רמי  ה דה רית  את  מרי א   ת תאד ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹ
מי  לאביה יראל יְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

וגו'גּ ׁש ם ּת ניף י')נדבוֹ ת וישב:(ס"ח, פ' ח"א קפט:)[זוהר וּ בא](דף  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֹ
הזּ וֹ , ה ּק דׁש  בּ רית את ׁש וֹ מרים ׁש א אוֹ תם  ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוּ ראה,
מוּ ם ׁש בּ מים, לאביהם י שׂ ראל בּ ין הת ּפ רד וּ ת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ וֹ רמים
להם, והׁש ּת חויתם אחרים אהים ועבדּת ם וסרּת ם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
כּ מ וֹ  ׁש זּ הוּ  מטר. יהיה וא המים את ועצר ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכתוּ ב
הזּ וֹ . הּק ד וֹ ׁש ה הבּ רית בּ אוֹ ת ׁש ּמ ׁש ּק ר אחר , לאל וֹ ּה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת חוה
הּק דוֹ ׁש  אז כּ ראוּ י, בּ עוֹ לם נׁש מרת הּק דוֹ ׁש ה הבּ רית ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר 
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אהיםיא לעני בּ טוֹ בת ּת כין בּה  יׁש בוּ  חיּ ת: 
רב:יב צבא המברוֹ ת אמר יּת ן צבאוֹ תיגאדני מלכי 

ׁש לל: ּת חלּ ק בּ ית וּ נות ידּ דוּ ן בּ יןידידּ דוּ ן ּת ׁש כּ בוּ ן אם 
בּ ירקרק ואברוֹ תיה בכּ סף נחּפ ה יוֹ נה כּ נפי ׁש פּת ים

בּ צלמוֹ ן:טוחרוּ ץ: ּת ׁש לג בּ ּה  מלכים ׁש דּ י הרטזבּ פרשׂ  
ׁש ן:אהים בּ  הר גּ בננּ ים הר ּב ׁש ן לּמ היזהר 

אהים חמד ההר גּ בננּ ים הרים לׁש בּת וֹ ּת רצּ דוּ ן 

כּ מ וֹ  בּ עוֹ לם, להריק למעלה בּ רכוֹ ת נוֹ תן הוּ א  ָּבּ רו◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
סח)ׁש נּ אמר  ונלאה (תהלים נחלת א הים ּת ניף נדב וֹ ת  גּ ׁש ם  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כ וֹ ננּת ה  כּ ׁש ּמ תר צּ האּת ה רצוֹ ן, גּ ׁש מי  זהוּ  - נדב וֹ ת גּ ׁש ם  . ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ל ּה  להריק ורוֹ צה ישׂ ראל כּ נסת עם הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
הם - נחלת כ וֹ ננּת ה. אּת ה ונלאה  נחלת אזי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת,
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  נחלתוֹ  ׁש הם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,

לב ) י שׂ ראל ,(דברים  כּ נסת ז וֹ  - ונלאה נחלתוֹ . חבל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב 
היא ואז ל ׁש ּת וֹ ת, צמאה  ׁש היא אחרת. בּ ארץ  נלאה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא
כ וֹ ננּת ה. אּת ה אז נּת ן, רצוֹ ן  ׁש ל גׁש ם  וּ כׁש אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנלאה .
הּק יּ וּ ם על עוֹ מדים כּ לּ ם צבאם, וכל וארץ ׁש מים כּ ן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל

ׁש כּ תוּ ב לג )ה זּ ה, חּק וֹ ת(ירמיה ולילה י וֹ מם בריתי א אם ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌
בּ זה, להזּ הר צרי  ּכ וּ מוּ ם שׂ מּת י, א וארץ ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
ויפה תאר יפה י וֹ סף ויהי כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם ּפ רׁש וּ ה. ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
אל  עיניה את אדניו אׁש ת ו ּת א  כּ תוּ ב ואחריו ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַמראה,

◌ֵיוֹ סף.

תהלי זוהר 
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יהו לנצח:אף אהיםיחיׁש כּ ן רכב 
בּ קּ דׁש : סיני בם אדני ׁש נאן אלפי רבּ תים

 זה ' ארי"ה  נ"ר "ר = רי ה ל ל לל " נא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלפי 
ָָאד

וגו'רכב רּב וֹ תים יח)אהים  בראשית :(סח , פרשת ח"א  יח:)[זוהר ](דף  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌

דּ מ וּ ת - ּפ רי ע שׂ ה ּפ רי ּפ ני עץ ּפ ניהם וּ דמוּ ת וּ נקבה. זכר ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ דמ וּ ת גּ דוֹ לוֹ ת ּפ נים אלּ ה כּ רוּ בים. כּ אוֹ תם אינם אלּ ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָאדם,
כּ ל  אדם, ּפ ני  תינוֹ קוֹ ת. כּ מוֹ  קט נּ וֹ ת ּפ נים כּ ר וּ בים, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲחתוּ מה.
וּ מצטיּ רים גּ ד וֹ לוֹ ת ּפ נים ׁש הם בּ גלל בּ הם. כּ ל וּ לוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַהדּ מיּ וֹ ת

חקוּ קים צ יּ וּ רים בּ אר בּ עתבּ הם המפר ׁש  ׁש ם חקיקוֹ ת כּ מוֹ  ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ודר וֹ "ם. צפוֹ "ן מער "ב מזר "ח העוֹ לם, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִצדדי

מס ּת כּ ליםמיכא"ל הּפ נים וכל דּ ר וֹ ם, לצד ר וּ ם  ר וֹ ׁש ם ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ ני  ׁש וֹ "ר, ּפ ני ארי"ה , ּפ ני  אד "ם, ּפ ני ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵאליו .
לאלּ ה. ּפ רט  אדם נקרא וא וּ נקבה, זכר  הוּ א  אדם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶנׁש "ר.

ׁש כּ תוּ ב רבּ וֹ תים, אהים רכב ׁש ל ציּ וּ רים (תהליםמצטיּ רים ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש נאן סח) אלפי ר בּ וֹ תים אהים  כּ ל.רכב ׁש ל  כּ לל ׁש נאן ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אדם, זהוּ  ן ' ארי"ה. נׁש "ר ׁש וֹ "ר התּפ ט וּ תהצּ יּ וּ רים , ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
וּ רבבוֹ ת, האלפים וכל וּ נקבה. זכר בּ סוֹ ד כּ אחד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כללה
נפרדים הלּ לוּ  וּ מהדּ מיּ וֹ ת ׁש נא"ן. הזּ ה מהּס וֹ ד יוֹ צאים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌כּ לּ ם
הם ואלּ ה להם . ׁש ראוּ י  כּ מוֹ  בּ צדּ יהם ואחד אחד  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
כּ ל  להיוֹ ת בּ אחד , אחד וּ כל וּ לים בּ אחד, אחד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש לּ בים
אד"ם ארי"ה נׁש "ר ׁש וֹ "ר  בּ חברוֹ . כּ לוּ ל ואחד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
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עוֹ לים חקוּ קים ׁש מוֹ ת אר בּ עה ׁש ל בּ ּס וֹ ד  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמתנהגים
ּפ ני  אל ׁש וֹ ר  וּ להס ּת כּ ל להתנהג עוֹ לה וּ להסּת כּ ל. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתנהג
גונים, ׁש ני ׁש ל בּ סוֹ ד  מח ּק ק מתעּט ר אחד ׁש ם עוֹ לה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָאדם.
אוֹ תוֹ , וגוֹ לף ח וֹ קק והכּ ּס א לאחוֹ ר , חוֹ זר  אז א"ל . ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוהוּ א
וּ להסּת כּ ל  להתנהג עוֹ לה הזּ ה. הם בּ סוֹ ד להתנהג ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונרׁש ם
בּ סוֹ ד  מחּק ק  מתעּט ר אחר, ׁש ם עוֹ לה האדם. ּפ ני אל ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶנׁש ר 
בּ עּט וּ ר בּ עליּ ה  ולעלוֹ ת מוּ אר  להי וֹ ת גּ ונים פנים ׁש ני  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל 
חוֹ קק  והכּ ּס א לאחוֹ ר, חוֹ זר אז  גדוֹ ל. והוּ א ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

הזּ ה. הם בּ סוֹ ד  להתנהג ונר ׁש ם אוֹ תוֹ , ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוגוֹ לף 

ׁש םעוֹ לה  עוֹ לה אדם. ּפ ני  אל אריה וּ להסּת כּ ל  להתנהג ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
גּ ונים פנים ׁש ני ׁש ל בּ סוֹ ד מתחּק ק מתעּט ר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַאחר
לאחוֹ ר, ח וֹ זר  אז גבּ וֹ ר . והוּ א בּ תקף, וּ להתי ר ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחזּ ק
ה ם בּ סוֹ ד  להתנהג ונר ׁש ם אוֹ תוֹ , וגוֹ לף חוֹ קק ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְוהכּ ּס א
בּ וֹ . וּ מסּת כּ לים עוֹ לים וכ לּ ם בּ כלּ ם, מסּת כּ ל אד"ם  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה.

בּ  הצטיּ רוּ  כּ לּ ם אחד אז ׁש ם בּ סוֹ ד זה בּ ציּ וּ ר  חקיקתם ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
עליהם כּ תוּ ב  ואז  נ וֹ רא. א)ׁש נּ קרא ּפ ניהם(יחזקאל וּ דמ וּ ת ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

כּ וֹ ללת הזּ וֹ  והדּ מ וּ ת  הזּ וֹ . בּ דּ מוּ ת כּ ל וּ לים כּ לּ ם  אדם. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְּפ ני
ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  נקרא  זה סוֹ ד  ועל ט )אוֹ תם . (נחמיה ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

חקוּ קים הלּ לוּ  המוֹ ת ׁש הרי והנּ וֹ רא. הגּ בּ וֹ ר  הגּ דוֹ ל  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָהאל
בּ ארבּ ע  כּ ל וּ לה העליוֹ נה, הּמ רכּ בה בּ ס וֹ ד למעלה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהם
האלּ ה דּ מיּ וֹ ת הכּ ל. ׁש כּ וֹ לל הם ׁש הוּ א יהו"ה, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
אחד  בּ הם, מרּק ם חקוּ ק  והכּ ּס א  בּ כּ ּס א , וּ גל וּ פוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְמחּק קוֹ ת
ר ׁש וּ ם לאחוֹ ר , ואחד לפנים ואחד לשׂ מאל ואחד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלימין

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד676 אדר סדר כא ליו

סחתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

יהו לנצח:אף אהיםיחיׁש כּ ן רכב 
בּ קּ דׁש : סיני בם אדני ׁש נאן אלפי רבּ תים

 זה ' ארי"ה  נ"ר "ר = רי ה ל ל לל " נא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאלפי 
ָָאד

וגו'רכב רּב וֹ תים יח)אהים  בראשית :(סח , פרשת ח"א  יח:)[זוהר ](דף  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌

דּ מ וּ ת - ּפ רי ע שׂ ה ּפ רי ּפ ני עץ ּפ ניהם וּ דמוּ ת וּ נקבה. זכר ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ דמ וּ ת גּ דוֹ לוֹ ת ּפ נים אלּ ה כּ רוּ בים. כּ אוֹ תם אינם אלּ ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָאדם,
כּ ל  אדם, ּפ ני  תינוֹ קוֹ ת. כּ מוֹ  קט נּ וֹ ת ּפ נים כּ ר וּ בים, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲחתוּ מה.
וּ מצטיּ רים גּ ד וֹ לוֹ ת ּפ נים ׁש הם בּ גלל בּ הם. כּ ל וּ לוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַהדּ מיּ וֹ ת

חקוּ קים צ יּ וּ רים בּ אר בּ עתבּ הם המפר ׁש  ׁש ם חקיקוֹ ת כּ מוֹ  ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ודר וֹ "ם. צפוֹ "ן מער "ב מזר "ח העוֹ לם, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִצדדי

מס ּת כּ ליםמיכא"ל הּפ נים וכל דּ ר וֹ ם, לצד ר וּ ם  ר וֹ ׁש ם ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ ני  ׁש וֹ "ר, ּפ ני ארי"ה , ּפ ני  אד "ם, ּפ ני ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵאליו .
לאלּ ה. ּפ רט  אדם נקרא וא וּ נקבה, זכר  הוּ א  אדם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶנׁש "ר.

ׁש כּ תוּ ב רבּ וֹ תים, אהים רכב ׁש ל ציּ וּ רים (תהליםמצטיּ רים ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש נאן סח) אלפי ר בּ וֹ תים אהים  כּ ל.רכב ׁש ל  כּ לל ׁש נאן ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אדם, זהוּ  ן ' ארי"ה. נׁש "ר ׁש וֹ "ר התּפ ט וּ תהצּ יּ וּ רים , ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
וּ רבבוֹ ת, האלפים וכל וּ נקבה. זכר בּ סוֹ ד כּ אחד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כללה
נפרדים הלּ לוּ  וּ מהדּ מיּ וֹ ת ׁש נא"ן. הזּ ה מהּס וֹ ד יוֹ צאים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌כּ לּ ם
הם ואלּ ה להם . ׁש ראוּ י  כּ מוֹ  בּ צדּ יהם ואחד אחד  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
כּ ל  להיוֹ ת בּ אחד , אחד וּ כל וּ לים בּ אחד, אחד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש לּ בים
אד"ם ארי"ה נׁש "ר ׁש וֹ "ר  בּ חברוֹ . כּ לוּ ל ואחד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
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עוֹ לים חקוּ קים ׁש מוֹ ת אר בּ עה ׁש ל בּ ּס וֹ ד  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמתנהגים
ּפ ני  אל ׁש וֹ ר  וּ להס ּת כּ ל להתנהג עוֹ לה וּ להסּת כּ ל. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתנהג
גונים, ׁש ני ׁש ל בּ סוֹ ד  מח ּק ק מתעּט ר אחד ׁש ם עוֹ לה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָאדם.
אוֹ תוֹ , וגוֹ לף ח וֹ קק והכּ ּס א לאחוֹ ר , חוֹ זר  אז א"ל . ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוהוּ א
וּ להסּת כּ ל  להתנהג עוֹ לה הזּ ה. הם בּ סוֹ ד להתנהג ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונרׁש ם
בּ סוֹ ד  מחּק ק  מתעּט ר אחר, ׁש ם עוֹ לה האדם. ּפ ני אל ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶנׁש ר 
בּ עּט וּ ר בּ עליּ ה  ולעלוֹ ת מוּ אר  להי וֹ ת גּ ונים פנים ׁש ני  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל 
חוֹ קק  והכּ ּס א לאחוֹ ר, חוֹ זר אז  גדוֹ ל. והוּ א ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

הזּ ה. הם בּ סוֹ ד  להתנהג ונר ׁש ם אוֹ תוֹ , ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוגוֹ לף 

ׁש םעוֹ לה  עוֹ לה אדם. ּפ ני  אל אריה וּ להסּת כּ ל  להתנהג ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
גּ ונים פנים ׁש ני ׁש ל בּ סוֹ ד מתחּק ק מתעּט ר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַאחר
לאחוֹ ר, ח וֹ זר  אז גבּ וֹ ר . והוּ א בּ תקף, וּ להתי ר ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחזּ ק
ה ם בּ סוֹ ד  להתנהג ונר ׁש ם אוֹ תוֹ , וגוֹ לף חוֹ קק ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְוהכּ ּס א
בּ וֹ . וּ מסּת כּ לים עוֹ לים וכ לּ ם בּ כלּ ם, מסּת כּ ל אד"ם  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה.

בּ  הצטיּ רוּ  כּ לּ ם אחד אז ׁש ם בּ סוֹ ד זה בּ ציּ וּ ר  חקיקתם ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
עליהם כּ תוּ ב  ואז  נ וֹ רא. א)ׁש נּ קרא ּפ ניהם(יחזקאל וּ דמ וּ ת ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

כּ וֹ ללת הזּ וֹ  והדּ מ וּ ת  הזּ וֹ . בּ דּ מוּ ת כּ ל וּ לים כּ לּ ם  אדם. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְּפ ני
ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  נקרא  זה סוֹ ד  ועל ט )אוֹ תם . (נחמיה ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

חקוּ קים הלּ לוּ  המוֹ ת ׁש הרי והנּ וֹ רא. הגּ בּ וֹ ר  הגּ דוֹ ל  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָהאל
בּ ארבּ ע  כּ ל וּ לה העליוֹ נה, הּמ רכּ בה בּ ס וֹ ד למעלה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהם
האלּ ה דּ מיּ וֹ ת הכּ ל. ׁש כּ וֹ לל הם ׁש הוּ א יהו"ה, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
אחד  בּ הם, מרּק ם חקוּ ק  והכּ ּס א  בּ כּ ּס א , וּ גל וּ פוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְמחּק קוֹ ת
ר ׁש וּ ם לאחוֹ ר , ואחד לפנים ואחד לשׂ מאל ואחד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלימין
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ואףיט בּ אדם מּת נוֹ ת לקחּת  בי ׁש בית לּמ רוֹ ם עלית
אהים יּה  לׁש כּ ן יוֹ םכ :סוֹ ררים יוֹ ם אדני  ּבּ רו 

ר ׁש וּ ם עוֹ לה , כּ ׁש הוּ א הכּ ּס א, העוֹ לם. צדדי ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ עת
הלּ לוּ  העלי וֹ נים המוֹ ת ארבּ עה הלּ לוּ . הדּ מיּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ ע
ׁש לּ וֹ קח עד  בּ הם, נכלל  והכּ ּס א  הזּ ה, הכּ ּס א את ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְל וֹ קחים
ולוֹ קט ׁש לּ וֹ קח כּ יון כּ ּס וּ פים. ׁש ל וענּ וּ גים נפׁש וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְול וֹ קט
ענפים ׁש ּמ לא עץ כּ מוֹ  מלא יוֹ רד וכּס וּ פים, ענּ וּ גים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָאוֹ תם
ארבּ ע  יוֹ צאים יוֹ רד, ׁש הוּ א כּ יון פרוֹ ת. וּ מלא צד ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלכל
נוֹ צצים מאירים  חק וּ קים בּ ציּ וּ ריהם מציּ רים הלּ לוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַהדּ מיּ וֹ ת
עשׂ ב  נקרא ואז הע וֹ לם, על זרע זוֹ רעים והם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמלהטים ,

העוֹ לם. על זרע  זוֹ רעים ׁש הם הע שׂ ב זרע , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמזריע 

מרי מה אהר – זכת  מה "ה טב ת  ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹמנת 

וגו 'עלית בי ׁש בית יט)לּמ ר וֹ ם אמור:(סח, פ' ח"ג ק "ג .)[זוהר ](דף ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

ידי  על לישׂ ראל הזדּ ּמ נוּ  עלי וֹ נוֹ ת מּת נוֹ ת ׁש ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
ענני  מׁש ה. בּ זכ וּ ת - מן וּ מרים. אהרן מׁש ה, אחים : ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
אחוּ זים וכלּ ם  מרים . בּ זכוּ ת - בּ אר אהרן . בּ זכוּ ת - ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָכבוֹ ד

ׁש כּ תוּ ב מׁש ה, בּ זכוּ ת מן טז)למעלה. לכם(שמות ממטיר הנני ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
המים מן המים. מן כבוֹ ד (דוקא)לחם ענני מׁש ה. זה - ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש כּ ת וּ ב אהרן, יד )בּ זכוּ ת  בּ עין(במדבר עין נראה(אהרן)אׁש ר ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וכתוּ ב וגוֹ ', ה ' טז)א ּת ה למעלה(ויקרא מה הּק טרת. ענן וכּס ה ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

עננים ׁש בעה בּ ּק טרת ׁש הרי ׁש בעה, גּ ם כּ אן אף ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה,
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כּ אחד  וא(ועוד )נקׁש רים העננים,. ׁש בעת לכל ראׁש  ה וּ א  הרן ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
בּ זכוּ ת בּ אר י וֹ ם. בּ כל  עּמ וֹ  האחרים ׁש ׁש ת את קוֹ ׁש ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְוהוּ א

האגּ דה, וּ בספר בּ אר. נקראת ו דּ אי היא ׁש הרי (שמותמרים, ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
חיּ ים,ב ) מים בּ אר זוֹ הי  - וגוֹ ' לדעה מרחק אחתוֹ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַוּת תצּ ב 

ׁש כּ תוּ ב  הבּ אר , הסּת לּ קה - מרים  מתה אחד . קׁש ר ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
ב ) בּ אר(במדבר  רצתה ׁש עה וּ באוֹ תּה  לעדה. מים היה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְו א

ׁש ה כּ ׁש ראתה ישׂ ראל. עם מצוּ יה ׁש היתה להסּת לּ ק, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת
אהרן, מת בּ הם. היא נקׁש רה עליה, קׁש וּ רים ׁש הי וּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲעננים
מׁש ה, בּ א עּמ הם. ה בּ אר  ענן  והסּת לּ ק עננים אוֹ תם ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהסּת לּ קוּ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אוֹ תם. סח)החזיר בי(תהלים  ׁש בית לּמ ר וֹ ם עלית ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
בּ אדם  מּת נוֹ ת ׁש היוּ לקחּת  מּת נ וֹ ת אוֹ תן ו דּ אי, מּת נוֹ ת לקחּת  . ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

- עננים יצחק. ׁש ל בּ ארוֹ  זוֹ  - בּ אר  ועננים. בּ אר  - ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבראׁש וֹ נה
אהרן  זכה מה מּפ ני  יצחק, רבּ י אמר אהרן. ׁש ל העננים ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵאלּ וּ 

בּ ענניםלזה קׁש וּ ר ׁש הוּ א מוּ ם לעננים)? נקׁש ר(ראש  והוּ א , ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יד וֹ . על  מתבּ רכים ׁש כּ לּ ם כּ אחד, לכלּ ם וי וֹ ם י וֹ ם ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָכּ ל

אר ל על  יקר חפ נר מ ה  ל חלק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹא רי
ל הע ְֵָָני

וגו 'עלית  יט)לּמ רוֹ ם נשא :(סח, פ' ח"ג קמ"ח.)[זוהר בּ יוֹ ם](דף  ויהי ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
רבּ י  אמר ׁש נינוּ , מׁש ה. ׁש ל  כּ לּ ת וֹ  ודּ אי מׁש ה, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַכּ לּ וֹ ת

ׁש כּ תוּ ב מהוּ  סח)ׁש מעוֹ ן, בי(תהלים ׁש בית לּמ רוֹ ם עלית ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
הוּ אוגוֹ '  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ׁש אמר בּ ׁש עה אלּ א ג )? ׁש ל (שמות  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

הּק דוֹ ׁש  לפני  מיכאל אמר  ההר. הזדּ עזע , רגלי מעל ְנעלי◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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ואףיט בּ אדם מּת נוֹ ת לקחּת  בי ׁש בית לּמ רוֹ ם עלית
אהים יּה  לׁש כּ ן יוֹ םכ :סוֹ ררים יוֹ ם אדני  ּבּ רו 

ר ׁש וּ ם עוֹ לה , כּ ׁש הוּ א הכּ ּס א, העוֹ לם. צדדי ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ עת
הלּ לוּ  העלי וֹ נים המוֹ ת ארבּ עה הלּ לוּ . הדּ מיּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ ע
ׁש לּ וֹ קח עד  בּ הם, נכלל  והכּ ּס א  הזּ ה, הכּ ּס א את ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְל וֹ קחים
ולוֹ קט ׁש לּ וֹ קח כּ יון כּ ּס וּ פים. ׁש ל וענּ וּ גים נפׁש וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְול וֹ קט
ענפים ׁש ּמ לא עץ כּ מוֹ  מלא יוֹ רד וכּס וּ פים, ענּ וּ גים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָאוֹ תם
ארבּ ע  יוֹ צאים יוֹ רד, ׁש הוּ א כּ יון פרוֹ ת. וּ מלא צד ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלכל
נוֹ צצים מאירים  חק וּ קים בּ ציּ וּ ריהם מציּ רים הלּ לוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַהדּ מיּ וֹ ת
עשׂ ב  נקרא ואז הע וֹ לם, על זרע זוֹ רעים והם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמלהטים ,

העוֹ לם. על זרע  זוֹ רעים ׁש הם הע שׂ ב זרע , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמזריע 

מרי מה אהר – זכת  מה "ה טב ת  ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹמנת 

וגו 'עלית בי ׁש בית יט)לּמ ר וֹ ם אמור:(סח, פ' ח"ג ק "ג .)[זוהר ](דף ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

ידי  על לישׂ ראל הזדּ ּמ נוּ  עלי וֹ נוֹ ת מּת נוֹ ת ׁש ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
ענני  מׁש ה. בּ זכ וּ ת - מן וּ מרים. אהרן מׁש ה, אחים : ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
אחוּ זים וכלּ ם  מרים . בּ זכוּ ת - בּ אר אהרן . בּ זכוּ ת - ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָכבוֹ ד

ׁש כּ תוּ ב מׁש ה, בּ זכוּ ת מן טז)למעלה. לכם(שמות ממטיר הנני ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
המים מן המים. מן כבוֹ ד (דוקא)לחם ענני מׁש ה. זה - ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש כּ ת וּ ב אהרן, יד )בּ זכוּ ת  בּ עין(במדבר עין נראה(אהרן)אׁש ר ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וכתוּ ב וגוֹ ', ה ' טז)א ּת ה למעלה(ויקרא מה הּק טרת. ענן וכּס ה ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

עננים ׁש בעה בּ ּק טרת ׁש הרי ׁש בעה, גּ ם כּ אן אף ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה,

תהלי זוהר 
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כּ אחד  וא(ועוד )נקׁש רים העננים,. ׁש בעת לכל ראׁש  ה וּ א  הרן ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
בּ זכוּ ת בּ אר י וֹ ם. בּ כל  עּמ וֹ  האחרים ׁש ׁש ת את קוֹ ׁש ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְוהוּ א

האגּ דה, וּ בספר בּ אר. נקראת ו דּ אי היא ׁש הרי (שמותמרים, ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
חיּ ים,ב ) מים בּ אר זוֹ הי  - וגוֹ ' לדעה מרחק אחתוֹ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַוּת תצּ ב 

ׁש כּ תוּ ב  הבּ אר , הסּת לּ קה - מרים  מתה אחד . קׁש ר ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
ב ) בּ אר(במדבר  רצתה ׁש עה וּ באוֹ תּה  לעדה. מים היה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְו א

ׁש ה כּ ׁש ראתה ישׂ ראל. עם מצוּ יה ׁש היתה להסּת לּ ק, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת
אהרן, מת בּ הם. היא נקׁש רה עליה, קׁש וּ רים ׁש הי וּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲעננים
מׁש ה, בּ א עּמ הם. ה בּ אר  ענן  והסּת לּ ק עננים אוֹ תם ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהסּת לּ קוּ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אוֹ תם. סח)החזיר בי(תהלים  ׁש בית לּמ ר וֹ ם עלית ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
בּ אדם  מּת נוֹ ת ׁש היוּ לקחּת  מּת נ וֹ ת אוֹ תן ו דּ אי, מּת נוֹ ת לקחּת  . ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

- עננים יצחק. ׁש ל בּ ארוֹ  זוֹ  - בּ אר  ועננים. בּ אר  - ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבראׁש וֹ נה
אהרן  זכה מה מּפ ני  יצחק, רבּ י אמר אהרן. ׁש ל העננים ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵאלּ וּ 

בּ ענניםלזה קׁש וּ ר ׁש הוּ א מוּ ם לעננים)? נקׁש ר(ראש  והוּ א , ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יד וֹ . על  מתבּ רכים ׁש כּ לּ ם כּ אחד, לכלּ ם וי וֹ ם י וֹ ם ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָכּ ל

אר ל על  יקר חפ נר מ ה  ל חלק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹא רי
ל הע ְֵָָני

וגו 'עלית  יט)לּמ רוֹ ם נשא :(סח, פ' ח"ג קמ"ח.)[זוהר בּ יוֹ ם](דף  ויהי ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
רבּ י  אמר ׁש נינוּ , מׁש ה. ׁש ל  כּ לּ ת וֹ  ודּ אי מׁש ה, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַכּ לּ וֹ ת

ׁש כּ תוּ ב מהוּ  סח)ׁש מעוֹ ן, בי(תהלים ׁש בית לּמ רוֹ ם עלית ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
הוּ אוגוֹ '  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ׁש אמר בּ ׁש עה אלּ א ג )? ׁש ל (שמות  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

הּק דוֹ ׁש  לפני  מיכאל אמר  ההר. הזדּ עזע , רגלי מעל ְנעלי◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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אדם לסּת ר התרצה עוֹ לם , ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  הוּ א:  ּכּ תוּ ב בּ רו והרי ? ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ה) ה בּ רכה(בראשית נמצאת ואין  אתם,  ויבר בּ ראם וּ נקבה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָזכר

מאׁש ּת וֹ  להּפ רד אוֹ מר  ואּת ה וּ נקבה, זכר  ׁש הוּ א בּ מי ?אלּ א  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ׁש יּ א ר וֹ צה  אני כּ עת  וּ רב יּ ה, ּפ ריּ ה מׁש ה קיּ ם הרי  לוֹ : ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָאמר
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עּמ וֹ . לד וּ ר  הכינה תרד וּ ב ׁש ביל וֹ  הכינה, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת

הבי  וּ מהוּ  בי . ׁש בית ל ּמ רוֹ ם ל.עלית ׁש נּ שׂ אה ׁש כינה ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ה יּ דוּ ע לק  בּ אדם אלּ א כת וּ ב, א  בּ אדם בּ אדם . מּת נוֹ ת חּת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

היא למעלה. למׁש ה ׁש נּ שׂ אה י וֹ ם אוֹ תוֹ  הכינה, ׁש יּ רדה וּ ב יּ וֹ ם ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌
מּמ ׁש . מׁש ה כּ לּ ת מׁש ה, כּ לּ וֹ ת  ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָירדה,

ני  אר  ל על יקר חפ נר מ ה  ל חלק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹא רי
ל ָָהע

וגו 'עלית יט)ל ּמ רוֹ ם  נשא:(סח , פ' במדבר קמ"ח:)[זוהר ](דף  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כּ תוּ ב  הלּ בנה, כּ פני  ׁש ּפ ניו ה)וּ ביהוֹ ׁש ע ׁש ל (יהושע  ִ◌◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
א הכינה ׁש הרי ידוּ עים, בּ זמנּ ים אלּ א  נפרד  ׁש א ,ַנעל◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב לוֹ , נראתה וא  ּכ כּ ל לוֹ  יהוֹ ׁש ע (שם)נשׂ אה ויּ ּפ ל ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌◌ַ◌
מ ּת נוֹ ת[על]אל ודּ אי . מׁש ה כּ לּ ת כּ אן אבל  ארצה. ּפ ניו  ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

חפץ  ׁש ר בּ וֹ נוֹ  מׁש ה ׁש ל  חלק וֹ  אׁש רי  כּ תוּ ב . מּת נת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם,
העוֹ לם. בּ ני  ׁש אר  כּ ל  על ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִבּ יקרוֹ 

א   אר ני  אמר מה   אר מהר  ליראל  והאיר  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה פיע
ראי  יתר ואר  חביבת  יראל סיפ ה מ ה  לקל  צי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָר

וגו'עלית בי  ׁש בית יט)לּמ רוֹ ם  בלק:(סח, פ ' ח"ג קצ"ב.)[זוהר ](דף  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

כּ תוּ ב וּ ראה, ה)בּ א מעיר(שופטים  בּ צאת ה' ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

תהלי זוהר 

יתה 681זוהר הלימוד אדר סדר כג ליו

סחתהלי מזמור | לחודש יב  | שני  ספר 

הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה בּ ׁש עה וגוֹ '. רעׁש ה ארץ אד וֹ ם מדה  ְּבּ צעד◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וא עשׂ ו בּ ני  את וז ּמ ן  הל לישׂ ראל, ּת וֹ רה לתת הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  לג )קבּ ל וּ ה, מעיר(דברים וזרח בּ א מּס יני ה' ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
לקבּ לּה , רצ וּ  וא יׁש מעאל, לבני הל לקבּ לּה . רצ וּ  ו א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָלמ וֹ ,
לי שׂ ראל . להם חזר  רצ וּ , ׁש א כּ יון ּפ ארן. מהר הוֹ פיע ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
כּ ׁש אדם חּט אה ׁש אין ׁש נינוּ  והרי ל ׁש אל, י ׁש  עכׁש ו  ׁש נינוּ .  ָּכ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ּפ סוּ ק  דּ בריו. להאיר ׁש אלוֹ תיו ויׁש אל  בּ ּת וֹ רה דּ יּ וּ קים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמדק דּ ק
כּ ׁש הל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ל ׁש אל, ויׁש  מתי ב, א  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה

התגּ לּ ה ׁש לּ הם  נביא לאיזה לאיזהלשׂ עיר, לפארן,  וּ כׁש הל ? ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
התגּ לּ ה ׁש לּ הם מצאנוּ נביא א לכלּ ם, ׁש התגּ לּ ה ּת אמר אם ? ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌

י  ועל לבדּ ם, לישׂ ראל ּפ רט לעוֹ למים, והרי זה מׁש ה. די  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
לשׂ עיר וזרח בּ א לסיני ה' לוֹ מר: הּפ ס וּ ק צרי  ּׁש כ ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר

למ וֹ  מעיר  זּ ה מה ּפ ארן. להר הוֹ פיע מהרלמוֹ  זּ ה וּ מה ? ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ׁש מענוּ ּפ ארן  וא ׁש אלנוּ , והרי וּ להסּת כּ ל, לדעת יׁש  הכּ ל  ? ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

ידענוּ . ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו א

הרי ּכ ׁש בּ א  לוֹ , אמר כּ מּק דם. דּ בר  וׁש אל  בּ א ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ א, מּס יני  ה' נאמרה . זוֹ  (שמותׁש אלה ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

והתגּ לּ היט ) בּ א וּ מּס יני הענן, בּ עב אלי בּ א אנכי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִהנּ ה
ׁש א שׂ עיר בּ ני אמרוּ  מּמ ה למוֹ , מעיר  וזרח ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.

לקבּ ל  א וֹ ררוֹ צים עליהם  וה וֹ סיף לי שׂ ראל  להם האיר מזּ ה , ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ּפ ארן , מהר  לי שׂ ראל  והאיר הוֹ פיע   ּכ גּ ם גּ ד וֹ לה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲחביב וּ ת 
הוֹ סיפוּ  מזּ ה לק בּ ל, רוֹ צים ׁש א ּפ ארן בּ ני אמר וּ  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִמּמ ה 

כּ ראוּ י. י וֹ תר  ואוֹ ר  חביב וּ ת מי ישׂ ראל  ידי על אלּת  וּ מה ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
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אדם לסּת ר התרצה עוֹ לם , ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  הוּ א:  ּכּ תוּ ב בּ רו והרי ? ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ה) ה בּ רכה(בראשית נמצאת ואין  אתם,  ויבר בּ ראם וּ נקבה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָזכר

מאׁש ּת וֹ  להּפ רד אוֹ מר  ואּת ה וּ נקבה, זכר  ׁש הוּ א בּ מי ?אלּ א  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ׁש יּ א ר וֹ צה  אני כּ עת  וּ רב יּ ה, ּפ ריּ ה מׁש ה קיּ ם הרי  לוֹ : ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָאמר
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עּמ וֹ . לד וּ ר  הכינה תרד וּ ב ׁש ביל וֹ  הכינה, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת

הבי  וּ מהוּ  בי . ׁש בית ל ּמ רוֹ ם ל.עלית ׁש נּ שׂ אה ׁש כינה ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ה יּ דוּ ע לק  בּ אדם אלּ א כת וּ ב, א  בּ אדם בּ אדם . מּת נוֹ ת חּת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

היא למעלה. למׁש ה ׁש נּ שׂ אה י וֹ ם אוֹ תוֹ  הכינה, ׁש יּ רדה וּ ב יּ וֹ ם ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌
מּמ ׁש . מׁש ה כּ לּ ת מׁש ה, כּ לּ וֹ ת  ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָירדה,

ני  אר  ל על יקר חפ נר מ ה  ל חלק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹא רי
ל ָָהע

וגו 'עלית יט)ל ּמ רוֹ ם  נשא:(סח , פ' במדבר קמ"ח:)[זוהר ](דף  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כּ תוּ ב  הלּ בנה, כּ פני  ׁש ּפ ניו ה)וּ ביהוֹ ׁש ע ׁש ל (יהושע  ִ◌◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
א הכינה ׁש הרי ידוּ עים, בּ זמנּ ים אלּ א  נפרד  ׁש א ,ַנעל◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב לוֹ , נראתה וא  ּכ כּ ל לוֹ  יהוֹ ׁש ע (שם)נשׂ אה ויּ ּפ ל ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌◌ַ◌
מ ּת נוֹ ת[על]אל ודּ אי . מׁש ה כּ לּ ת כּ אן אבל  ארצה. ּפ ניו  ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

חפץ  ׁש ר בּ וֹ נוֹ  מׁש ה ׁש ל  חלק וֹ  אׁש רי  כּ תוּ ב . מּת נת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם,
העוֹ לם. בּ ני  ׁש אר  כּ ל  על ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִבּ יקרוֹ 

א   אר ני  אמר מה   אר מהר  ליראל  והאיר  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה פיע
ראי  יתר ואר  חביבת  יראל סיפ ה מ ה  לקל  צי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָר

וגו'עלית בי  ׁש בית יט)לּמ רוֹ ם  בלק:(סח, פ ' ח"ג קצ"ב.)[זוהר ](דף  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

כּ תוּ ב וּ ראה, ה)בּ א מעיר(שופטים  בּ צאת ה' ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
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הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה בּ ׁש עה וגוֹ '. רעׁש ה ארץ אד וֹ ם מדה  ְּבּ צעד◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וא עשׂ ו בּ ני  את וז ּמ ן  הל לישׂ ראל, ּת וֹ רה לתת הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  לג )קבּ ל וּ ה, מעיר(דברים וזרח בּ א מּס יני ה' ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
לקבּ לּה , רצ וּ  וא יׁש מעאל, לבני הל לקבּ לּה . רצ וּ  ו א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָלמ וֹ ,
לי שׂ ראל . להם חזר  רצ וּ , ׁש א כּ יון ּפ ארן. מהר הוֹ פיע ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
כּ ׁש אדם חּט אה ׁש אין ׁש נינוּ  והרי ל ׁש אל, י ׁש  עכׁש ו  ׁש נינוּ .  ָּכ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ּפ סוּ ק  דּ בריו. להאיר ׁש אלוֹ תיו ויׁש אל  בּ ּת וֹ רה דּ יּ וּ קים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמדק דּ ק
כּ ׁש הל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ל ׁש אל, ויׁש  מתי ב, א  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה

התגּ לּ ה ׁש לּ הם  נביא לאיזה לאיזהלשׂ עיר, לפארן,  וּ כׁש הל ? ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
התגּ לּ ה ׁש לּ הם מצאנוּ נביא א לכלּ ם, ׁש התגּ לּ ה ּת אמר אם ? ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌

י  ועל לבדּ ם, לישׂ ראל ּפ רט לעוֹ למים, והרי זה מׁש ה. די  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
לשׂ עיר וזרח בּ א לסיני ה' לוֹ מר: הּפ ס וּ ק צרי  ּׁש כ ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר

למ וֹ  מעיר  זּ ה מה ּפ ארן. להר הוֹ פיע מהרלמוֹ  זּ ה וּ מה ? ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ׁש מענוּ ּפ ארן  וא ׁש אלנוּ , והרי וּ להסּת כּ ל, לדעת יׁש  הכּ ל  ? ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

ידענוּ . ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו א

הרי ּכ ׁש בּ א  לוֹ , אמר כּ מּק דם. דּ בר  וׁש אל  בּ א ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ א, מּס יני  ה' נאמרה . זוֹ  (שמותׁש אלה ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

והתגּ לּ היט ) בּ א וּ מּס יני הענן, בּ עב אלי בּ א אנכי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִהנּ ה
ׁש א שׂ עיר בּ ני אמרוּ  מּמ ה למוֹ , מעיר  וזרח ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.

לקבּ ל  א וֹ ררוֹ צים עליהם  וה וֹ סיף לי שׂ ראל  להם האיר מזּ ה , ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ּפ ארן , מהר  לי שׂ ראל  והאיר הוֹ פיע   ּכ גּ ם גּ ד וֹ לה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲחביב וּ ת 
הוֹ סיפוּ  מזּ ה לק בּ ל, רוֹ צים ׁש א ּפ ארן בּ ני אמר וּ  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִמּמ ה 

כּ ראוּ י. י וֹ תר  ואוֹ ר  חביב וּ ת מי ישׂ ראל  ידי על אלּת  וּ מה ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
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- אליהם ראה)התגּ לּ ה על (בא הדּ בר והתגּ לּ ה הוּ א, עליוֹ ן  סוֹ ד ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ראׁש  ׁש ל עליוֹ ן , מּס וֹ ד  יצאה הּת וֹ רה  .הנּ סּת ר.(קדוש )יד הּמ ל ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

שׂ מאל לזרוֹ ע בּ אוֹ תּה (ימין)כּ ׁש הגּ יעה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ראה  , ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
זר וֹ ע  וּ ללבּ ן לברר  צרי אמר , מם. ׁש ּמ תרבּ ה רע דּ ם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְזרוֹ ע
לברר  צרי אבל  הכּ ל. יפ גּ ם רע , דּ ם אוֹ תוֹ   יּמ א ואם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְזוֹ ,

ּפ גם. כּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

דוקא יראל  ע אצל  ה רה קלת  ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָסדר 

התרצהעשׂ המה  לוֹ : ואמר  לפניו, וּ בא לסמא"ל, קרא ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ ּה  כּ תוּ ב מה  אמר: דּ לּ גתוֹ רתי. תרצח. א לוֹ : אמר  ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

זוֹ  ּת וֹ רה וׁש לוֹ ם, חס  אמר : .ׁש צּ רי לּמ קוֹ ם הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
לפניו. והתח נּ ן ׁש ב  זוֹ . ּת וֹ רה רוֹ צה א ּת היה.  ּוׁש ל היא,  ֶּׁש ל◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עוֹ בר, ׁש לטוֹ ני  כּ ל אוֹ תּה , לי  נוֹ תן אּת ה אם הע וֹ לם, ר בּ וֹ ן  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָאמר:
על  וׁש לטוֹ ני  יהיוּ , א וּ קרבוֹ ת הוּ א, הרג על ׁש לטוֹ ני  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
העוֹ לם, רבּ וֹ ן העוֹ לם. מן יתבּ ּט ל  הכּ ל   ּכ אם מאדּ ים. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ וֹ כב
,לפני נוֹ ח  אם אבל בּ ּה . ונחלה חלק לי יהיה וא ,ּת וֹ רת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַקח
אמר הרע ׁש לּ ׁש וֹ ן  ח ׁש ב והוּ א רא וּ יה. להם יעקב בּ ני עם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲהרי
לי שׂ ראל  יצא מ ּמ ׁש  מעיר למוֹ , מעיר וזרח  וזהוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.

בּ ני  אם ודּ אי  סמא"ל: אמר יעבר וּ אוֹ ר . זה, את יקבּ לוּ  יעקב ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ואמר פעמים כּ ּמ ה אליו ׁש ב לעוֹ למים. י ׁש לטוּ  ו א העוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמן
לוֹ  הרי לוֹ : אמר  ראוּ יה. וּ ל בּ כ וֹ ר , אּת ה לוֹ : ואמר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶזה,
וא הוֹ איל ל וֹ : אמר ה וֹ דיתי . ואני  לוֹ , מכרּת יה והרי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ כוֹ רתי ,
אמר יפה. אמר: בּ כּ ל. מּמ נּ ה ּת עבר חלק, בּ ּה   ל ׁש יּ היה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָרצית 
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יעקב  בּ ני ׁש יּ קבּ ל וּ ה אעשׂ ה אי עצה לי ּת ן ,וכ הוֹ איל ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִל וֹ :
קח אוֹ תם. ל ׁש חד צרי העוֹ לם, ר בּ וֹ ן  ל וֹ : אמר  אוֹ מר . ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה
ׁש לּ י והרי יקבּ לוּ ה, וּ בזה עליהם, ותן המים חילוֹ ת מאוֹ ר ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵאוֹ ר 
להם לתת לוֹ  ונתן אוֹ תוֹ , ׁש כּ ּס ה אוֹ ר מּמ נּ וּ  הפׁש יט בּת חלּ ה. ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְיהא
זה מּמ ׁש . מעיר  למוֹ . מעיר וזרח ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל ,

ׁש כּ תוּ ב טז)סמא"ל, לישׂ ראל.(ויקרא - למוֹ  עליו. העיר  ונשׂ א ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ימין ּכ יון  לזרוֹ ע חזר שׂ מאל , מ זּ רוֹ ע רע דּ ם והעביר זה  ׁש בּ ער ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
רע(שמאל ) מדּ ם  לנּק וֹ ת  צרי גּ ם   ּכ אמר: . ּכ גּ ם  בּ וֹ  ראה .ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תוֹ רתי  התרצה  לוֹ : אמר לרה "ב, קרא זוֹ . מהזרוֹ ע  ל וֹ : אמר ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
בּ ּה  יוֹ ריׁש כּ ת וּ ב  זוֹ  ירה אם אוֹ י אמר: תנאף . א ואמר: ל וֹ  דּ לּ ג  ? ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

ב ּה , ׁש לט וֹ ני כּ ל מּמ נּ י ׁש יּ עבר רעה  ירה הוּ א ,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִלי
ׁש כּ ת וּ ב ה יּ ם , דּ גי  בּ רכּ ת  נטלּת י, הּמ ים בּ ר כּ ת א)ׁש הרי ּפ ר וּ (בראשית ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

וכתוּ ב וג וֹ ', יז)וּ רב וּ  וכתוּ ב(שם וגוֹ ', את וֹ  והרבּ יתי את וֹ  והפריתי ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌
טז) ואמר(שם רבּ וֹ נוֹ  לפני להתחנּ ן התחיל אדם . ּפ רא  יהיה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוהוּ א 

ּת ן  יצחק, בּ ני  הרי - מאברהם יצא וּ  בנים ׁש ני  העוֹ לם, רבּ וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִלוֹ :
רא וּ יה. וּ ל ה בּ כוֹ ר ׁש אּת ה יכ וֹ ל, איני לוֹ : אמר רא וּ יה . ולהם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם ,
ׁש לּ וֹ , ּת הא  בּ כ וֹ רתי הע וֹ לם, רבּ וֹ ן ואמר: לפניו, להתח נּ ן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהתחיל
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עשׂ ה. וכ להם. ותן קח זה, על  ׁש יּ רׁש ּת י זה  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְואוֹ ר
וּ ברה"ב וזרח , כּ תוּ ב ׁש בּ סמא"ל  וֹ נה מה ּפ ארן. מהר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִהוֹ פיע

הוֹ פיע מ ּמ כּ תוּ ב  ׁש הפׁש יט  אוֹ ר בּ אוֹ ת וֹ  נטל א לּ א חרב? סמא"ל נּ וּ  ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  כּ רא וּ י. ולהרג בּ דין להרג חרב(שם)והרג, וא ׁש ר ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

בּ רכה אוֹ ת ּה  ונטל . ּׁש ל היתה ׁש א  גּ ב  על אף .ַגּ אות◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מבּ רכתם קצת ׁש הוֹ פיע כּ מוֹ  קצת, רה"ב מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הפ ׁש יט
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- אליהם ראה)התגּ לּ ה על (בא הדּ בר והתגּ לּ ה הוּ א, עליוֹ ן  סוֹ ד ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ראׁש  ׁש ל עליוֹ ן , מּס וֹ ד  יצאה הּת וֹ רה  .הנּ סּת ר.(קדוש )יד הּמ ל ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

שׂ מאל לזרוֹ ע בּ אוֹ תּה (ימין)כּ ׁש הגּ יעה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ראה  , ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
זר וֹ ע  וּ ללבּ ן לברר  צרי אמר , מם. ׁש ּמ תרבּ ה רע דּ ם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְזרוֹ ע
לברר  צרי אבל  הכּ ל. יפ גּ ם רע , דּ ם אוֹ תוֹ   יּמ א ואם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְזוֹ ,

ּפ גם. כּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

דוקא יראל  ע אצל  ה רה קלת  ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָסדר 

התרצהעשׂ המה  לוֹ : ואמר  לפניו, וּ בא לסמא"ל, קרא ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ ּה  כּ תוּ ב מה  אמר: דּ לּ גתוֹ רתי. תרצח. א לוֹ : אמר  ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

זוֹ  ּת וֹ רה וׁש לוֹ ם, חס  אמר : .ׁש צּ רי לּמ קוֹ ם הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
לפניו. והתח נּ ן ׁש ב  זוֹ . ּת וֹ רה רוֹ צה א ּת היה.  ּוׁש ל היא,  ֶּׁש ל◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עוֹ בר, ׁש לטוֹ ני  כּ ל אוֹ תּה , לי  נוֹ תן אּת ה אם הע וֹ לם, ר בּ וֹ ן  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָאמר:
על  וׁש לטוֹ ני  יהיוּ , א וּ קרבוֹ ת הוּ א, הרג על ׁש לטוֹ ני  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
העוֹ לם, רבּ וֹ ן העוֹ לם. מן יתבּ ּט ל  הכּ ל   ּכ אם מאדּ ים. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ וֹ כב
,לפני נוֹ ח  אם אבל בּ ּה . ונחלה חלק לי יהיה וא ,ּת וֹ רת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַקח
אמר הרע ׁש לּ ׁש וֹ ן  ח ׁש ב והוּ א רא וּ יה. להם יעקב בּ ני עם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲהרי
לי שׂ ראל  יצא מ ּמ ׁש  מעיר למוֹ , מעיר וזרח  וזהוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.

בּ ני  אם ודּ אי  סמא"ל: אמר יעבר וּ אוֹ ר . זה, את יקבּ לוּ  יעקב ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ואמר פעמים כּ ּמ ה אליו ׁש ב לעוֹ למים. י ׁש לטוּ  ו א העוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמן
לוֹ  הרי לוֹ : אמר  ראוּ יה. וּ ל בּ כ וֹ ר , אּת ה לוֹ : ואמר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶזה,
וא הוֹ איל ל וֹ : אמר ה וֹ דיתי . ואני  לוֹ , מכרּת יה והרי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ כוֹ רתי ,
אמר יפה. אמר: בּ כּ ל. מּמ נּ ה ּת עבר חלק, בּ ּה   ל ׁש יּ היה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָרצית 
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יעקב  בּ ני ׁש יּ קבּ ל וּ ה אעשׂ ה אי עצה לי ּת ן ,וכ הוֹ איל ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִל וֹ :
קח אוֹ תם. ל ׁש חד צרי העוֹ לם, ר בּ וֹ ן  ל וֹ : אמר  אוֹ מר . ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה
ׁש לּ י והרי יקבּ לוּ ה, וּ בזה עליהם, ותן המים חילוֹ ת מאוֹ ר ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵאוֹ ר 
להם לתת לוֹ  ונתן אוֹ תוֹ , ׁש כּ ּס ה אוֹ ר מּמ נּ וּ  הפׁש יט בּת חלּ ה. ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְיהא
זה מּמ ׁש . מעיר  למוֹ . מעיר וזרח ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל ,

ׁש כּ תוּ ב טז)סמא"ל, לישׂ ראל.(ויקרא - למוֹ  עליו. העיר  ונשׂ א ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ימין ּכ יון  לזרוֹ ע חזר שׂ מאל , מ זּ רוֹ ע רע דּ ם והעביר זה  ׁש בּ ער ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
רע(שמאל ) מדּ ם  לנּק וֹ ת  צרי גּ ם   ּכ אמר: . ּכ גּ ם  בּ וֹ  ראה .ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תוֹ רתי  התרצה  לוֹ : אמר לרה "ב, קרא זוֹ . מהזרוֹ ע  ל וֹ : אמר ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
בּ ּה  יוֹ ריׁש כּ ת וּ ב  זוֹ  ירה אם אוֹ י אמר: תנאף . א ואמר: ל וֹ  דּ לּ ג  ? ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

ב ּה , ׁש לט וֹ ני כּ ל מּמ נּ י ׁש יּ עבר רעה  ירה הוּ א ,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִלי
ׁש כּ ת וּ ב ה יּ ם , דּ גי  בּ רכּ ת  נטלּת י, הּמ ים בּ ר כּ ת א)ׁש הרי ּפ ר וּ (בראשית ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

וכתוּ ב וג וֹ ', יז)וּ רב וּ  וכתוּ ב(שם וגוֹ ', את וֹ  והרבּ יתי את וֹ  והפריתי ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌
טז) ואמר(שם רבּ וֹ נוֹ  לפני להתחנּ ן התחיל אדם . ּפ רא  יהיה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוהוּ א 

ּת ן  יצחק, בּ ני  הרי - מאברהם יצא וּ  בנים ׁש ני  העוֹ לם, רבּ וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִלוֹ :
רא וּ יה. וּ ל ה בּ כוֹ ר ׁש אּת ה יכ וֹ ל, איני לוֹ : אמר רא וּ יה . ולהם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם ,
ׁש לּ וֹ , ּת הא  בּ כ וֹ רתי הע וֹ לם, רבּ וֹ ן ואמר: לפניו, להתח נּ ן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהתחיל
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עשׂ ה. וכ להם. ותן קח זה, על  ׁש יּ רׁש ּת י זה  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְואוֹ ר
וּ ברה"ב וזרח , כּ תוּ ב ׁש בּ סמא"ל  וֹ נה מה ּפ ארן. מהר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִהוֹ פיע

הוֹ פיע מ ּמ כּ תוּ ב  ׁש הפׁש יט  אוֹ ר בּ אוֹ ת וֹ  נטל א לּ א חרב? סמא"ל נּ וּ  ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  כּ רא וּ י. ולהרג בּ דין להרג חרב(שם)והרג, וא ׁש ר ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

בּ רכה אוֹ ת ּה  ונטל . ּׁש ל היתה ׁש א  גּ ב  על אף .ַגּ אות◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מבּ רכתם קצת ׁש הוֹ פיע כּ מוֹ  קצת, רה"ב מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הפ ׁש יט

תהלי זוהר 
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וא ּפ ארן, מהר  הוֹ פיע   ּכ בּ גלל  וּ רב יּ ה. ּפ ריּ ה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
וזרח. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָכתוּ ב

בי  בית   ר ל ִִִֶַָָָָָעלית 

גּ דוֹ לים,ּכ יון ׁש לּ יטים מאוֹ תם לישׂ ראל אלּ וּ  מּת נוֹ ת ׁש נּ טל  ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש אר על ׁש ּמ מנּ ים קד ׁש  רבבוֹ ת א וֹ תם  לכל  וקרא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ א

, ּכ גּ ם ל וֹ  והׁש יבוּ  מּת נוֹ ת העּמ ים , ונטל  ק בּ ל וּ מכּ לּ ם ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
לישׂ ראל להם סם לרוֹ פא .לתת  מלא  אחד  כּ לי ל וֹ  ׁש היה ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
לבנוֹ  וּ ׁש מרוֹ  ׁש מן חיּ ים כּ לי  אוֹ תוֹ  את  לבנוֹ  לתת רצה . ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

עבדים אמר: חכם, היה הרוֹ פא חיּ ים. סם ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲאפרסמוֹ ן
זה, אוֹ צר  לבני נוֹ תן ׁש אני  ידע וּ  אם  בּ ביתי , יׁש  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָרעים

עשׂ ה מה להרגוֹ . וירצוּ  בּ עיניהם סםירע  קצת לקח ? ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אּת ם להם: ואמר לעבדיו קרא הכּ לי , ּפ תח על ונתן ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות

הּס ם אוֹ תוֹ  את  התרצ וּ  לפני, מהנאמנים נראה אמר וּ : ? ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
יּת ן  זה  סם אם בל בּ ם: אמר וּ  למוּ ת. רצוּ  הריחוּ  טרם ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶזּ ה.
לפניו : אמרוּ  אדוֹ ננוּ . את נירׁש  ואנוּ  ימוּ ת, ודּ אי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִלבנוֹ ,
עבוֹ דתנוּ  שׂ כר  והרי ,לבנ אלּ א ראוּ י  א זה סם ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵמוֹ רנוּ ,
 ּכ זה. סם ׁש יּ קבּ ל שחד ל וֹ  ותן ל , אצל ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ארנוּ 
ּת וֹ רה יּת ן ׁש אם ידע חכם, ר וֹ פא  הוּ א הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
את רוֹ דפים היוּ  י וֹ ם בּ כל להם, ׁש יּ וֹ דיע טרם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל
נתנוּ  והם זה, את עשׂ ה אבל אוֹ תם. והוֹ רגים עליה ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
לתּת ם מׁש ה קבּ לם וכלּ ם ׁש יּ ק בּ לוּ ה, כּ די ואוֹ צר וֹ ת מ ּת נוֹ ת  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַל וֹ 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  סח)לישׂ ראל. בי(תהלים ׁש בית לּמ ר וֹ ם וגוֹ '.עלית ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
קטר וּ ג וּ בלי  ערעוּ ר בּ לי הּת וֹ רה את י שׂ ראל  יר ׁש וּ  זה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
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סלה: ׁש וּ עתנוּ  י האל לנוּ  אלכאיעמס לנוּ  האל 
וליהוה ׁש עוֹ ת ולאלהים)למוֹ  ּת וֹ צאוֹ ת:(קרי לּמ ות אדני 

אהיםכב אשׂ ער קדקד איביו ראׁש  ימחץ 
ּב אׁש מיו:  ּאׁש יבכגמתהל אׁש יב ׁש ן מבּ  אדני אמר 

בּ א עוֹ למים . וּ לעוֹ למי לע וֹ לם ׁש מוֹ   ּבּ ר ו ה וּ א ,  ּבּ רו ֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְכּ לל.
ׁש ּק בּ ל וּ ,וּ ראה וא וֹ צרוֹ ת מ ּת נוֹ ת  אלּ וּ  ישׂ ראל בּ ני ׁש ל עדים , ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

ו א  האחר. צד  ו א הּמ ות עליהם ׁש וֹ לט היה א זה ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
להם  ׁש ּק בּ ל וּ די  אלּ א כּ לל, ערעוּ ר בּ לי  הּת וֹ רה ׁש לּ קחוּ  ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

מכּ לּ ם  וּ מּת נוֹ ת  כּ תוּ ב אוֹ צרוֹ ת מה ׁש חטאוּ  כּ יון לג )?. (שמות  ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
נּ ׁש אר מה  בּ אדם. מּת נוֹ ת הם עדים. את ישׂ ראל בני ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ תנצּ לוּ 

וגוֹ '.מהם בי ׁש בית ל ּמ ר וֹ ם עלית ׁש כּ תוּ ב ׁש בי, אוֹ תוֹ  ? ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

 ּוגו'בּ רו י וֹ ם יוֹ ם כ )אדנ "י מקץ:(סח, פ' ח"א קצ"ד)[זוהר בּ א](דף  ָ◌ֲ◌ָֹ◌ֹ
שנאמר]ראה, סח)[כמו לנוּ (שם יעמס  י וֹ ם יוֹ ם אדנ"י   ּבּ רו. ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

סוֹ ד  ה וּ א הזּ ה והּפ ס וּ ק יוֹ "ד, נוּ "ן דּ ל"ת בּ אל "ף  אדנ"י,  ָּבּ רו◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
מּק ץ  ויהי  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ימים, ׁש נתים אלּ וּ  - יוֹ ם י וֹ ם ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה.
הוּ א, ס וֹ ד - היאר  על  עמד והנּ ה חלם וּ פרעה ימים. ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש נתים

ׁש נּ הר י וֹ סף, זה ׁש נּ אמר, הנהר]כּ מ וֹ  הצּ דּ יק.[שכל יוֹ סף הוּ א הזּ ה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

אמת ברי בריו ל ה"ה לאמנת לב  י ל  לנ ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָי
חק  האי וזה  נע ה ה ל בר א מר יו רה  ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואמ ה 

זה י  י זמ לכה ני לכ ה  וא מר: ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהב,

וגו 'אמר  מ ּב ׁש ן כג)ה' בלק :(סח, פ' ח"ג  קפ"ה .)[זוהר כּ תוּ ב ](דף ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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וא ּפ ארן, מהר  הוֹ פיע   ּכ בּ גלל  וּ רב יּ ה. ּפ ריּ ה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
וזרח. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָכתוּ ב

בי  בית   ר ל ִִִֶַָָָָָעלית 

גּ דוֹ לים,ּכ יון ׁש לּ יטים מאוֹ תם לישׂ ראל אלּ וּ  מּת נוֹ ת ׁש נּ טל  ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש אר על ׁש ּמ מנּ ים קד ׁש  רבבוֹ ת א וֹ תם  לכל  וקרא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ א

, ּכ גּ ם ל וֹ  והׁש יבוּ  מּת נוֹ ת העּמ ים , ונטל  ק בּ ל וּ מכּ לּ ם ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
לישׂ ראל להם סם לרוֹ פא .לתת  מלא  אחד  כּ לי ל וֹ  ׁש היה ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
לבנוֹ  וּ ׁש מרוֹ  ׁש מן חיּ ים כּ לי  אוֹ תוֹ  את  לבנוֹ  לתת רצה . ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

עבדים אמר: חכם, היה הרוֹ פא חיּ ים. סם ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲאפרסמוֹ ן
זה, אוֹ צר  לבני נוֹ תן ׁש אני  ידע וּ  אם  בּ ביתי , יׁש  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָרעים

עשׂ ה מה להרגוֹ . וירצוּ  בּ עיניהם סםירע  קצת לקח ? ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אּת ם להם: ואמר לעבדיו קרא הכּ לי , ּפ תח על ונתן ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות

הּס ם אוֹ תוֹ  את  התרצ וּ  לפני, מהנאמנים נראה אמר וּ : ? ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
יּת ן  זה  סם אם בל בּ ם: אמר וּ  למוּ ת. רצוּ  הריחוּ  טרם ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶזּ ה.
לפניו : אמרוּ  אדוֹ ננוּ . את נירׁש  ואנוּ  ימוּ ת, ודּ אי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִלבנוֹ ,
עבוֹ דתנוּ  שׂ כר  והרי ,לבנ אלּ א ראוּ י  א זה סם ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵמוֹ רנוּ ,
 ּכ זה. סם ׁש יּ קבּ ל שחד ל וֹ  ותן ל , אצל ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ארנוּ 
ּת וֹ רה יּת ן ׁש אם ידע חכם, ר וֹ פא  הוּ א הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
את רוֹ דפים היוּ  י וֹ ם בּ כל להם, ׁש יּ וֹ דיע טרם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל
נתנוּ  והם זה, את עשׂ ה אבל אוֹ תם. והוֹ רגים עליה ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
לתּת ם מׁש ה קבּ לם וכלּ ם ׁש יּ ק בּ לוּ ה, כּ די ואוֹ צר וֹ ת מ ּת נוֹ ת  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַל וֹ 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  סח)לישׂ ראל. בי(תהלים ׁש בית לּמ ר וֹ ם וגוֹ '.עלית ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
קטר וּ ג וּ בלי  ערעוּ ר בּ לי הּת וֹ רה את י שׂ ראל  יר ׁש וּ  זה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
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סלה: ׁש וּ עתנוּ  י האל לנוּ  אלכאיעמס לנוּ  האל 
וליהוה ׁש עוֹ ת ולאלהים)למוֹ  ּת וֹ צאוֹ ת:(קרי לּמ ות אדני 

אהיםכב אשׂ ער קדקד איביו ראׁש  ימחץ 
ּב אׁש מיו:  ּאׁש יבכגמתהל אׁש יב ׁש ן מבּ  אדני אמר 

בּ א עוֹ למים . וּ לעוֹ למי לע וֹ לם ׁש מוֹ   ּבּ ר ו ה וּ א ,  ּבּ רו ֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְכּ לל.
ׁש ּק בּ ל וּ ,וּ ראה וא וֹ צרוֹ ת מ ּת נוֹ ת  אלּ וּ  ישׂ ראל בּ ני ׁש ל עדים , ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

ו א  האחר. צד  ו א הּמ ות עליהם ׁש וֹ לט היה א זה ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
להם  ׁש ּק בּ ל וּ די  אלּ א כּ לל, ערעוּ ר בּ לי  הּת וֹ רה ׁש לּ קחוּ  ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

מכּ לּ ם  וּ מּת נוֹ ת  כּ תוּ ב אוֹ צרוֹ ת מה ׁש חטאוּ  כּ יון לג )?. (שמות  ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
נּ ׁש אר מה  בּ אדם. מּת נוֹ ת הם עדים. את ישׂ ראל בני ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ תנצּ לוּ 

וגוֹ '.מהם בי ׁש בית ל ּמ ר וֹ ם עלית ׁש כּ תוּ ב ׁש בי, אוֹ תוֹ  ? ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

 ּוגו'בּ רו י וֹ ם יוֹ ם כ )אדנ "י מקץ:(סח, פ' ח"א קצ"ד)[זוהר בּ א](דף  ָ◌ֲ◌ָֹ◌ֹ
שנאמר]ראה, סח)[כמו לנוּ (שם יעמס  י וֹ ם יוֹ ם אדנ"י   ּבּ רו. ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

סוֹ ד  ה וּ א הזּ ה והּפ ס וּ ק יוֹ "ד, נוּ "ן דּ ל"ת בּ אל "ף  אדנ"י,  ָּבּ רו◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
מּק ץ  ויהי  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ימים, ׁש נתים אלּ וּ  - יוֹ ם י וֹ ם ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה.
הוּ א, ס וֹ ד - היאר  על  עמד והנּ ה חלם וּ פרעה ימים. ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש נתים

ׁש נּ הר י וֹ סף, זה ׁש נּ אמר, הנהר]כּ מ וֹ  הצּ דּ יק.[שכל יוֹ סף הוּ א הזּ ה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

אמת ברי בריו ל ה"ה לאמנת לב  י ל  לנ ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָי
חק  האי וזה  נע ה ה ל בר א מר יו רה  ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואמ ה 

זה י  י זמ לכה ני לכ ה  וא מר: ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהב,

וגו 'אמר  מ ּב ׁש ן כג)ה' בלק :(סח, פ' ח"ג  קפ"ה .)[זוהר כּ תוּ ב ](דף ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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ים: כּ לביכדמּמ צלוֹ ת לׁש וֹ ן בּ דם רגל ּת מחץ למען 
מנּ הוּ : אהיםכהמאיבים הליכוֹ תי ראוּ  

בקּ דׁש : מלכּ י אלי נגניםכוהליכוֹ ת אחר ׁש רים קדּ מוּ  
ּת וֹ פפוֹ ת: עלמוֹ ת  ֹהיםכזבּ תוא ּב רכוּ  ּב מקהלוֹ ת 

יהו:ישׂ ראל צעירכחמּמ קוֹ ר בּ נימן ׁש ם 
נפּת לי: שׂ רי זבלוּ ן שׂ רי רגמתם יהוּ דה שׂ רי צוּ הכטרדם 

היאהיםא עוּ זּ ה  ּעז: ּלּ נו ּפ עלּת  זוּ  
ׁש י:ל  מלכים יוֹ בילוּ  ל ׁש לם ירוּ  על מהיכל

סח) לנוּ (תהלים י ׁש  ים . מּמ צלוֹ ת אׁש יב  אׁש יב  מבּ ׁש ן  ה' ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָאמר
אמת  דּ ברי דּ בריו  ׁש כּ ל הוּ א,  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  לאמוּ נת לב ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָלשׂ ים
האיׁש  וזה נעשׂ ה. הכּ ל  דּ בר , ׁש א וֹ מר ׁש כּ יון  ר בּ ה. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶואמוּ נּ ה
זה  י ׁש ּת לּ ם זמנּ ים  וּ לכּמ ה ׁש נים לכּמ ה ואוֹ מר: הלּ ב , ,דּ וֹ חק ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

זה.  ּכ כּ בוֹ ד וֹ , מלאים העוֹ למ וֹ ת  ׁש כּ ל גד לּ תוֹ , כּ פי . ּכ ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

ׁש עה. לפי  הוּ א  ּכ ׁש עה, לפי  הם דּ בריו וכל  קטן, אדם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְדּ בריו
ה וּ א רבּ וֹ ת, וּ בדמע וֹ ת ט וֹ בים וּ מעשׂ ים וּ בבּק ׁש ה  בּ תׁש וּ בה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
וּ מקּמ ט אוֹ רוֹ , מזהיר  הע וֹ לם, כּ ל  על ועלי וֹ ן גּ דוֹ ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָקד וֹ ׁש 
עתיד  לבא לעתיד ה'. אמר רצוֹ נוֹ . לעשׂ וֹ ת לאדם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְקד תוֹ 
אוֹ תם כּ ל מבּ ׁש ן וּ לה ׁש יב להתעוֹ רר  הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

בּ ע וֹ לם ׁש יּ ׁש  מ וּ ם אוֹ תם. ואכלוּ  ה דה חיּ וֹ ת כאןׁש הרגוּ ם (אף ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הבשן) רמיםמלך והרים גּ דוֹ לוֹ ת ח יּ וֹ ת כּ ל ׁש ל  מוֹ ׁש ב ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְמקוֹ ם 

ה וּ אוּ ג ׁש ם , הּת ּק יף הּמ דבּ ר וערד באלּ וּ , אלּ וּ  ונסּת רים ד וֹ לים ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ׁש היה(בין)עוֹ ג, מוּ ם  כּ חוֹ , ׁש ם וּ מצוּ י היה, ה ּמ ד בּ ר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲער וֹ די
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מתרּפ סלא עּמ ים בּ עגלי אבּ ירים עדת קנה חיּ ת גּ ער
יחּפ צוּ : קרבוֹ ת עּמ ים בּ זּ ר כסף יאתיוּ לבבּ רצּ י 

לאהיםחׁש מנּ ים ידיו ּת ריץ ׁש  כּ וּ  מצרים :מנּ י 
לאהיםלג ׁש ירוּ  הארץ אדניממלכוֹ ת זּמ רוּ  

בּ גלל  קרב נגדּ וֹ   לער יכלוּ  א העוֹ לם מלכי ׁש כּ ל  הבּ ׁש ן, ֶמל◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
קרב. נג דּ וֹ   וער מ ׁש ה  וּ בא הבּ ׁש ן, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹחזק 

נ ד  למה  חמ  י ערה קט ְְֲִֵֵַַָָָָָחט

וגו'גּ ער  קנה לא)חיּ ת פנחס:(סח, פ' ח"ג רנ"ב.)[זוהר ׁש מעוֹ ן ](דף ר בּ י  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ואמר , סח)ּפ תח בּ עגלי(תהלים אבּ ירים עדת  קנה חיּ ת  גּ ער ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

למדנוּ ,ע ּמ ים  - קנה עשׂ ו . בּ ּה  ׁש אח וּ ז  החיּ ה זוֹ  - חיּ ת גּ ער . ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
נעץ  גּ בריאל, בּ א ּפ רעה, בּ ת את  הּמ ל ׁש מה ׁש נּ שׂ א ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש בּ יּ וֹ ם

קנה מה וּ  רוֹ מי. ׁש ל  עיר נבנית ועליו הגּ דוֹ ל , בּ יּ ם  זהקנה ? ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ּק ד ה. בּ אחיזתוֹ  קטן צד לוֹ  ׁש יּ ׁש  רעה, הח יּ ה זוֹ  ׁש ל ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהזּ כר 
על  ׁש וֹ לטת היא זה  וּ מוּ ם הגּ דוֹ ל, בּ יּ ם ׁש נּ ע וּ ץ קנה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְוזהוּ 

כּ תוּ ב, זה ׁש לטוֹ ן ועל יט )הע וֹ לם, קנה,(ישעיה קמלוּ . וסוּ ף קנה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד קנה , ועוֹ ד הּמ לכוּ ת. לכל וראׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִׁש לטוֹ ן
ׁש וֹ לטת, היא  בּ מצרים וּ ראה, בּ א זה. כּ קנה אוֹ תוֹ  לׁש בּ ר  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִהוּ א
ׁש ל  בּ ס וֹ ד והכּ ל למיניהם, ׁש לט וֹ נים כּ ּמ ה י וֹ צאים ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ ה
חמץ  ה וֹ ציא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה  ׁש בר כּ יון ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָחמץ.

בּ ּמ ה מ צּ ה. חמץ,וּ מכניס ׁש ל  ח' אוֹ ת ׁש בר מהכּ ל  קטן בּ חוּ ט ? ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ׁש נּ קרא זוֹ , ח יּ ה ׁש ל  ח' ׁש בר אלּ א א וֹ תיּ וֹ ת, אלּ וּ  מצּ ה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ ה
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ים: כּ לביכדמּמ צלוֹ ת לׁש וֹ ן בּ דם רגל ּת מחץ למען 
מנּ הוּ : אהיםכהמאיבים הליכוֹ תי ראוּ  

בקּ דׁש : מלכּ י אלי נגניםכוהליכוֹ ת אחר ׁש רים קדּ מוּ  
ּת וֹ פפוֹ ת: עלמוֹ ת  ֹהיםכזבּ תוא ּב רכוּ  ּב מקהלוֹ ת 

יהו:ישׂ ראל צעירכחמּמ קוֹ ר בּ נימן ׁש ם 
נפּת לי: שׂ רי זבלוּ ן שׂ רי רגמתם יהוּ דה שׂ רי צוּ הכטרדם 

היאהיםא עוּ זּ ה  ּעז: ּלּ נו ּפ עלּת  זוּ  
ׁש י:ל  מלכים יוֹ בילוּ  ל ׁש לם ירוּ  על מהיכל

סח) לנוּ (תהלים י ׁש  ים . מּמ צלוֹ ת אׁש יב  אׁש יב  מבּ ׁש ן  ה' ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָאמר
אמת  דּ ברי דּ בריו  ׁש כּ ל הוּ א,  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  לאמוּ נת לב ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָלשׂ ים
האיׁש  וזה נעשׂ ה. הכּ ל  דּ בר , ׁש א וֹ מר ׁש כּ יון  ר בּ ה. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶואמוּ נּ ה
זה  י ׁש ּת לּ ם זמנּ ים  וּ לכּמ ה ׁש נים לכּמ ה ואוֹ מר: הלּ ב , ,דּ וֹ חק ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

זה.  ּכ כּ בוֹ ד וֹ , מלאים העוֹ למ וֹ ת  ׁש כּ ל גד לּ תוֹ , כּ פי . ּכ ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

ׁש עה. לפי  הוּ א  ּכ ׁש עה, לפי  הם דּ בריו וכל  קטן, אדם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְדּ בריו
ה וּ א רבּ וֹ ת, וּ בדמע וֹ ת ט וֹ בים וּ מעשׂ ים וּ בבּק ׁש ה  בּ תׁש וּ בה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
וּ מקּמ ט אוֹ רוֹ , מזהיר  הע וֹ לם, כּ ל  על ועלי וֹ ן גּ דוֹ ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָקד וֹ ׁש 
עתיד  לבא לעתיד ה'. אמר רצוֹ נוֹ . לעשׂ וֹ ת לאדם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְקד תוֹ 
אוֹ תם כּ ל מבּ ׁש ן וּ לה ׁש יב להתעוֹ רר  הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

בּ ע וֹ לם ׁש יּ ׁש  מ וּ ם אוֹ תם. ואכלוּ  ה דה חיּ וֹ ת כאןׁש הרגוּ ם (אף ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הבשן) רמיםמלך והרים גּ דוֹ לוֹ ת ח יּ וֹ ת כּ ל ׁש ל  מוֹ ׁש ב ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְמקוֹ ם 

ה וּ אוּ ג ׁש ם , הּת ּק יף הּמ דבּ ר וערד באלּ וּ , אלּ וּ  ונסּת רים ד וֹ לים ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ׁש היה(בין)עוֹ ג, מוּ ם  כּ חוֹ , ׁש ם וּ מצוּ י היה, ה ּמ ד בּ ר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲער וֹ די
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מתרּפ סלא עּמ ים בּ עגלי אבּ ירים עדת קנה חיּ ת גּ ער
יחּפ צוּ : קרבוֹ ת עּמ ים בּ זּ ר כסף יאתיוּ לבבּ רצּ י 

לאהיםחׁש מנּ ים ידיו ּת ריץ ׁש  כּ וּ  מצרים :מנּ י 
לאהיםלג ׁש ירוּ  הארץ אדניממלכוֹ ת זּמ רוּ  

בּ גלל  קרב נגדּ וֹ   לער יכלוּ  א העוֹ לם מלכי ׁש כּ ל  הבּ ׁש ן, ֶמל◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
קרב. נג דּ וֹ   וער מ ׁש ה  וּ בא הבּ ׁש ן, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹחזק 

נ ד  למה  חמ  י ערה קט ְְֲִֵֵַַָָָָָחט

וגו'גּ ער  קנה לא)חיּ ת פנחס:(סח, פ' ח"ג רנ"ב.)[זוהר ׁש מעוֹ ן ](דף ר בּ י  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ואמר , סח)ּפ תח בּ עגלי(תהלים אבּ ירים עדת  קנה חיּ ת  גּ ער ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

למדנוּ ,ע ּמ ים  - קנה עשׂ ו . בּ ּה  ׁש אח וּ ז  החיּ ה זוֹ  - חיּ ת גּ ער . ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
נעץ  גּ בריאל, בּ א ּפ רעה, בּ ת את  הּמ ל ׁש מה ׁש נּ שׂ א ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש בּ יּ וֹ ם

קנה מה וּ  רוֹ מי. ׁש ל  עיר נבנית ועליו הגּ דוֹ ל , בּ יּ ם  זהקנה ? ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ּק ד ה. בּ אחיזתוֹ  קטן צד לוֹ  ׁש יּ ׁש  רעה, הח יּ ה זוֹ  ׁש ל ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהזּ כר 
על  ׁש וֹ לטת היא זה  וּ מוּ ם הגּ דוֹ ל, בּ יּ ם ׁש נּ ע וּ ץ קנה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְוזהוּ 

כּ תוּ ב, זה ׁש לטוֹ ן ועל יט )הע וֹ לם, קנה,(ישעיה קמלוּ . וסוּ ף קנה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד קנה , ועוֹ ד הּמ לכוּ ת. לכל וראׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִׁש לטוֹ ן
ׁש וֹ לטת, היא  בּ מצרים וּ ראה, בּ א זה. כּ קנה אוֹ תוֹ  לׁש בּ ר  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִהוּ א
ׁש ל  בּ ס וֹ ד והכּ ל למיניהם, ׁש לט וֹ נים כּ ּמ ה י וֹ צאים ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ ה
חמץ  ה וֹ ציא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה  ׁש בר כּ יון ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָחמץ.

בּ ּמ ה מ צּ ה. חמץ,וּ מכניס ׁש ל  ח' אוֹ ת ׁש בר מהכּ ל  קטן בּ חוּ ט ? ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ׁש נּ קרא זוֹ , ח יּ ה ׁש ל  ח' ׁש בר אלּ א א וֹ תיּ וֹ ת, אלּ וּ  מצּ ה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ ה
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עז:לדסלה: קוֹ ל בּ קוֹ לוֹ  יּת ן הן קדם ׁש מי ׁש מי בּ  לרכב 
לאהיםלה עז ועזּ וֹ ּת נוּ  גּ אותוֹ  ישׂ ראל על 

אהיםלוּב חקים: ישׂ ראלנוֹ רא אל ׁש י מּמ קדּ  
אהים  ּבּ רו לעם ותעצמוֹ ת עז נתן :הוּ א 

בּ ּמ ה זה . קנה כּ מוֹ  ל ׁש בּ רוֹ  ׁש נּ וֹ ח קנה, חיּ ת נקרא זה ועל ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָחמץ.
והיהנ ׁש בּ ר מאיתנּה , ועבר ח' ׁש בר שׂ ערה כּ מ וֹ  קטן בּ ח וּ ט ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ ּה  גּ ער  קנה . חיּ ת גּ ער כּ תוּ ב  זה ועל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַמצּ ה.
ה'. ונעשׂ ה חמץ ׁש ל ח' ונעשה)ונׁש בּ ר חמץ של ח' ועתיד (ועובר  . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רגל  יׁש בּ ר  זה, כּ מוֹ  קנה לא וֹ ת וֹ  ל וֹ  לׁש בּ ר הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
הנּ ה. ויאר  מּק נה, מ)ק ' יבוֹ א(ישעיה בּ חזק אהים ה' הנּ ה ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וּ פעלּ תוֹ  מהוּ  לפניו. וּ פעלּ תוֹ  א ּת וֹ  שׂ כרוֹ  הנּ ה ל וֹ  מׁש לה ?וּ זרעוֹ  ְ◌ְֹֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
ק' אוֹ תּה  ׁש ל ּפ על חמץ)זה אותו של והיא(פעלה אוֹ תּה , ׁש יּ ׁש בּ ר ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌

ׁש לּ פניו, ׁש נּ אמר ּפ עלּ ה  הנּ ה, ויהיה רגלוֹ  יעביר  מא)והוּ א (שם ְ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וגוֹ '. הנּ ם הנּ ה לציּ וֹ ן ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִראׁש וֹ ן

מעלה ל פמליא  ח  תני נ יראל –  לאלהי עז  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹתנ
ְִָביכל

וגו 'ּת נ וּ  לאהים  לה)עז בא:(סח , פ' ח"ב ל"ב:)[זוהר בּ ני ](דף ויּ באוּ  ְ◌ֵֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌
להׁש גּ יח בּ עוֹ לם, ׁש לוּ חים גּ דוֹ לים ממנּ ים אלּ וּ  - ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָהאהים

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  - ה' על להתי צּ ב האדם. בּ ני  כב )בּ מעשׂ י  א (מלכים ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
להתיצּ ב  אבל וּ מ מאל וֹ . מימינוֹ  עליו עמד המים צבא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכל

ה', ישׂ ראלעל על הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אהבת מצאנ וּ  זה ,בּ פסוּ ק ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ ני  מעשׂ י  על להׁש גּ יח  ׁש ּמ מ נּ ים הלּ ל וּ , ׁש הלוּ חים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
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הּמ עשׂ ים, אוֹ תם כּ ל את ול וֹ קחים וּ מׁש וֹ טטים הוֹ לכים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
לעמד  קטגוֹ רים נעשׂ ים העוֹ לם, לדוּ ן לעמד הדּ ין ׁש בּ א ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַוּ ב יּ וֹ ם
עוֹ מדים א  ׁש בּ עוֹ לם העּמ ים מכּ ל ראה, וּ בא אדם. בּ ני  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
בּ נים ׁש אלּ ה מ וּ ם לבדּ ם, ישׂ ראל על רק בּ מע שׂ יהם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלה ׁש גּ יח
י שׂ ראל  ׁש ל  הּמ עשׂ ים  נמצאים  וּ כׁש א  הוּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
על  לעמד כּ ׁש ר וֹ צים ממנּ ים, ׁש ל וּ חים אוֹ תם כּ ביכ וֹ ל ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,
ׁש הרי  ה', על ודּ אי  עוֹ מדים הם ישׂ ראל, ׁש ל מעשׂ ים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָאוֹ תם
כּ ח וֹ  מתים כּ ביכ וֹ ל כׁש רים, ׁש א מעשׂ ים  עוֹ שׂ ים ֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ שׂ ראל
נוֹ תנים כּ ׁש רים, מע שׂ ים וּ כׁש ע וֹ שׂ ים הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 

כּ תוּ ב זה ועל  הוּ א.  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  ותקף  סח)כּ ח עז (תהלים ּת נוּ  ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּ ּמ הלאהים  כּ ל . י וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  זה ועל כּ ׁש רים, בּ מעשׂ ים ? ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ׁש הרי  ודּ אי , ה' על ה'. על  הת כּ נּ סוּ  הממנּ ים  הגּ ד וֹ לים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהרים
עליו. התכּ נּ סוּ  הם  ישׂ ראל, על ׁש התכּ נּ סוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

היא המה א רי  ק היא  והפ ה  הרה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא רי
המקטרגי מל  פחדת  לא    מקנת  היא   ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה

ל הע ֶָָל

וגו 'אם ׁש פּת ים ּב ין יד )ּת ׁש ּכ בוּ ן  חדש)[:(סח , וזוהר תכ"א  ](תיקונים ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

וזהוּ  לכינה, מׁש כּ ב בּ וֹ  עוֹ שׂ ה ׁש בּ ּת פ לּ ה הּפ ה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
סח) ׁש פּת ים (תהלים  בּ ין  ּת ׁש כּ בוּ ן ּת פּת ח,אם שׂ פתי אדני ׁש בּ הן , ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ּה  ׁש נּ אמר  העלי וֹ נה האם  בּ הם כב )לה ׁש כּ יב והאם(דברים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
גּ וֹ זליה, על כּ נפיה פ וֹ ר שׂ ת ׁש היא ׁש בּ זמן האפרחים. על  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹרבצת

ׁש בּ ארוּ ה כּ מוֹ  טוֹ בים, וימים  בּ ׁש בּ תוֹ ת ישׂ ראל, (לברך )ׁש הם ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌
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עז:לדסלה: קוֹ ל ּב קוֹ לוֹ  יּת ן הן קדם ׁש מי ׁש מי בּ  לרכב 
לאהיםלה עז ועזּ וֹ ּת נוּ  גּ אותוֹ  ישׂ ראל על 

אהיםלוּב חקים: ישׂ ראלנוֹ רא אל ׁש י מּמ קדּ  
אהים  ּבּ רו לעם ותעצמוֹ ת עז נתן :הוּ א 

בּ ּמ ה זה . קנה כּ מוֹ  ל ׁש בּ רוֹ  ׁש נּ וֹ ח קנה, חיּ ת נקרא זה ועל ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָחמץ.
והיהנ ׁש בּ ר מאיתנּה , ועבר ח' ׁש בר שׂ ערה כּ מ וֹ  קטן בּ ח וּ ט ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ ּה  גּ ער  קנה . חיּ ת גּ ער כּ תוּ ב  זה ועל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַמצּ ה.
ה'. ונעשׂ ה חמץ ׁש ל ח' ונעשה)ונׁש בּ ר חמץ של ח' ועתיד (ועובר  . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רגל  יׁש בּ ר  זה, כּ מוֹ  קנה לא וֹ ת וֹ  ל וֹ  לׁש בּ ר הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
הנּ ה. ויאר  מּק נה, מ)ק ' יבוֹ א(ישעיה בּ חזק אהים ה' הנּ ה ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וּ פעלּ תוֹ  מהוּ  לפניו. וּ פעלּ תוֹ  א ּת וֹ  שׂ כרוֹ  הנּ ה ל וֹ  מׁש לה ?וּ זרעוֹ  ְ◌ְֹֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
ק' אוֹ תּה  ׁש ל ּפ על חמץ)זה אותו של והיא(פעלה אוֹ תּה , ׁש יּ ׁש בּ ר ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌

ׁש לּ פניו, ׁש נּ אמר ּפ עלּ ה  הנּ ה, ויהיה רגלוֹ  יעביר  מא)והוּ א (שם ְ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וגוֹ '. הנּ ם הנּ ה לציּ וֹ ן ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִראׁש וֹ ן

מעלה ל פמליא  ח  תני נ יראל –  לאלהי עז  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹתנ
ְִָביכל

וגו 'ּת נ וּ  לאהים  לה)עז בא:(סח , פ' ח"ב ל"ב:)[זוהר בּ ני ](דף ויּ באוּ  ְ◌ֵֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌
להׁש גּ יח בּ עוֹ לם, ׁש לוּ חים גּ דוֹ לים ממנּ ים אלּ וּ  - ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָהאהים

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  - ה' על להתי צּ ב האדם. בּ ני  כב )בּ מעשׂ י  א (מלכים ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
להתיצּ ב  אבל וּ מ מאל וֹ . מימינוֹ  עליו עמד המים צבא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכל

ה', ישׂ ראלעל על הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אהבת מצאנ וּ  זה ,בּ פסוּ ק ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ ני  מעשׂ י  על להׁש גּ יח  ׁש ּמ מ נּ ים הלּ ל וּ , ׁש הלוּ חים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
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הּמ עשׂ ים, אוֹ תם כּ ל את ול וֹ קחים וּ מׁש וֹ טטים הוֹ לכים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
לעמד  קטגוֹ רים נעשׂ ים העוֹ לם, לדוּ ן לעמד הדּ ין ׁש בּ א ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַוּ ב יּ וֹ ם
עוֹ מדים א  ׁש בּ עוֹ לם העּמ ים מכּ ל ראה, וּ בא אדם. בּ ני  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
בּ נים ׁש אלּ ה מ וּ ם לבדּ ם, ישׂ ראל על רק בּ מע שׂ יהם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלה ׁש גּ יח
י שׂ ראל  ׁש ל  הּמ עשׂ ים  נמצאים  וּ כׁש א  הוּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
על  לעמד כּ ׁש ר וֹ צים ממנּ ים, ׁש ל וּ חים אוֹ תם כּ ביכ וֹ ל ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,
ׁש הרי  ה', על ודּ אי  עוֹ מדים הם ישׂ ראל, ׁש ל מעשׂ ים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָאוֹ תם
כּ ח וֹ  מתים כּ ביכ וֹ ל כׁש רים, ׁש א מעשׂ ים  עוֹ שׂ ים ֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ שׂ ראל
נוֹ תנים כּ ׁש רים, מע שׂ ים וּ כׁש ע וֹ שׂ ים הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 

כּ תוּ ב זה ועל  הוּ א.  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  ותקף  סח)כּ ח עז (תהלים ּת נוּ  ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּ ּמ הלאהים  כּ ל . י וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  זה ועל כּ ׁש רים, בּ מעשׂ ים ? ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ׁש הרי  ודּ אי , ה' על ה'. על  הת כּ נּ סוּ  הממנּ ים  הגּ ד וֹ לים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהרים
עליו. התכּ נּ סוּ  הם  ישׂ ראל, על ׁש התכּ נּ סוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

היא המה א רי  ק היא  והפ ה  הרה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא רי
המקטרגי מל  פחדת  לא    מקנת  היא   ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה

ל הע ֶָָל

וגו 'אם ׁש פּת ים ּב ין יד )ּת ׁש ּכ בוּ ן  חדש)[:(סח , וזוהר תכ"א  ](תיקונים ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

וזהוּ  לכינה, מׁש כּ ב בּ וֹ  עוֹ שׂ ה ׁש בּ ּת פ לּ ה הּפ ה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
סח) ׁש פּת ים (תהלים  בּ ין  ּת ׁש כּ בוּ ן ּת פּת ח,אם שׂ פתי אדני ׁש בּ הן , ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ּה  ׁש נּ אמר  העלי וֹ נה האם  בּ הם כב )לה ׁש כּ יב והאם(דברים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
גּ וֹ זליה, על כּ נפיה פ וֹ ר שׂ ת ׁש היא ׁש בּ זמן האפרחים. על  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹרבצת

ׁש בּ ארוּ ה כּ מוֹ  טוֹ בים, וימים  בּ ׁש בּ תוֹ ת ישׂ ראל, (לברך )ׁש הם ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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העוֹ לם, אּמ וֹ ת מכּ ל בחרוּ ת נמצאוּ  עלינוּ , ׁש לוֹ ם  ס כּ ת ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ַהּפ וֹ ר שׂ 
י שׂ ראל , על  רוֹ בצת ׁש היא  טוֹ בים וימים בּ ׁש בּ ת וֹ ת זה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
ימ וֹ ת וּ כ ׁש יּ באוּ  ׁש בּ ע וֹ לם. המקטרגים מכּ ל  ּפ חד  להם ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵאין

בּ וֹ  נאמר בּ ין (שם)החל, יּ ׁש  וּ מה האם. את  ּת ׁש לּ ח ׁש לּ ח ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
אחד  ׁש הכּ ל לּת חּת וֹ נה העלי וֹ נה הכינההכינה אלּ א ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ ּה  ונאמר כּ י וֹ נה, היא סח)ה ּת חּת וֹ נה נחּפ ה (תהלים  יוֹ נה  כּ נפי ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
מוּ םבכּ סף  מצּ דּ ּה , נמצא ופחד יראה ׁש היא לכּס וֹ תּה , צרי , ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌

זה וּ מוּ ם דּ ינים. לתבּ ע סמא"ל  ׁש ם הגּ ב וּ רה מצּ ד  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּט לה
אוֹ תוֹ . מכּ ירים ׁש א  דינים בּ עלי מכּ ּמ ה אוֹ תּה  לכ ּס וֹ ת ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌

בּ ּת וֹ רהוּ בּמ ה העוֹ סק  כּ ל נאמר, ׁש בּ גללוֹ  ימין, ׁש הוּ א בּ כסף, ? ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
בּ יּ וֹ ם. חסד ׁש ל חוּ ט עליו  מוֹ ׁש הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,
ׁש א הרחמים, מצּ ד אוֹ תּה  לר ׁש ם בכּ סף  נח ּפ ה זה  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
ׁש א כּ נּ ׁש ר, היא העלי וֹ נה האם אבל  הדּ ין. בּ עלי ב ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַי כּ ירוּ 
מּס וֹ ף  הם ׁש לּ ּה  והכּ נפים ׁש לּ מעלה, העוֹ פוֹ ת מכּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶפוֹ חדת

נאמר  וּ ב ׁש ביל ּה  העוֹ לם, סוֹ ף ועד  לב )העוֹ לם יעיר(דברים  כּ נׁש ר ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
נאמר ועליו ירוּ ׁש לים . וז וֹ  כב )קנּ וֹ , צּפ וֹ ר.(שם קן י ּק רא  כּ י ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ירוּ ׁש לים הצּ ּפ וֹ ר  וקן מעלה, ׁש ל ירוּ ׁש לים  היא ׁש לּ ּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הּק ן
הּת וֹ רה אׁש רי  ׁש לּ ּה . הּק ן ׁש הוּ א הּפ ה אׁש רי מּט ה . ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
ׁש לּ ּה . הּק ן  ׁש היא הנּ ׁש מה אׁש רי ׁש לּ ּה . קן ׁש היא ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּת פלּ ה
ׁש ל  המקטרגים מכּ ל פ וֹ חדת א  ׁש ם , מקנּ נת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש היא

חי . כּ ל  נׁש מת נקראת זה וּ מוּ ם ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
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לחודש יג

לדוד:אסט ׁש נּ ים ׁש וֹ  על אהיםבלמנצּ ח ׁש יעני הוֹ  
: נפׁש עד מים באוּ  בּ יוןג כּ י טבעּת י 

וׁש ּב לת מים במעמקּ י בּ אתי מעמד ואין מצוּ לה
עיניד ׁש טפתני: כּ לוּ  גּ רוֹ ני נחר בקראי יגעּת י 

לאהי שׂ נאיה:מיחל ראׁש י מערוֹ ת רבּ וּ  
גזלּת י א אׁש ר ׁש קר איבי מצמיתי עצמוּ  חנּ ם

אׁש יב: לאוּ לּת יאהיםואז ידעּת  אּת ה 
נכחדוּ : א  מּמ קוֹ יזואׁש מוֹ תי בי יבׁש וּ  אל 

יהוה אלהים)(קאדני מבקׁש ירי בי יכּ למוּ  אל צבאוֹ ת 
חרּפ החישׂ ראל:אהי נשׂ אתי עלי כּ י 

פני: כלּמ ה ונכריטכּ ּס תה לאחי הייתי מוּ זר 
אּמ י: וחרּפ וֹ תילבני אכלתני בּ ית קנאת כּ י 

עלי: נפלוּ  וּת הייאחוֹ רפי נפׁש י בצּ וֹ ם ואבכּ ה 
לי: להםיבלחרפוֹ ת ואהי שׂ ק ׁש י לבוּ  ואּת נה 

ׁש כר:יגלמׁש ל: ׁש וֹ תי וּ נגינוֹ ת ׁש ער יׁש בי בי ישׂ יחוּ  

וזנאי לחמדי 
באו  כי  אלהי ב)הושיעני סט]:(סט, לפרק תהלי אתה[שימוש א

ותשתה . מי על אותו תאמר  עבירות ובעל וזנאי  חמד

תהלי שימוש
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העוֹ לם, אּמ וֹ ת מכּ ל בחרוּ ת נמצאוּ  עלינוּ , ׁש לוֹ ם  ס כּ ת ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ַהּפ וֹ ר שׂ 
י שׂ ראל , על  רוֹ בצת ׁש היא  טוֹ בים וימים בּ ׁש בּ ת וֹ ת זה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
ימ וֹ ת וּ כ ׁש יּ באוּ  ׁש בּ ע וֹ לם. המקטרגים מכּ ל  ּפ חד  להם ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵאין

בּ וֹ  נאמר בּ ין (שם)החל, יּ ׁש  וּ מה האם. את  ּת ׁש לּ ח ׁש לּ ח ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
אחד  ׁש הכּ ל לּת חּת וֹ נה העלי וֹ נה הכינההכינה אלּ א ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ ּה  ונאמר כּ י וֹ נה, היא סח)ה ּת חּת וֹ נה נחּפ ה (תהלים  יוֹ נה  כּ נפי ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
מוּ םבכּ סף  מצּ דּ ּה , נמצא ופחד יראה ׁש היא לכּס וֹ תּה , צרי , ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌

זה וּ מוּ ם דּ ינים. לתבּ ע סמא"ל  ׁש ם הגּ ב וּ רה מצּ ד  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּט לה
אוֹ תוֹ . מכּ ירים ׁש א  דינים בּ עלי מכּ ּמ ה אוֹ תּה  לכ ּס וֹ ת ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌

בּ ּת וֹ רהוּ בּמ ה העוֹ סק  כּ ל נאמר, ׁש בּ גללוֹ  ימין, ׁש הוּ א בּ כסף, ? ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
בּ יּ וֹ ם. חסד ׁש ל חוּ ט עליו  מוֹ ׁש הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,
ׁש א הרחמים, מצּ ד אוֹ תּה  לר ׁש ם בכּ סף  נח ּפ ה זה  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
ׁש א כּ נּ ׁש ר, היא העלי וֹ נה האם אבל  הדּ ין. בּ עלי ב ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַי כּ ירוּ 
מּס וֹ ף  הם ׁש לּ ּה  והכּ נפים ׁש לּ מעלה, העוֹ פוֹ ת מכּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶפוֹ חדת

נאמר  וּ ב ׁש ביל ּה  העוֹ לם, סוֹ ף ועד  לב )העוֹ לם יעיר(דברים  כּ נׁש ר ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
נאמר ועליו ירוּ ׁש לים . וז וֹ  כב )קנּ וֹ , צּפ וֹ ר.(שם קן י ּק רא  כּ י ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ירוּ ׁש לים הצּ ּפ וֹ ר  וקן מעלה, ׁש ל ירוּ ׁש לים  היא ׁש לּ ּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הּק ן
הּת וֹ רה אׁש רי  ׁש לּ ּה . הּק ן ׁש הוּ א הּפ ה אׁש רי מּט ה . ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
ׁש לּ ּה . הּק ן  ׁש היא הנּ ׁש מה אׁש רי ׁש לּ ּה . קן ׁש היא ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּת פלּ ה
ׁש ל  המקטרגים מכּ ל פ וֹ חדת א  ׁש ם , מקנּ נת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש היא

חי . כּ ל  נׁש מת נקראת זה וּ מוּ ם ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
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לחודש יג

לדוד:אסט ׁש נּ ים ׁש וֹ  על אהיםבלמנצּ ח ׁש יעני הוֹ  
: נפׁש עד מים באוּ  בּ יוןג כּ י טבעּת י 

וׁש ּב לת מים במעמקּ י בּ אתי מעמד ואין מצוּ לה
עיניד ׁש טפתני: כּ לוּ  גּ רוֹ ני נחר בקראי יגעּת י 

לאהי שׂ נאיה:מיחל ראׁש י מערוֹ ת רבּ וּ  
גזלּת י א אׁש ר ׁש קר איבי מצמיתי עצמוּ  חנּ ם

אׁש יב: לאוּ לּת יאהיםואז ידעּת  אּת ה 
נכחדוּ : א  מּמ קוֹ יזואׁש מוֹ תי בי יבׁש וּ  אל 

יהוה אלהים)(קאדני מבקׁש ירי בי יכּ למוּ  אל צבאוֹ ת 
חרּפ החישׂ ראל:אהי נשׂ אתי עלי כּ י 

פני: כלּמ ה ונכריטכּ ּס תה לאחי הייתי מוּ זר 
אּמ י: וחרּפ וֹ תילבני אכלתני בּ ית קנאת כּ י 

עלי: נפלוּ  וּת הייאחוֹ רפי נפׁש י בצּ וֹ ם ואבכּ ה 
לי: להםיבלחרפוֹ ת ואהי שׂ ק ׁש י לבוּ  ואּת נה 

ׁש כר:יגלמׁש ל: ׁש וֹ תי וּ נגינוֹ ת ׁש ער יׁש בי בי ישׂ יחוּ  

וזנאי לחמדי 
באו  כי  אלהי ב)הושיעני סט]:(סט, לפרק תהלי אתה[שימוש א

ותשתה . מי על אותו תאמר  עבירות ובעל וזנאי  חמד

תהלי שימוש
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יהויד ל תפלּ תי אהיםואני רצוֹ ן עת 
:יׁש ע בּ אמת ענני  ּחסד ואלטובּ רב מּט יט הצּ ילני 

ר להית  יכל ביכל ה"ה  וחסד אצל י אחד גע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
וגו 'ואני  יד )תפלּ תי וירא:(סט, פ' ח"א קה :)[זוהר  היוֹ ](דף  ואברהם ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כּ אן  הזּ וֹ  הבּ רכה ה ּט עם  מה ועצ וּ ם. גּ דוֹ ל  לגוֹ י  ?יהיה ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ׁש ב  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  בּ ׁש עה ׁש אפלּ וּ  להוֹ דיע  כּ די  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

זה על בּ דין י וֹ ׁש ב ׁש הרי  מׁש ּת נּ ה. א הע וֹ לם, על  [ד"א בּ דין  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
אמרויושב] אחת. וּ ב ׁש עה אחד בּ רגע והכּ ל זה, על ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמים

כּ תוּ ב והרי  יהוּ דה, סט )רבּ י עת (תהלים ה' ל תפ לּ תי ואני  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
רצ וֹ ן.רצוֹ ן . עת ׁש אינוֹ  ולפעמים רצוֹ ן, עת ׁש הוּ א לפעמים ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

ׁש נּ מצא, לפעמים ׁש וֹ מע. ׁש א ולפעמים ׁש וֹ מע, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלפעמים
ׁש כּ תוּ ב נמצא, ׁש א נה)ולפעמים בּ ה ּמ צאוֹ (ישעיה ה' דּ רׁש וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

כּ אן  ליחיד, כּ אן אלעזר , ר בּ י אמר קר וֹ ב. בּ הי וֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ְקראהוּ 
 בּ ר  ּכ מוּ ם העוֹ לם. לכל  וכאן אחד, למק וֹ ם כּ אן ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלצבּ וּ ר.

ׁש כּ תוּ ב  העוֹ לם, כּ כל ׁש קוּ ל ׁש הוּ א אברהם, ב )את  (בראשית ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ הבּ ראם, והארץ המים תוֹ לדוֹ ת ו ׁש נינוּ [וכתוב]אלּ ה  ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש ׁש ים ׁש נינוּ ,  ּכ ׁש ׁש ים. בּ גימטריּ א יהיה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אברהם.
כּ מ וֹ  לעוֹ לם, ודוֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מזמין ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַצ דּ יקים

אברהם. את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזמין

 רצו עת הוא  אימתי
וגו'ואני  יד )תפ לּ תי  וירא:(סט, פ' ח"ב  קנו.)[זוהר אוֹ תוֹ ](דף ּפ תח ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ואמר , סט )הּס וֹ חר  רצוֹ ן (תהלים עת ה' ל תפלּ תי ואני  ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
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יׁש ע בּ אמת ענני  ּחסד בּ רב נקראתא הים אימתי  ׁש נינוּ , . ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
רצוֹ ן  ה וּ אעת וכ ה וּ א , יפה מתּפ ללים. ׁש הצּ בּ וּ ר בּ ׁש עה ? ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

העת ׁש ל ּת ּק וּ נּה  את וּ מתּק נים  מסדּ רים הצּ בּ וּ ר אז  ׁש הרי ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי.
אהים ׁש כּ תוּ ב בּ ּק ׁש ה, לב ּק ׁש  וצרי רצוֹ ן עת הוּ א ואז ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהזאת,
את לב ּק ׁש  יׁש  אז ׁש הרי  ,י ׁש ע בּ אמת ענני  ּחסד ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ רב

ואנ  היּ חוּ ד . סוֹ ד כּ אן הרי  ה', ל תפלּ תי  ואני זההבּ ּק ׁש ה. - י  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
וכאן  ּת פלּ ה. זוֹ  - תפ לּ תי גּ אלּ ה. ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם ,הּמ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד
גּ אלּ ה סוֹ מ כּ ׁש ה וּ א  אחד. ׁש הוּ א ל גּ אלּ ה, סמיכה ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְהוּ א
ה וּ א כּ לל , ּכ אף - רצוֹ ן עת רצוֹ ן. עת ה וּ א  אזי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַל ּת פ לּ ה,
ודוד  אחד. ונהי וּ  בזה זה נכללוּ  אחד, רצוֹ ן אחד, עת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד ,
ל ּמ ה ּת אמר, ואם אחד . יחוּ ד הזּ ה בּ ּפ סוּ ק ליחד  רצה ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌

ׁש בּ ת ׁש ל מנחה בּ תפ לּ ת הזּ ה הּפ סוּ ק ה וּ אהתמנּ ה נאה ? ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש וּ דּ אי  חל, בּ תפ לּ ת וא מנחה ּת פלּ ת בּ אוֹ תּה  בּ ׁש בּ ת ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
בּ ׁש עת בּ חל , ׁש הרי  מוּ ם חל . כּ מוֹ  ׁש בּ ת ׁש ל מנחה ּת פלּ ת ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵאין
כּ ׁש כּ ל  בּ ׁש בּ ת  אבל רצ וֹ ן, עת ואינוֹ  בּ ע וֹ לם הדּ ין ּת לוּ י ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ נחה,
זוֹ  דּ ין, ׁש ּמ תעוֹ רר  גּ ב על ואף כּ אחד, נכלל והכּ ל הוּ סר ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָהרגז
הדּ רגוֹ ת. כּ ל את  ליחד יח וּ ד  ׁש ל  ּפ סוּ ק  צרי ולכן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתבּ מוּ ת,
מת בּ ּס ם, והכּ ל בּ רחמים ונכלל  מתחבּ ר הדּ ין יחוּ ד, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש יּ ׁש 
מתבּ ּס ם והדּ ין כּ אחד. הכּ ל כּ וֹ לל רצוֹ ן  עת רצוֹ ן. עת  כּ תוּ ב  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְואז

בּ כּ ל . שׂ מחה ויׁש  זמן, ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ א וֹ תוֹ 

ׁש ל מ ׁש ה מנחה ּת פ לּ ת ׁש עת בּ אוֹ תּה  העוֹ לם מן הסּת לּ ק  ֶֹ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
רצוֹ ן  ׁש עה וּ באוֹ תּה  רצוֹ ן. עת ׁש נּ מצאת בּ ׁש עה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת,
בּ ׁש בּ ת הערים  ננעלל וּ  זה ועל למּט ה , וצער למעלה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה

תהלי זוהר 
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יהויד ל תפלּ תי אהיםואני רצוֹ ן עת 
:יׁש ע בּ אמת ענני  ּחסד ואלטובּ רב מּט יט הצּ ילני 

ר להית  יכל ביכל ה"ה  וחסד אצל י אחד גע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
וגו 'ואני  יד )תפלּ תי וירא:(סט, פ' ח"א קה :)[זוהר  היוֹ ](דף  ואברהם ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כּ אן  הזּ וֹ  הבּ רכה ה ּט עם  מה ועצ וּ ם. גּ דוֹ ל  לגוֹ י  ?יהיה ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ׁש ב  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  בּ ׁש עה ׁש אפלּ וּ  להוֹ דיע  כּ די  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

זה על בּ דין י וֹ ׁש ב ׁש הרי  מׁש ּת נּ ה. א הע וֹ לם, על  [ד"א בּ דין  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
אמרויושב] אחת. וּ ב ׁש עה אחד בּ רגע והכּ ל זה, על ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמים

כּ תוּ ב והרי  יהוּ דה, סט )רבּ י עת (תהלים ה' ל תפ לּ תי ואני  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
רצ וֹ ן.רצוֹ ן . עת ׁש אינוֹ  ולפעמים רצוֹ ן, עת ׁש הוּ א לפעמים ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

ׁש נּ מצא, לפעמים ׁש וֹ מע. ׁש א ולפעמים ׁש וֹ מע, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלפעמים
ׁש כּ תוּ ב נמצא, ׁש א נה)ולפעמים בּ ה ּמ צאוֹ (ישעיה ה' דּ רׁש וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

כּ אן  ליחיד, כּ אן אלעזר , ר בּ י אמר קר וֹ ב. בּ הי וֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ְקראהוּ 
 בּ ר  ּכ מוּ ם העוֹ לם. לכל  וכאן אחד, למק וֹ ם כּ אן ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלצבּ וּ ר.

ׁש כּ תוּ ב  העוֹ לם, כּ כל ׁש קוּ ל ׁש הוּ א אברהם, ב )את  (בראשית ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ הבּ ראם, והארץ המים תוֹ לדוֹ ת ו ׁש נינוּ [וכתוב]אלּ ה  ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש ׁש ים ׁש נינוּ ,  ּכ ׁש ׁש ים. בּ גימטריּ א יהיה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אברהם.
כּ מ וֹ  לעוֹ לם, ודוֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מזמין ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַצ דּ יקים

אברהם. את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזמין

 רצו עת הוא  אימתי
וגו'ואני  יד )תפ לּ תי  וירא:(סט, פ' ח"ב  קנו.)[זוהר אוֹ תוֹ ](דף ּפ תח ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ואמר , סט )הּס וֹ חר  רצוֹ ן (תהלים עת ה' ל תפלּ תי ואני  ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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יׁש ע בּ אמת ענני  ּחסד בּ רב נקראתא הים אימתי  ׁש נינוּ , . ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
רצוֹ ן  ה וּ אעת וכ ה וּ א , יפה מתּפ ללים. ׁש הצּ בּ וּ ר בּ ׁש עה ? ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

העת ׁש ל ּת ּק וּ נּה  את וּ מתּק נים  מסדּ רים הצּ בּ וּ ר אז  ׁש הרי ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי.
אהים ׁש כּ תוּ ב בּ ּק ׁש ה, לב ּק ׁש  וצרי רצוֹ ן עת הוּ א ואז ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהזאת,
את לב ּק ׁש  יׁש  אז ׁש הרי  ,י ׁש ע בּ אמת ענני  ּחסד ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ רב

ואנ  היּ חוּ ד . סוֹ ד כּ אן הרי  ה', ל תפלּ תי  ואני זההבּ ּק ׁש ה. - י  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
וכאן  ּת פלּ ה. זוֹ  - תפ לּ תי גּ אלּ ה. ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם ,הּמ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד
גּ אלּ ה סוֹ מ כּ ׁש ה וּ א  אחד. ׁש הוּ א ל גּ אלּ ה, סמיכה ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְהוּ א
ה וּ א כּ לל , ּכ אף - רצוֹ ן עת רצוֹ ן. עת ה וּ א  אזי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַל ּת פ לּ ה,
ודוד  אחד. ונהי וּ  בזה זה נכללוּ  אחד, רצוֹ ן אחד, עת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד ,
ל ּמ ה ּת אמר, ואם אחד . יחוּ ד הזּ ה בּ ּפ סוּ ק ליחד  רצה ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌

ׁש בּ ת ׁש ל מנחה בּ תפ לּ ת הזּ ה הּפ סוּ ק ה וּ אהתמנּ ה נאה ? ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש וּ דּ אי  חל, בּ תפ לּ ת וא מנחה ּת פלּ ת בּ אוֹ תּה  בּ ׁש בּ ת ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
בּ ׁש עת בּ חל , ׁש הרי  מוּ ם חל . כּ מוֹ  ׁש בּ ת ׁש ל מנחה ּת פלּ ת ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵאין
כּ ׁש כּ ל  בּ ׁש בּ ת  אבל רצ וֹ ן, עת ואינוֹ  בּ ע וֹ לם הדּ ין ּת לוּ י ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ נחה,
זוֹ  דּ ין, ׁש ּמ תעוֹ רר  גּ ב על ואף כּ אחד, נכלל והכּ ל הוּ סר ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָהרגז
הדּ רגוֹ ת. כּ ל את  ליחד יח וּ ד  ׁש ל  ּפ סוּ ק  צרי ולכן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתבּ מוּ ת,
מת בּ ּס ם, והכּ ל בּ רחמים ונכלל  מתחבּ ר הדּ ין יחוּ ד, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש יּ ׁש 
מתבּ ּס ם והדּ ין כּ אחד. הכּ ל כּ וֹ לל רצוֹ ן  עת רצוֹ ן. עת  כּ תוּ ב  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְואז

בּ כּ ל . שׂ מחה ויׁש  זמן, ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ א וֹ תוֹ 

ׁש ל מ ׁש ה מנחה ּת פ לּ ת ׁש עת בּ אוֹ תּה  העוֹ לם מן הסּת לּ ק  ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
רצוֹ ן  ׁש עה וּ באוֹ תּה  רצוֹ ן. עת ׁש נּ מצאת בּ ׁש עה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת,
בּ ׁש בּ ת הערים  ננעלל וּ  זה ועל למּט ה , וצער למעלה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה

תהלי זוהר 
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ננעלוּ  ׁש ערים אילוּ  ומעלה. הּמ נחה בּ יתמעת ׁש ערי ? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש הּת וֹ רה הּמ דרׁש , הנּ אמן  הר וֹ עה מׁש ה את  להז כּ יר כּ די ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

בּ גללוֹ . בּ טל ,התבּ ּט לה מ ׁש ה  ׁש ל  מדרׁש וֹ  בּ ית זמן בּ אוֹ תוֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌
מ ׁש ה ׁש ל מדרׁש וֹ  בּ ית ׁש ערי  את ר וֹ אה מי האחרים. ׁש כּ ן ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל

האחרים כּ ל י נּ עלוּ  וׁש א מ ׁש ה?ׁש נּ נעל וּ , ׁש ל  כּ ׁש הּת וֹ רה ! ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌
עצוּ ב  א  מי  זמן , בּ אוֹ תוֹ  עליו  כּ ל ?עצוּ בה  ּכ מוּ ם ! ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  את לצ דּ ק כלּ ם והצטרכוּ  ננעל וּ , הּמ דרׁש  בּ ית ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי 
והינוּ  ׁש בח, בּ דר הוּ א  ּלו)בּ רו אל .(תהלים כּ הררי  צדקת ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

עת ת מנחה מ ל הע מ ק הס ה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלשה 
לה עליו לה ודוד ה יק סי  נ ר מ ה   ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹרצ

כּ ל וּ ליםׁש לשה וכ לּ ם הזּ ה, בּ זּ מן העוֹ לם מן ׁש הסּת לּ ק וּ  הם ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌
ואחד  העלי וֹ ן, הנּ אמן  הנּ ביא מׁש ה - אחד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְבּ מׁש ה.

מ .הּמ ל דּ וד - ואחד הצּ דּ יק, יוֹ סף כּ אן - י ׁש   ּכ וּ ם  ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
לכל  קוֹ דם הצּ דּ יק  י וֹ סף ׁש ל ה וּ א  אחד דין. צדּ וּ קי ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
זה וגוֹ '. רבּ ה ּת הוֹ ם  מׁש ּפ טי אל כּ הררי צדקת וזהוּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה,
העליוֹ נים. ההרים כּ ל כּ מוֹ  אל , כּ הררי  לבדּ וֹ  ׁש הוּ א ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵי וֹ סף,

ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  הנּ אמן, ה נּ ביא מׁש ה עא)ואחד וצדקת(שם ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
גּ דלוֹ ת  עשׂ ית אׁש ר מר וֹ ם עד לכל אהים  נוֹ טל ׁש הוּ א מוּ ם , ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ,הּמ ל דּ וד הוּ א ואחד  וּ שׂ מאל. ימין ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,
קיט ) דּ וד (שם זה  - לעוֹ לם אמת. ותוֹ רת לעוֹ לם צדק ִצדקת◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ותוֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה הזּ ה, בּ זּ מן הכּ ל מת כּ נּ ס אז .ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וננעלוּ  תוֹ רה, ׁש ערי  ננעלוּ  הזּ ה בּ זּ מן זה ועל ּפ ה. ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על
יבׁש וּ  הצּ דּ יק, יוֹ סף  ׁש ּמ ת בּ ׁש עה הזּ ה. בּ זּ מן הע וֹ לם כּ ל ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי 
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ּפ תח וּ  בגּ לוּ ת. נפלוּ  ה בטים וכל וה ּמ עינוֹ ת, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַהּמ קוֹ רוֹ ת
ר בּ ה ּת הוֹ ם  מׁש ּפ טי אל כּ הררי צדקת ואמרוּ , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים

◌ְוגוֹ '.

ּת וֹ רהבּ ׁש עה וננעלה בּ צּ הרים, המׁש   נחׁש מׁש ה, ׁש ּמ ת ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
בּ ׁש עה הּמ אירה. האסּפ קלריה ׁש ל האוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ כתב,
ּפ ה ׁש בּ על ותוֹ רה אוֹ רּה , את  הלּ בנה כּ נסה ,הּמ ל דּ וד ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ת
והתר בּ תה הּת וֹ רה, אוֹ רוֹ ת נגנז וּ  זמן וּ מאוֹ תוֹ  א וֹ ר ּה . את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָכּ נסה
הלּ ב  חזקי וכל  בּ מחקת , והחכמים הּמ ׁש נה , על  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חקת
דּ וֹ ר וֹ ת בּ כל זמן בּ א וֹ ת וֹ  הּת וֹ רה שׂ מחת אין זה ועל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ ער בּ וּ ביה.

רבּ נן  ׁש גּ זר וּ  הּת עניּ וֹ ת חמרוֹ ת וּ מהן ּפ לוֹ ני העוֹ לם. כּ ׁש ּמ ת ? ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
. ּכ גּ זר וּ   ּכ כּ ׁש היה תענית, שהיה)גּ זרוּ  יתר(זה  כּ נּ וּ ס  וּ כ ׁש היה ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

על  זמן בּ אוֹ תוֹ  ּפ ה, ׁש בּ על ותוֹ רה ׁש בּ כתב הּת וֹ רה שׂ מחת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל 
ולכן  זמן. בּ א וֹ ת וֹ  הּת וֹ רה ׁש ערי לנעל  ׁש צּ רי וכ ּמ ה  כּ ּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחת
י וֹ סי  ר בּ י שׂ מחוּ  ׁש נּ תבּ אר . כּ מוֹ  הדּ ין, צ דּ וּ קי  אלּ וּ  את ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ מרים
חלקנוּ  אׁש רי  ואמרוּ , כּ מּק דם, בראׁש וֹ  וּ נׁש קוּ הוּ  חיּ יא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י 

הזּ וֹ   בּ דּ ר! ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

האלת וכל  ה ת ל ע מדת     הרצ ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָהיכל 
 על ֶָָ

וגו 'ואני  יד )תפלּ תי פקודי :(סט , פ' ח"ב רנג .)[זוהר ההיכל ](דף ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
רצוֹ ן  ׁש הוּ א הרצוֹ ן, היכל ׁש נּ קרא ההיכל זהוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהי.

ח)ׁש נּ קרא הכּ ל .(דברים ׁש ל הדּ בקוּ ת  ׁש ל  שׂ מחה ה', פי  מוֹ צא ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֹ
הכּ תוּ ב  בּ סוֹ ד הרצ וֹ נוֹ ת, רצוֹ ן הוּ א ד )וכאן השירים כּ חוּ ט(שיר  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌
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ננעלוּ  ׁש ערים אילוּ  ומעלה. הּמ נחה בּ יתמעת ׁש ערי ? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש הּת וֹ רה הּמ דרׁש , הנּ אמן  הר וֹ עה מׁש ה את  להז כּ יר כּ די ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

בּ גללוֹ . בּ טל ,התבּ ּט לה מ ׁש ה  ׁש ל  מדרׁש וֹ  בּ ית זמן בּ אוֹ תוֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌
מ ׁש ה ׁש ל מדרׁש וֹ  בּ ית ׁש ערי  את ר וֹ אה מי האחרים. ׁש כּ ן ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל

האחרים כּ ל י נּ עלוּ  וׁש א מ ׁש ה?ׁש נּ נעל וּ , ׁש ל  כּ ׁש הּת וֹ רה ! ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌
עצוּ ב  א  מי  זמן , בּ אוֹ תוֹ  עליו  כּ ל ?עצוּ בה  ּכ מוּ ם ! ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  את לצ דּ ק כלּ ם והצטרכוּ  ננעל וּ , הּמ דרׁש  בּ ית ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי 
והינוּ  ׁש בח, בּ דר הוּ א  ּלו)בּ רו אל .(תהלים כּ הררי  צדקת ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

עת ת מנחה מ ל הע מ ק הס ה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלשה 
לה עליו לה ודוד ה יק סי  נ ר מ ה   ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹרצ

כּ ל וּ ליםׁש לשה וכ לּ ם הזּ ה, בּ זּ מן העוֹ לם מן ׁש הסּת לּ ק וּ  הם ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌
ואחד  העלי וֹ ן, הנּ אמן  הנּ ביא מׁש ה - אחד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְבּ מׁש ה.

מ .הּמ ל דּ וד - ואחד הצּ דּ יק, יוֹ סף כּ אן - י ׁש   ּכ וּ ם  ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
לכל  קוֹ דם הצּ דּ יק  י וֹ סף ׁש ל ה וּ א  אחד דין. צדּ וּ קי ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
זה וגוֹ '. רבּ ה ּת הוֹ ם  מׁש ּפ טי אל כּ הררי צדקת וזהוּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה,
העליוֹ נים. ההרים כּ ל כּ מוֹ  אל , כּ הררי  לבדּ וֹ  ׁש הוּ א ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵי וֹ סף,

ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  הנּ אמן, ה נּ ביא מׁש ה עא)ואחד וצדקת(שם ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
גּ דלוֹ ת  עשׂ ית אׁש ר מר וֹ ם עד לכל אהים  נוֹ טל ׁש הוּ א מוּ ם , ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ,הּמ ל דּ וד הוּ א ואחד  וּ שׂ מאל. ימין ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,
קיט ) דּ וד (שם זה  - לעוֹ לם אמת. ותוֹ רת לעוֹ לם צדק ִצדקת◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ותוֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה הזּ ה, בּ זּ מן הכּ ל מת כּ נּ ס אז .ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וננעלוּ  תוֹ רה, ׁש ערי  ננעלוּ  הזּ ה בּ זּ מן זה ועל ּפ ה. ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על
יבׁש וּ  הצּ דּ יק, יוֹ סף  ׁש ּמ ת בּ ׁש עה הזּ ה. בּ זּ מן הע וֹ לם כּ ל ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי 
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ּפ תח וּ  בגּ לוּ ת. נפלוּ  ה בטים וכל וה ּמ עינוֹ ת, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַהּמ קוֹ רוֹ ת
ר בּ ה ּת הוֹ ם  מׁש ּפ טי אל כּ הררי צדקת ואמרוּ , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים

◌ְוגוֹ '.

ּת וֹ רהבּ ׁש עה וננעלה בּ צּ הרים, המׁש   נחׁש מׁש ה, ׁש ּמ ת ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
בּ ׁש עה הּמ אירה. האסּפ קלריה ׁש ל האוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ כתב,
ּפ ה ׁש בּ על ותוֹ רה אוֹ רּה , את  הלּ בנה כּ נסה ,הּמ ל דּ וד ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ת
והתר בּ תה הּת וֹ רה, אוֹ רוֹ ת נגנז וּ  זמן וּ מאוֹ תוֹ  א וֹ ר ּה . את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָכּ נסה
הלּ ב  חזקי וכל  בּ מחקת , והחכמים הּמ ׁש נה , על  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חקת
דּ וֹ ר וֹ ת בּ כל זמן בּ א וֹ ת וֹ  הּת וֹ רה שׂ מחת אין זה ועל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ ער בּ וּ ביה.

רבּ נן  ׁש גּ זר וּ  הּת עניּ וֹ ת חמרוֹ ת וּ מהן ּפ לוֹ ני העוֹ לם. כּ ׁש ּמ ת ? ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
. ּכ גּ זר וּ   ּכ כּ ׁש היה תענית, שהיה)גּ זרוּ  יתר(זה  כּ נּ וּ ס  וּ כ ׁש היה ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

על  זמן בּ אוֹ תוֹ  ּפ ה, ׁש בּ על ותוֹ רה ׁש בּ כתב הּת וֹ רה שׂ מחת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל 
ולכן  זמן. בּ א וֹ ת וֹ  הּת וֹ רה ׁש ערי לנעל  ׁש צּ רי וכ ּמ ה  כּ ּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחת
י וֹ סי  ר בּ י שׂ מחוּ  ׁש נּ תבּ אר . כּ מוֹ  הדּ ין, צ דּ וּ קי  אלּ וּ  את ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ מרים
חלקנוּ  אׁש רי  ואמרוּ , כּ מּק דם, בראׁש וֹ  וּ נׁש קוּ הוּ  חיּ יא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י 

הזּ וֹ   בּ דּ ר! ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

האלת וכל  ה ת ל ע מדת     הרצ ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָהיכל 
 על ֶָָ

וגו 'ואני  יד )תפלּ תי פקודי :(סט , פ' ח"ב רנג .)[זוהר ההיכל ](דף ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
רצוֹ ן  ׁש הוּ א הרצוֹ ן, היכל ׁש נּ קרא ההיכל זהוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהי.

ח)ׁש נּ קרא הכּ ל .(דברים ׁש ל הדּ בקוּ ת  ׁש ל  שׂ מחה ה', פי  מוֹ צא ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֹ
הכּ תוּ ב  בּ סוֹ ד הרצ וֹ נוֹ ת, רצוֹ ן הוּ א ד )וכאן השירים כּ חוּ ט(שיר  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌

תהלי זוהר 
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פי  מ וֹ צא מאוֹ תוֹ  ׁש יּ וֹ צאוֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל רצוֹ ן . שׂ פתוֹ תי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהני 
וכל  הבּ ּק ׁש וֹ ת כּ ל עוֹ מד וֹ ת ׁש ם הרצ וֹ ן, היכל הזּ ה ההיכל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַה'.
כּ ׁש נּ ׁש יקוֹ ת הרצ וֹ נוֹ ת כּ ל  ׁש רצוֹ ן מ וּ ם ׁש בּ עוֹ לם, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַהאל וֹ ת

הכּ תוּ ב בּ סוֹ ד כט )נמצאוֹ ת, ואז,(בראשית לרחל. יעקב ויּ ק ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
נמצאת אז ׁש הרי  מוּ ם רצוֹ ן, עת נקראת  אז לזה, זה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ וֹ ׁש ק
עת הוּ א אז  עוֹ לוֹ ת, וּ כ ׁש ּת פלּ וֹ ת מאירוֹ ת. הּפ נים וכל  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש למוּ ת

כּ תוּ ב, כּ ן  ועל להּמ צא. סט )רצוֹ ן עת (תהלים ה'  ל תפלּ תי  ואני ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
זה.רצוֹ ן  עם זה חבּ וּ ר ׁש הוּ א . ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

ת מנחה עת   רצ ְְְִֵֵַָָָעת 

וגו 'ואני  יד )תפ לּ תי  נשא:(סט, פ' קדישא רבא  אידרא  ח"ג (דף[זוהר ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

דזעיר]קכ"ט.) רעוּ תא דרעוין, רעוא דגלגּ לּת א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִמצּ חא
רעוּ תא ההוּ א לק בּ לי  רעואאנּפ ין דהא  אקרי . רצון דגולגלתא, מצחא (נ"א ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כתיב ) לתתא. דא לקבל מצחא בההוא אתגלי כח)דּ כּת יב דרעוין והיה(שמות ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א רצוֹ ן, דּ אקרי  מצחא וההוּ א וגוֹ ' לרצ וֹ ן ּת מיד מצחוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעל 
מאה בּ אר בּ ע  דּ מתכּ ּס ייא וגוּ ל גּ לּת א, רי ׁש א דּ כל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִגּ לּ וּ ייא

ועשר )וע שׂ רין צלוֹ תהוֹ ן (נ "א אתק בּ לא אתגּ ליא, וכד עלמין. ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌
ּת ניינוּ ת ׁש אל ׁש מעוֹ ן. רבּ י ׁש תיק  אתגּ ליא. אימתי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל.
אתגּ ליא. אימתי בּ ריּה , אלעזר לר בּ י ׁש מעוֹ ן ר בּ י אמר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵאימתי .

דּ צלוֹ תא בּ ׁש עתא לי ּה  לי ּה (רפ"ח)אמר אמר דּ ׁש בּ תא. דּ מנחה ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
דּ ח וֹ ל , בּ י וֹ מי  ׁש עתא דּ ההיא מוּ ם ליּה , אמר טעמא. ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַמאי
מצחא אתגּ ליא וּ בׁש בּ תא אּפ ין. בּ זעיר לתּת א  דּ ינא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַּת ליא
ואׁש ּת כח ר וּ גזא. אׁש ּת כי ׁש עתא בּ ההיא רצוֹ ן. ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתקרי 

דכתיב , הוּ א הדא צלוֹ תא. וּ מתקבּ לא  סט )רעוא, ואני(תהלים ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
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מים: וּ מּמ עמקּ י מנאי אנּ צלה ּת ׁש טפניטזאטבּ עה אל 
בּ אר עלי ּת אטר ואל מצוּ לה ּת בלעני ואל מים ׁש בּ לת

יהויזּפ יה: רחמיענני כּ רב  ּחסד טוֹ ב כּ י 
אלי: מהריחּפ נה לי צר כּ י  ּמעבד ּפ ני ּת סּת ר ואל 

ּפ דני:יטענני: איבי למען גאלּה  נפׁש י אל קרבה 
צוֹ ררי:כ  כּ ל  ּנגד וּ כלּמ תי וּ בׁש ּת י חרּפ תי ידעּת  אּת ה

ואיןכא לנוּ ד ואקוּ ה ׁש ה ואנוּ  לּב י ׁש ברה חרּפ ה
מצאתי: וא ראׁש כבולמנחמים בּ ברוּ תי ויּ ּת נוּ  

חמץ: ׁש קוּ ני י לפחכגולצמאי לפניהם ׁש לחנם יהי 
למוֹ קׁש : עיניכדולׁש לוֹ מים מראוֹ תּת חׁש כנה הם 

המעד: ּת מיד וחרוֹ ןכהוּ מתניהם זעמ עליהם ׁש פ 
ייגם:  יהיכואּפ אל בּ אהליהם נׁש ּמ ה טירתם ּת הי 

חלליכזיׁש ב: מכאוֹ ב ואל רדפוּ  הכּ ית אׁש ר אּת ה כּ י 
בּ צדקת:כחיסּפ רוּ : יבאוּ  ואל עוֹ נם על עוֹ ן ּת נה 

יכּ תבוּ :כט אל צדּ יקים ועם חיּ ים מּס פר עניל יּמ חוּ  ואני 

רצוֹ ן  עת יי  ל לגלּ אהתפלּ תי יוֹ מין , מעּת יק רצוֹ ן ועת . ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ צל וֹ תאמצחא. למימריּה  קרא, האי אתּת ּק ן  ּכ וּ בגין  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ רי ּה , אלעזר לרבּ י ׁש מע וֹ ן רבּ י אמר בּ ׁש בּ תא. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ מנחה
בּ ׁש עתא ּת ׁש כּ ח דּ מצחא רעוא י וֹ מין, לעּת יק בּ רי ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

 לי ּה .דּ תצטרי ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

תהלי זוהר 
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פי  מ וֹ צא מאוֹ תוֹ  ׁש יּ וֹ צאוֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל רצוֹ ן . שׂ פתוֹ תי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהני 
וכל  הבּ ּק ׁש וֹ ת כּ ל עוֹ מד וֹ ת ׁש ם הרצ וֹ ן, היכל הזּ ה ההיכל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַה'.
כּ ׁש נּ ׁש יקוֹ ת הרצ וֹ נוֹ ת כּ ל  ׁש רצוֹ ן מ וּ ם ׁש בּ עוֹ לם, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַהאל וֹ ת

הכּ תוּ ב בּ סוֹ ד כט )נמצאוֹ ת, ואז,(בראשית לרחל. יעקב ויּ ק ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
נמצאת אז ׁש הרי  מוּ ם רצוֹ ן, עת נקראת  אז לזה, זה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ וֹ ׁש ק
עת הוּ א אז  עוֹ לוֹ ת, וּ כ ׁש ּת פלּ וֹ ת מאירוֹ ת. הּפ נים וכל  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש למוּ ת

כּ תוּ ב, כּ ן  ועל להּמ צא. סט )רצוֹ ן עת (תהלים ה'  ל תפלּ תי  ואני ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
זה.רצוֹ ן  עם זה חבּ וּ ר ׁש הוּ א . ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

ת מנחה עת   רצ ְְְִֵֵַָָָעת 

וגו 'ואני  יד )תפ לּ תי  נשא:(סט, פ' קדישא רבא  אידרא  ח"ג (דף[זוהר ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

דזעיר]קכ"ט.) רעוּ תא דרעוין, רעוא דגלגּ לּת א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִמצּ חא
רעוּ תא ההוּ א לק בּ לי  רעואאנּפ ין דהא  אקרי . רצון דגולגלתא, מצחא (נ"א ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כתיב ) לתתא. דא לקבל מצחא בההוא אתגלי כח)דּ כּת יב דרעוין והיה(שמות ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א רצוֹ ן, דּ אקרי  מצחא וההוּ א וגוֹ ' לרצ וֹ ן ּת מיד מצחוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעל 
מאה בּ אר בּ ע  דּ מתכּ ּס ייא וגוּ ל גּ לּת א, רי ׁש א דּ כל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִגּ לּ וּ ייא

ועשר )וע שׂ רין צלוֹ תהוֹ ן (נ "א אתק בּ לא אתגּ ליא, וכד עלמין. ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌
ּת ניינוּ ת ׁש אל ׁש מעוֹ ן. רבּ י ׁש תיק  אתגּ ליא. אימתי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל.
אתגּ ליא. אימתי בּ ריּה , אלעזר לר בּ י ׁש מעוֹ ן ר בּ י אמר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵאימתי .

דּ צלוֹ תא בּ ׁש עתא לי ּה  לי ּה (רפ"ח)אמר אמר דּ ׁש בּ תא. דּ מנחה ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
דּ ח וֹ ל , בּ י וֹ מי  ׁש עתא דּ ההיא מוּ ם ליּה , אמר טעמא. ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַמאי
מצחא אתגּ ליא וּ בׁש בּ תא אּפ ין. בּ זעיר לתּת א  דּ ינא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַּת ליא
ואׁש ּת כח ר וּ גזא. אׁש ּת כי ׁש עתא בּ ההיא רצוֹ ן. ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתקרי 

דכתיב , הוּ א הדא צלוֹ תא. וּ מתקבּ לא  סט )רעוא, ואני(תהלים ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
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מים: וּ מּמ עמקּ י מנאי אנּ צלה ּת ׁש טפניטזאטבּ עה אל 
בּ אר עלי ּת אטר ואל מצוּ לה ּת בלעני ואל מים ׁש בּ לת

יהויזּפ יה: רחמיענני כּ רב  ּחסד טוֹ ב כּ י 
אלי: מהריחּפ נה לי צר כּ י  ּמעבד ּפ ני ּת סּת ר ואל 

ּפ דני:יטענני: איבי למען גאלּה  נפׁש י אל קרבה 
צוֹ ררי:כ  כּ ל  ּנגד וּ כלּמ תי וּ בׁש ּת י חרּפ תי ידעּת  אּת ה

ואיןכא לנוּ ד ואקוּ ה ׁש ה ואנוּ  לּב י ׁש ברה חרּפ ה
מצאתי: וא ראׁש כבולמנחמים בּ ברוּ תי ויּ ּת נוּ  

חמץ: ׁש קוּ ני י לפחכגולצמאי לפניהם ׁש לחנם יהי 
למוֹ קׁש : עיניכדולׁש לוֹ מים מראוֹ תּת חׁש כנה הם 

המעד: ּת מיד וחרוֹ ןכהוּ מתניהם זעמ עליהם ׁש פ 
ייגם:  יהיכואּפ אל בּ אהליהם נׁש ּמ ה טירתם ּת הי 

חלליכזיׁש ב: מכאוֹ ב ואל רדפוּ  הכּ ית אׁש ר אּת ה כּ י 
בּ צדקת:כחיסּפ רוּ : יבאוּ  ואל עוֹ נם על עוֹ ן ּת נה 

יכּ תבוּ :כט אל צדּ יקים ועם חיּ ים מּס פר עניל יּמ חוּ  ואני 

רצוֹ ן  עת יי  ל לגלּ אהתפלּ תי יוֹ מין , מעּת יק רצוֹ ן ועת . ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ צל וֹ תאמצחא. למימריּה  קרא, האי אתּת ּק ן  ּכ וּ בגין  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ רי ּה , אלעזר לרבּ י ׁש מע וֹ ן רבּ י אמר בּ ׁש בּ תא. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ מנחה
בּ ׁש עתא ּת ׁש כּ ח דּ מצחא רעוא י וֹ מין, לעּת יק בּ רי ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

 לי ּה .דּ תצטרי ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

תהלי זוהר 
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אהים יׁש וּ עת ׁש םלאּת שׂ גּ בני:וכוֹ אב אהללה 
בתוֹ דה:אהים ואגדּ לנּ וּ  ׁש יר ותיטבלבבּ  

ליהו:מפריס מקרן ּפ ר ענויםלגמוֹ ר ראוּ  
אהים דּ רׁש י לבבכם:ישׂ מחוּ  ׁש מעלדויחי כּ י 
יהו אביוֹ נים בזה:אל א אסיריו ואת 

בּ ם:לה רמשׂ  וכל יּמ ים וארץ ׁש מים כּ ילויהללוּ הוּ  
ׁש םאהים ויׁש בוּ  יהוּ דה ערי ויבנה ציּ וֹ ן ׁש יע יוֹ  

בּה :לזוירׁש וּ ה: ׁש כּ נוּ  י ׁש מוֹ  ואהבי ינחלוּ ה עבדיו וזרע 

לה' יתר קרב  ה א  האבי פילת  יתר מע  ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה "ה

וגו 'ּכ י אל  לד )ׁש וֹ מע המן:(סט, פ' ח"ב סא .)[זוהר רבּ י ](דף  אמר ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב הזּ ה הּפ סוּ ק על ּת מהּת י סט )חיּ יא, ׁש וֹ מע (שם כּ י ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ה' אבי וֹ נים לאחראל  וא ׁש וֹ מע אביוֹ נים  אל וכי רבּ י , אמר  ? ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב ,לּמ ל יוֹ תר קרוֹ בים ׁש הם  מוּ ם נא)ׁש מעוֹ ן, לב (שם ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

ׁש בוּ ר ׁש הוּ א בּ עוֹ לם  ל ואין תבזה, א אהים ונדכּ ה  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ ר 
בּ ני  אוֹ תם כּ ל  ראה, בּ א ׁש מעוֹ ן, ר בּ י אמר עוֹ ד, העני. כּ מוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵלב
א והעני  ונפׁש , בּ ג וּ ף ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני נראים  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם
לנּ פׁש  קרוֹ ב הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  לבדּ ּה , בּ נּ פׁש  א לּ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנראה

מלּ גּ וּ ף. ◌ַ◌ִ◌ֵי וֹ תר 
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להזכּ יר:אע לדוד להצּ ילניאהיםבלמנצּ ח 
יהו:ׁש ה חוּ  מבקׁש יג לעזרתי ויחּפ רוּ  יבׁש וּ  

רעתי: חפצי ויכּ למוּ  אחוֹ ר יּס גוּ  עקבד נפׁש י על ׁש וּ בוּ  י 
האח: האח האמרים ׁש ּת ם כּ להבּ   ּב וישׂ מחוּ  ישׂ ישׂ וּ  

אהים יגדּ ל תמיד ויאמרוּ  מבקׁש יאהבי 
:היםויׁש וּ עתא ואביוֹ ן עני עזריואני לּ י ׁש ה חוּ  

יהו אּת ה ּת אחר:וּ מפלטי אל 

למלחמה
להצילני  ב)אלהי ע]:(ע , לפרק  תהלי בקרבא[שימוש יתיה אמור 

ותנצח .  שונא לקבל 

תהלי שימוש

הא לבע ה ה   ל ע  ל ה מוד התרה הא  ר דְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה

וגו'ואני  ה ' אּת ה  וּ מפלטי עזרי  לּ י  ח וּ ׁש ה אהים  ואביוֹ ן עני ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ו ) שמות:(ע , ספר ע"ב)[זוהר רל"ב דף פקודי הּמ ל](פרשת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדוד
מי  ׁש כּ ל בּ רוּ -הוּ א, לּק ד וֹ ׁש - עצמוֹ  מׁש ּפ יל  היה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָּת מיד 
על  אוֹ תוֹ  מזקיף הוּ א הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני עצמוֹ   ֶׁש ּמ נמי◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
הזּ ה בּ עוֹ לם הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  בּ וֹ  התרצּ ה  ּכ וּ מוּ ם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ַהכּ ל ,

ׁש כּ תוּ ב - הזּ ה בּ עוֹ לם ה בּ א. לז)וּ בעוֹ לם העיר(ישעיה על וגנּ וֹ תי ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
- הבּ א וּ בע וֹ לם עבדּ י . דּ וד וּ למען  למעני להוֹ ׁש יעּה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַהזּ את

ג )ׁש כּ תוּ ב וּ פחדוּ (הושע  מלכּ ם דּ וד ואת אהיהם ה' את וּ בקׁש וּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌
בּ עוֹ לם  מל היה  הוּ א דּ וד היּ מים. בּ אחרית  טוּ בוֹ  ואל ה' ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶאל

תהלי זוהר 
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אהים יׁש וּ עת ׁש םלאּת שׂ גּ בני:וכוֹ אב אהללה 
בתוֹ דה:אהים ואגדּ לנּ וּ  ׁש יר ותיטבלבבּ  

ליהו:מפריס מקרן ּפ ר ענויםלגמוֹ ר ראוּ  
אהים דּ רׁש י לבבכם:ישׂ מחוּ  ׁש מעלדויחי כּ י 
יהו אביוֹ נים בזה:אל א אסיריו ואת 

בּ ם:לה רמשׂ  וכל יּמ ים וארץ ׁש מים כּ ילויהללוּ הוּ  
ׁש םאהים ויׁש בוּ  יהוּ דה ערי ויבנה ציּ וֹ ן ׁש יע יוֹ  

בּה :לזוירׁש וּ ה: ׁש כּ נוּ  י ׁש מוֹ  ואהבי ינחלוּ ה עבדיו וזרע 

לה' יתר קרב  ה א  האבי פילת  יתר מע  ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה "ה

וגו 'ּכ י אל  לד )ׁש וֹ מע המן:(סט, פ' ח"ב סא .)[זוהר רבּ י ](דף  אמר ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב הזּ ה הּפ סוּ ק על ּת מהּת י סט )חיּ יא, ׁש וֹ מע (שם כּ י ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ה' אבי וֹ נים לאחראל  וא ׁש וֹ מע אביוֹ נים  אל וכי רבּ י , אמר  ? ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב ,לּמ ל יוֹ תר קרוֹ בים ׁש הם  מוּ ם נא)ׁש מעוֹ ן, לב (שם ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

ׁש בוּ ר ׁש הוּ א בּ עוֹ לם  ל ואין תבזה, א אהים ונדכּ ה  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ ר 
בּ ני  אוֹ תם כּ ל  ראה, בּ א ׁש מעוֹ ן, ר בּ י אמר עוֹ ד, העני. כּ מוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵלב
א והעני  ונפׁש , בּ ג וּ ף ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני נראים  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם
לנּ פׁש  קרוֹ ב הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  לבדּ ּה , בּ נּ פׁש  א לּ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנראה

מלּ גּ וּ ף. ◌ַ◌ִ◌ֵי וֹ תר 



תהלי זוהר 

יתה 699זוהר הלימוד אדר סדר כז ליו

ע תהלי מזמור  | לחודש  יג | שני ספר 

להזכּ יר:אע לדוד להצּ ילניאהיםבלמנצּ ח 
יהו:ׁש ה חוּ  מבקׁש יג לעזרתי ויחּפ רוּ  יבׁש וּ  

רעתי: חפצי ויכּ למוּ  אחוֹ ר יּס גוּ  עקבד נפׁש י על ׁש וּ בוּ  י 
האח: האח האמרים ׁש ּת ם כּ להבּ   ּב וישׂ מחוּ  ישׂ ישׂ וּ  

אהים יגדּ ל תמיד ויאמרוּ  מבקׁש יאהבי 
:היםויׁש וּ עתא ואביוֹ ן עני עזריואני לּ י ׁש ה חוּ  

יהו אּת ה ּת אחר:וּ מפלטי אל 

למלחמה
להצילני  ב)אלהי ע]:(ע , לפרק  תהלי בקרבא[שימוש יתיה אמור 

ותנצח .  שונא לקבל 

תהלי שימוש

הא לבע ה ה   ל ע  ל ה מוד התרה הא  ר דְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה

וגו'ואני  ה ' אּת ה  וּ מפלטי עזרי  לּ י  ח וּ ׁש ה אהים  ואביוֹ ן עני ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ו ) שמות:(ע , ספר ע"ב)[זוהר רל"ב דף פקודי הּמ ל](פרשת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדוד
מי  ׁש כּ ל בּ רוּ -הוּ א, לּק ד וֹ ׁש - עצמוֹ  מׁש ּפ יל  היה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָּת מיד 
על  אוֹ תוֹ  מזקיף הוּ א הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני עצמוֹ   ֶׁש ּמ נמי◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
הזּ ה בּ עוֹ לם הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  בּ וֹ  התרצּ ה  ּכ וּ מוּ ם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ַהכּ ל ,

ׁש כּ תוּ ב - הזּ ה בּ עוֹ לם ה בּ א. לז)וּ בעוֹ לם העיר(ישעיה על וגנּ וֹ תי ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
- הבּ א וּ בע וֹ לם עבדּ י . דּ וד וּ למען  למעני להוֹ ׁש יעּה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַהזּ את

ג )ׁש כּ תוּ ב וּ פחדוּ (הושע  מלכּ ם דּ וד ואת אהיהם ה' את וּ בקׁש וּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌
בּ עוֹ לם  מל היה  הוּ א דּ וד היּ מים. בּ אחרית  טוּ בוֹ  ואל ה' ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶאל

תהלי זוהר 
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יהי  ודוד מאסוּ הזּ ה, אבן אמר, זה ועל לבא. לעתיד  מל ה ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌
ּפ נּ ה. לראׁש  היתה ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהבּ וֹ נים



תהלי זוהר 

יתה 701זוהר הלימוד אדר סדר כח ליו

עאתהלי מזמור  | לחודש  יג | שני ספר 

יהואעא  ּב:לעוֹ לם ׁש ה אבוֹ  אל חסיתי 
אזנב אלי הּט ה וּ תפלּ טני ּת צּ ילני בּ צדקת

ׁש יעני: צוּ יתג והוֹ  ּת מיד לבוֹ א מעוֹ ן לצוּ ר לי היה 
אּת ה: וּ מצוּ דתי סלעי כּ י ׁש יעני אהיד להוֹ  
וחוֹ מץ: מעוּ ל מכּ ף רׁש ע מיּ ד תקותיהּפ לּ טני אּת ה כּ י 

יהוה אלהים)אדני מנּ עוּ רי:(קרי נסמכּת יומבטחי עלי 
תמיד: תהלּ תי  ּב גוֹ זי אּת ה אּמ י מּמ עי כּ מוֹ פתזמבּ טן 

עז: מחסי ואּת ה לרבּ ים כּ לחהייתי ּת הלּ ת פי יּמ לא 
: ּת פארּת כּ כלוֹ תטהיּ וֹ ם זקנה לעת ּת ׁש ליכני כּ חיאל 

ּת עזבני: נוֹ עצוּ יאל נפׁש י וׁש מרי לי אוֹ יבי אמרוּ  כּ י 
אהיםיאיחדּ ו: כּ ילאמר ותפשׂ וּ הוּ  רדפוּ  עזבוֹ  

מצּ יל: אהיאהיםיבאין מּמ נּ י ּת רחק אל 
ׁש ה:(חישה)לעזרתי נפׁש ייגחוּ  שׂ טני יכלוּ  יבׁש וּ  

רעתי: מבקׁש י וּ כלּמ ה חרּפ ה איחלידיעטוּ  ּת מיד ואני 
:ּת הלּ ת כּ ל על היּ וֹ םטווהוֹ ספּת י כּ ל צדקת יסּפ ר ּפ י 

ספרוֹ ת: ידעּת י א כּ י ׁש וּ עת אדניטזּת  בּ גברוֹ ת אבוֹ א 

ח למצא 
חסיתי  ה' א)ב עא ]:(עא , לפרק תהלי מהתפיסה[שימוש  להנצל

.וצהרי ובקר ערב   פעמי ז' יו בכל אותו אמור 

תהלי שימוש
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יהי  ודוד מאסוּ הזּ ה, אבן אמר, זה ועל לבא. לעתיד  מל ה ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌
ּפ נּ ה. לראׁש  היתה ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהבּ וֹ נים



תהלי זוהר 
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עאתהלי מזמור  | לחודש  יג | שני ספר 

יהואעא  ּב:לעוֹ לם ׁש ה אבוֹ  אל חסיתי 
אזנב אלי הּט ה וּ תפלּ טני ּת צּ ילני בּ צדקת

ׁש יעני: צוּ יתג והוֹ  ּת מיד לבוֹ א מעוֹ ן לצוּ ר לי היה 
אּת ה: וּ מצוּ דתי סלעי כּ י ׁש יעני אהיד להוֹ  
וחוֹ מץ: מעוּ ל מכּ ף רׁש ע מיּ ד תקותיהּפ לּ טני אּת ה כּ י 

יהוה אלהים)אדני מנּ עוּ רי:(קרי נסמכּת יומבטחי עלי 
תמיד: תהלּ תי  ּב גוֹ זי אּת ה אּמ י מּמ עי כּ מוֹ פתזמבּ טן 

עז: מחסי ואּת ה לרבּ ים כּ לחהייתי ּת הלּ ת פי יּמ לא 
: ּת פארּת כּ כלוֹ תטהיּ וֹ ם זקנה לעת ּת ׁש ליכני כּ חיאל 

ּת עזבני: נוֹ עצוּ יאל נפׁש י וׁש מרי לי אוֹ יבי אמרוּ  כּ י 
אהיםיאיחדּ ו: כּ ילאמר ותפשׂ וּ הוּ  רדפוּ  עזבוֹ  

מצּ יל: אהיאהיםיבאין מּמ נּ י ּת רחק אל 
ׁש ה:(חישה)לעזרתי נפׁש ייגחוּ  שׂ טני יכלוּ  יבׁש וּ  

רעתי: מבקׁש י וּ כלּמ ה חרּפ ה איחלידיעטוּ  ּת מיד ואני 
:ּת הלּ ת כּ ל על היּ וֹ םטווהוֹ ספּת י כּ ל צדקת יסּפ ר ּפ י 

ספרוֹ ת: ידעּת י א כּ י ׁש וּ עת אדניטזּת  בּ גברוֹ ת אבוֹ א 

ח למצא 
חסיתי  ה' א)ב עא ]:(עא , לפרק תהלי מהתפיסה[שימוש  להנצל

.וצהרי ובקר ערב   פעמי ז' יו בכל אותו אמור 

תהלי שימוש
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אלהים)יהוה לבדּ :(קרי צדקת אהיםיזאזכּ יר 
:נפלאוֹ תי אגּ יד הנּ ה ועד מנּ עוּ רי עדיחלּמ דּת ני וגם 

אהים ושׂ יבה זרוֹ עזקנה אגּ יד עד ּת עזבני אל 
:גּ בוּ רת יבוֹ א לכל אהיםיטלדוֹ ר וצדקתעד 

אהים גדלוֹ ת עשׂ ית אׁש ר כמוֹ :מרוֹ ם מי 
ׁש וּ ב(הראיתנו)אׁש רכ  ּת  ורעוֹ ת רבּ וֹ ת צרוֹ ת הראיתני 

ּת עלני:(תחיינו) ּת ׁש וּ ב הארץ וּ מּת המוֹ ת ּת רבכאּת חיּ יני 

ל הע את  יכה א  יה את  בי מע  ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהרחמי

וּ מ ּת המוֹ תאׁש ר  ּת חיּ ני  ּת ׁש וּ ב ורעוֹ ת רּב וֹ ת צר וֹ ת הראיתני  ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

ּת עלני  ּת ׁש וּ ב כ )הארץ קפ.]:(עא, דף  וישב פ' ח"א רבּ י [זוהר ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ואמר, ּפ תח לד )ח יּ יא לאל (איוב  חללה לי ׁש מע וּ  לבב  אנׁש י לכן ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

איׁש  וּ כארח לוֹ  יׁש לּ ם  אדם פעל כּ י מעול, וׁש דּ י ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵמרׁש ע
העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ראה, בּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַימצאנּ וּ .
ׁש ל  הּמ עשׂ ים וכל  התק יּ ם, הדּ ין ועל הדּ ין, על אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ה
כּ די  הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  מל חוּ ץ בּ דּ ין עוֹ מדים הם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ואוֹ תם רחמים, עליו ּפ ר שׂ  יאבד. ׁש א העוֹ לם את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלקיּ ם
ועל  הע וֹ לם, את יכלּ ה ׁש א הדּ ין את מעכּ בים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים
ּת אמר ואם בּ ׁש בילם. וּ מתקיּ ם העוֹ לם מתנהג ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים
נאמר, הרי  דין, בּ לי בּ אדם דין עוֹ שׂ ה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
אהבתוֹ  מ וּ ם צדּ יק, כּ ׁש הוּ א האדם על ׁש וֹ רה הדּ ין ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ אׁש ר 

היא, אליו  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הּק דוֹ ׁש ׁש ל ׁש הרי ׁש נּ תבּ אר, כּ מ וֹ  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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ּת נחמני: ותּס ב נבלכבגּ דלּ תי בכלי אוֹ ד אני גּ ם 
אהי  אמּת:ישׂ ראל ׁש  קדוֹ  בכנּ וֹ ר ל אזּמ רה 

ּפ דית:כג אׁש ר ונפׁש י  ּל אזּמ רה כּ י שׂ פתי ּת רנּ נּ ה
חפרוּ כד כי בׁש וּ  כּ י צדקת ּת הגּ ה היּ וֹ ם כּ ל לׁש וֹ ני גּ ם

רעתי: מבקׁש י

את מ ׁש בּ ר  אליו, אוֹ תוֹ  לקרב בּ אהבה עליו מרחם הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
אליו  האדם מתקרב ואז הנּ ׁש מה, את להׁש ליט  כּ די ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהגּ וּ ף
גּ וּ ף  וצרי נחלׁש . והגּ וּ ף ׁש וֹ לטת והנּ ׁש מה כּ ראוּ י , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ אהבה 
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל אהוּ ב הוּ א ואז  בּ חזק, ׁש ּמ תגּ בּ רת חזקה ונפ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַחלּ ׁש 
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נוֹ תן החברים, ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  הוּ א,  ָּבּ רו◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הבּ א. לעוֹ לם אוֹ תוֹ  לז כּ וֹ ת כּ די  הזּ ה  בּ עוֹ לם צער  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַל צּ דּ יק

הּק דוֹ ׁש וכא ׁש ר ׁש ל שׂ וֹ נאוֹ  הוּ א חזק, וגוּ ף חלּ ׁש ה הנּ ׁש מה ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
בּ עוֹ לם צער  ל וֹ  נוֹ תן א בּ וֹ , מרצּ ה ׁש אינ וֹ  הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש אם מוּ ם יתרה, בּ ׁש למ וּ ת  והוּ א מתּק נוֹ ת דּ רכיו אלּ א ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה,
שׂ כר וֹ  את  ל וֹ  מׁש לּ ם ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  חסד, אוֹ  צדקה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ שׂ ה
ׁש ּת רגּ ם וזהוּ  ההוּ א . בּ עוֹ לם חלק לוֹ  יהיה וא  הזּ ה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

ז)אוּ נקלוּ ס ל שׂ וֹ נאיו (דברים מׁש לּ ם - וגוֹ ' לשׂ וֹ נאיו וּ מׁש לּ ם ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌
עוֹ שׂ ים ׁש הם ׁש נּ ׁש בּ ר[הוא]טוֹ בוֹ ת צדּ יק  אוֹ תוֹ   ּכ וּ מוּ ם , ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

א הוּ א הלּ לוּ ּת מיד  והדּ ברים הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל הוּ ב ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
עליו. ׁש נּ ענׁש  בּ ידוֹ  חטא מצא וא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ דק,
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אלהים)יהוה לבדּ :(קרי צדקת אהיםיזאזכּ יר 
:נפלאוֹ תי אגּ יד הנּ ה ועד מנּ עוּ רי עדיחלּמ דּת ני וגם 

אהים ושׂ יבה זרוֹ עזקנה אגּ יד עד ּת עזבני אל 
:גּ בוּ רת יבוֹ א לכל אהיםיטלדוֹ ר וצדקתעד 

אהים גדלוֹ ת עשׂ ית אׁש ר כמוֹ :מרוֹ ם מי 
ׁש וּ ב(הראיתנו)אׁש רכ  ּת  ורעוֹ ת רבּ וֹ ת צרוֹ ת הראיתני 

ּת עלני:(תחיינו) ּת ׁש וּ ב הארץ וּ מּת המוֹ ת ּת רבכאּת חיּ יני 

ל הע את  יכה א  יה את  בי מע  ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהרחמי

וּ מ ּת המוֹ תאׁש ר  ּת חיּ ני  ּת ׁש וּ ב ורעוֹ ת רּב וֹ ת צר וֹ ת הראיתני  ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

ּת עלני  ּת ׁש וּ ב כ )הארץ קפ.]:(עא, דף  וישב פ' ח"א רבּ י [זוהר ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ואמר, ּפ תח לד )ח יּ יא לאל (איוב  חללה לי ׁש מע וּ  לבב  אנׁש י לכן ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

איׁש  וּ כארח לוֹ  יׁש לּ ם  אדם פעל כּ י מעול, וׁש דּ י ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵמרׁש ע
העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ראה, בּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַימצאנּ וּ .
ׁש ל  הּמ עשׂ ים וכל  התק יּ ם, הדּ ין ועל הדּ ין, על אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ה
כּ די  הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  מל חוּ ץ בּ דּ ין עוֹ מדים הם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ואוֹ תם רחמים, עליו ּפ ר שׂ  יאבד. ׁש א העוֹ לם את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלקיּ ם
ועל  הע וֹ לם, את יכלּ ה ׁש א הדּ ין את מעכּ בים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים
ּת אמר ואם בּ ׁש בילם. וּ מתקיּ ם העוֹ לם מתנהג ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים
נאמר, הרי  דין, בּ לי בּ אדם דין עוֹ שׂ ה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
אהבתוֹ  מ וּ ם צדּ יק, כּ ׁש הוּ א האדם על ׁש וֹ רה הדּ ין ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ אׁש ר 

היא, אליו  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הּק דוֹ ׁש ׁש ל ׁש הרי ׁש נּ תבּ אר, כּ מ וֹ  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
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ּת נחמני: ותּס ב נבלכבגּ דלּ תי בכלי אוֹ ד אני גּ ם 
אהי  אמּת:ישׂ ראל ׁש  קדוֹ  בכנּ וֹ ר ל אזּמ רה 

ּפ דית:כג אׁש ר ונפׁש י  ּל אזּמ רה כּ י שׂ פתי ּת רנּ נּ ה
חפרוּ כד כי בׁש וּ  כּ י צדקת ּת הגּ ה היּ וֹ ם כּ ל לׁש וֹ ני גּ ם

רעתי: מבקׁש י

את מ ׁש בּ ר  אליו, אוֹ תוֹ  לקרב בּ אהבה עליו מרחם הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
אליו  האדם מתקרב ואז הנּ ׁש מה, את להׁש ליט  כּ די ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהגּ וּ ף
גּ וּ ף  וצרי נחלׁש . והגּ וּ ף ׁש וֹ לטת והנּ ׁש מה כּ ראוּ י , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ אהבה 
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל אהוּ ב הוּ א ואז  בּ חזק, ׁש ּמ תגּ בּ רת חזקה ונפ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַחלּ ׁש 
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נוֹ תן החברים, ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  הוּ א,  ָּבּ רו◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הבּ א. לעוֹ לם אוֹ תוֹ  לז כּ וֹ ת כּ די  הזּ ה  בּ עוֹ לם צער  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַל צּ דּ יק

הּק דוֹ ׁש וכא ׁש ר ׁש ל שׂ וֹ נאוֹ  הוּ א חזק, וגוּ ף חלּ ׁש ה הנּ ׁש מה ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
בּ עוֹ לם צער  ל וֹ  נוֹ תן א בּ וֹ , מרצּ ה ׁש אינ וֹ  הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש אם מוּ ם יתרה, בּ ׁש למ וּ ת  והוּ א מתּק נוֹ ת דּ רכיו אלּ א ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה,
שׂ כר וֹ  את  ל וֹ  מׁש לּ ם ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  חסד, אוֹ  צדקה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ שׂ ה
ׁש ּת רגּ ם וזהוּ  ההוּ א . בּ עוֹ לם חלק לוֹ  יהיה וא  הזּ ה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

ז)אוּ נקלוּ ס ל שׂ וֹ נאיו (דברים מׁש לּ ם - וגוֹ ' לשׂ וֹ נאיו וּ מׁש לּ ם ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌
עוֹ שׂ ים ׁש הם ׁש נּ ׁש בּ ר[הוא]טוֹ בוֹ ת צדּ יק  אוֹ תוֹ   ּכ וּ מוּ ם , ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

א הוּ א הלּ לוּ ּת מיד  והדּ ברים הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל הוּ ב ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
עליו. ׁש נּ ענׁש  בּ ידוֹ  חטא מצא וא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ דק,
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לחודש יד

אהיםאעב ּת ןלׁש מה למל מׁש ּפ טי 
:מל לבן בוצדקתועניּ י בצדק  עּמ ידין 

בּ צדקה:ג במׁש ּפ ט: וּ גבעוֹ ת לעם ׁש לוֹ ם הרים ישׂ אוּ  
ׁש ק:ד  עוֹ  וידכּ א אביוֹ ן לבני ׁש יע יוֹ  עם עניּ י יׁש ּפ ט
דּ וֹ רים:ה דּ וֹ ר ירח ולפני ׁש מׁש  עם  ּייראו

וחסד  ח למצא
משפטי אלהי א)לשלמה עב]:(עב, לפרק תהלי כתיב[שימוש

הוא שלו וש הבריות. בעיני  וחסד ח ותמצא עלי ותלהו  אותו 
מנכסיו . ירד שלא  וטוב יאשרוהו  מ ה' ,אלהי" מ א' א"ה

תהלי שימוש

ה חת מ ע מ ד הא  ה פ ה  ְְְִִִִֶֶַַַַַָזמ

 ּׁש מׁש יירא ו ה)עם וישלח:(עב, פ' ח"א קעח)[זוהר ועכׁש ו ](דף  ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כּ מ וֹ  להת ּפ לּ ל, הּת פלּ ה זמן הוּ א המׁש , ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש האיר 

ׁש כּ תוּ ב עב )ׁש בּ ארוּ הוּ , ׁש מׁש (תהלים  עם   ּעםיירא ו מהוּ  . ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
עםׁש מ ׁש  יראה ׁש הרי  ל ּה , להאיר  עּמ נוּ  המׁש  אוֹ ר ל ׁש מר  ? ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

א ה וּ א  היּ וֹ ם, מאיר וּ כׁש א להפרידם. וא ,צרי ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש 
ׁש מׁש . עם וזהוּ  כּ אחד, אוֹ תם לחבּ ר  וצרי המׁש , עם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵיראה

ירה וא מר נעימה  קל תח גליו   מ ה סע  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעה

 ּׁש מׁש ייראו ה)עם ויקהל:(עב, פ' ח"ב קצ"ו.)[זוהר בּ ׁש עה](דף ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
למּט ה, ׁש ירה נוֹ טלים ישׂ ראל בּ יּ וֹ ם, המׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צאת 

תהלי זוהר 
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ׁש כּ תוּ ב למעלה, ׁש מׁש והמׁש  עם  ּׁש נּ וֹ סע יירא ו בּ ׁש עה  . ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ואיזוֹ  ׁש ירה. ואוֹ מר  נעימה בּ קוֹ ל  ּפ וֹ תח בּ גל גּ לּ יו, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש 

אוֹ מרים קד )?ׁש ירה  וגוֹ '.(תהלים בׁש מוֹ  קראוּ  לה' (שם)הוֹ דוּ  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את  מ ׁש בּ חים וישׂ ראל וגוֹ '. ל וֹ  זּמ רוּ  לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִׁש יר וּ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  המׁש . עם בּ יּ וֹ ם עב )הוּ א עם(שם  ּיירא ו ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
אמר הזּ ה, הּפ סוּ ק את בּ ארנוּ  ׁש הרי גּ ב על ואף ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָׁש מׁש .
וּ סתוּ מי  לב אטוּ מי  הם העוֹ לם ׁש בּ ני  אלמלא  אלעזר, ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י 
המ ׁש  גּ לגּ ל ׁש ל הנּ עימה מּק וֹ ל לעמד יכוֹ לים א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵעינים,

הוּ א.(ויוצא)כּ ׁש נּ וֹ סע  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  וּ מׁש בּ ח ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

חמה קעה  לפני מנחה פילת  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹזמ

 ּׁש מׁש ייראו ה)עם חדש:(עב, בראשית[זוהר כּ ,])(פרשת  וּ מוּ ם ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
ּת ׁש בּ ח וֹ ת את לוֹ מר לאדם לוֹ  אס וּ ר  אלעזר , רבּ י  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ׁש כּ תוּ ב החּמ ה, דּ מדּ וּ מי עם אלּ א ׁש מׁש ּת פלּ תוֹ  עם  ּייראו. ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
הלּ ילה, ׁש ל והּת ׁש בּ חת ה ּת פ לּ ה אלעזר , רבּ י  אמר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוכן

ׁש כּ תוּ ב הלּ בנה, נראתה  טרם החּמ ה עב )מקעה (תהלים ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש מׁש  עם  ּהבּ קר.ייראו תפלּ ת זוֹ הי  ירח, זוֹ הי ולפני וגוֹ ', ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הלּ ילה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת

צ יק  לאד רק   ל ילהק א נדר י  י  תְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמא

 ּׁש מׁש יירא ו ה)עם מקץ:(עב , פ' ח"א רד:)[זוהר ורבּ י ](דף  חיּ יא ר בּ י  ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש היה אחד איׁש  ראוּ  בּ ינתים . בּ דר הוֹ לכים היוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵיוֹ סי

וּ כלי מצוה ׁש ל  בּ ע ּט וּ ף מעּט ף אמרבּ א ּת ח ּת יו. קׁש וּ רים זין ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש ה וּ א אוֹ  - בּ וֹ  יׁש  הנים מן אחד ה זּ ה, האיׁש  ח יּ יא, ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 

תהלי זוהר 
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לחודש יד

אהיםאעב ּת ןלׁש מה למל מׁש ּפ טי 
:מל לבן בוצדקתועניּ י בצדק  עּמ ידין 

ּב צדקה:ג במׁש ּפ ט: וּ גבעוֹ ת לעם ׁש לוֹ ם הרים ישׂ אוּ  
ׁש ק:ד  עוֹ  וידכּ א אביוֹ ן לבני ׁש יע יוֹ  עם עניּ י יׁש ּפ ט
דּ וֹ רים:ה דּ וֹ ר ירח ולפני ׁש מׁש  עם  ּייראו

וחסד  ח למצא
משפטי אלהי א)לשלמה עב]:(עב, לפרק תהלי כתיב[שימוש

הוא שלו וש הבריות. בעיני  וחסד ח ותמצא עלי ותלהו  אותו 
מנכסיו . ירד שלא  וטוב יאשרוהו  מ ה' ,אלהי" מ א' א"ה

תהלי שימוש

ה חת מ ע מ ד הא  ה פ ה  ְְְִִִִֶֶַַַַַָזמ

 ּׁש מׁש יירא ו ה)עם וישלח:(עב, פ' ח"א קעח)[זוהר ועכׁש ו ](דף  ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כּ מ וֹ  להת ּפ לּ ל, הּת פלּ ה זמן הוּ א המׁש , ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש האיר 

ׁש כּ תוּ ב עב )ׁש בּ ארוּ הוּ , ׁש מׁש (תהלים  עם   ּעםיירא ו מהוּ  . ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
עםׁש מ ׁש  יראה ׁש הרי  ל ּה , להאיר  עּמ נוּ  המׁש  אוֹ ר ל ׁש מר  ? ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

א ה וּ א  היּ וֹ ם, מאיר וּ כׁש א להפרידם. וא ,צרי ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש 
ׁש מׁש . עם וזהוּ  כּ אחד, אוֹ תם לחבּ ר  וצרי המׁש , עם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵיראה

ירה וא מר נעימה  קל תח גליו   מ ה סע  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעה

 ּׁש מׁש ייראו ה)עם ויקהל:(עב, פ' ח"ב קצ"ו.)[זוהר בּ ׁש עה](דף ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
למּט ה, ׁש ירה נוֹ טלים ישׂ ראל בּ יּ וֹ ם, המׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צאת 
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ׁש כּ תוּ ב למעלה, ׁש מׁש והמׁש  עם  ּׁש נּ וֹ סע יירא ו בּ ׁש עה  . ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ואיזוֹ  ׁש ירה. ואוֹ מר  נעימה בּ קוֹ ל  ּפ וֹ תח בּ גל גּ לּ יו, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש 

אוֹ מרים קד )?ׁש ירה  וגוֹ '.(תהלים בׁש מוֹ  קראוּ  לה' (שם)הוֹ דוּ  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את  מ ׁש בּ חים וישׂ ראל וגוֹ '. ל וֹ  זּמ רוּ  לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִׁש יר וּ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  המׁש . עם בּ יּ וֹ ם עב )הוּ א עם(שם  ּיירא ו ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
אמר הזּ ה, הּפ סוּ ק את בּ ארנוּ  ׁש הרי גּ ב על ואף ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָׁש מׁש .
וּ סתוּ מי  לב אטוּ מי  הם העוֹ לם ׁש בּ ני  אלמלא  אלעזר, ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י 
המ ׁש  גּ לגּ ל ׁש ל הנּ עימה מּק וֹ ל לעמד יכוֹ לים א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵעינים,

הוּ א.(ויוצא)כּ ׁש נּ וֹ סע  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  וּ מׁש בּ ח ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

חמה קעה  לפני מנחה פילת  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹזמ

 ּׁש מׁש ייראו ה)עם חדש:(עב, בראשית[זוהר כּ ,])(פרשת  וּ מוּ ם ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
ּת ׁש בּ ח וֹ ת את לוֹ מר לאדם לוֹ  אס וּ ר  אלעזר , רבּ י  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ׁש כּ תוּ ב החּמ ה, דּ מדּ וּ מי עם אלּ א ׁש מׁש ּת פלּ תוֹ  עם  ּייראו. ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
הלּ ילה, ׁש ל והּת ׁש בּ חת ה ּת פ לּ ה אלעזר , רבּ י  אמר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוכן

ׁש כּ תוּ ב הלּ בנה, נראתה  טרם החּמ ה עב )מקעה (תהלים ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש מׁש  עם  ּהבּ קר.ייראו תפלּ ת זוֹ הי  ירח, זוֹ הי ולפני וגוֹ ', ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הלּ ילה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת

צ יק  לאד רק   ל ילהק א נדר י  י  תְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמא

 ּׁש מׁש יירא ו ה)עם מקץ:(עב , פ' ח"א רד:)[זוהר ורבּ י ](דף  חיּ יא ר בּ י  ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש היה אחד איׁש  ראוּ  בּ ינתים . בּ דר הוֹ לכים היוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵיוֹ סי

וּ כלי מצוה ׁש ל  בּ ע ּט וּ ף מעּט ף אמרבּ א ּת ח ּת יו. קׁש וּ רים זין ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש ה וּ א אוֹ  - בּ וֹ  יׁש  הנים מן אחד ה זּ ה, האיׁש  ח יּ יא, ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 

תהלי זוהר 
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אמר העוֹ לם . בּ ני את לרּמ וֹ ת בּ ׁש ביל ׁש הוּ א אוֹ  ׁש לם, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַצדּ יק
י וֹ סי, רבּ י  כּ ללוֹ  דן הוי אמר וּ , העלי וֹ נים החסידים הרי ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

זכ וּ ת. לכף יתכּ וּ ן אדם ,לדּ ר ׁש יּ וֹ צא אדם ׁש נינוּ , הנּ ה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לנוּ  מנּ ין ולתפלּ ה. לקרב, לדוֹ ר וֹ ן, - דברים ?ל ׁש ׁש ה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

עצמ וֹ  וזרז אלּ וּ , לׁש ׁש ת התכּ וּ ן  הוּ א ׁש הרי ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִמיּ עקב.
ה נּ ה ,בּ דּ ר הוֹ ל הוּ א הזּ ה והאי ׁש  ולתפלּ ה. לקרב ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלדוֹ רוֹ ן,
לקרב. זין כּ לי  בּ וֹ  והנּ ה לּת פלּ ה, מצוה  ׁש ל ע ּט וּ ף בּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵי ׁש 
אחריה. לרדּ ף אין הלי ׁש י א לּ ה, ׁש ני  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
רבּ י  אמר  להם. הׁש יב וא ׁש לוֹ ם  לוֹ  נתנוּ  אליהם, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּק רב
אין  - בּ וֹ  להיוֹ ת ׁש רא וּ יים הנים מאוֹ תם  אחד הנּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִחיּ יא,
הל וֹ ם. כּ לוּ ל וּ בד וֹ ר וֹ ן  לדוֹ ר וֹ ן, עצמוֹ  תּק ן א  ׁש הרי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶבּ וֹ ,
ׁש ּמ רחיׁש  אוֹ  בּ תפלּ ת וֹ , מׁש ּת דּ ל היה אוּ לי י וֹ סי, רבּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
אוֹ תוֹ  דבּ ר  וא יחד, הלכוּ  א וֹ ת וֹ . יׁש כּ ח  ׁש א כּ די ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַּת למוּ ד וֹ 
י וֹ סי  ור בּ י ח יּ יא רבּ י נׁש מטוּ   ּכ אחר  עּמ הם. ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָהאי ׁש 
ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים האי ׁש  אוֹ תוֹ  ׁש ראה כּ יון בּ ּת וֹ רה. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת דּ לוּ 

ׁש ל וֹ ם. להם ונתן אליהם קרב  בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָהיוּ 

ׁש לוֹ םאמר לי כּ ׁש נּ תּת ם  אוֹ תי חׁש דּת ם בּ ּמ ה רבּ וֹ תי, להם, ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
לכם הׁש ב ּת י הייתוא אוּ לי  י וֹ סי, ר בּ י ל וֹ  אמר  ? ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  להם, אמר . בּ תלמוּ ד מרחי ׁש  אוֹ  ּת פלּ ה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵאוֹ מר
אחד בּ  יוֹ ם לכם, אמר אבל זכוּ ת. לכף אתכם יד וּ ן הוּ א  ּרו ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ׁש ל וֹ ם, לוֹ  והקדּ מּת י  אחד אי ׁש  מצאתי , בּ דּ ר  הוֹ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָהייתי
ואלמלא אוֹ תי, וצער עלי  וקם ׁש וֹ דד, היה אי ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואוֹ תוֹ 
ׁש א נדרּת י י וֹ ם מאוֹ תוֹ  הצטער ּת י . עליו ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התגּ בּ רּת י
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ארץ:ו זרזיף כּ רביבים גּ ז על כּ מטר יפרחזירד 
ירח: בּ לי עד ׁש לוֹ ם ורב צדּ יק מיּ םחבּ ימיו וירדּ  

ארץ: אפסי עד וּ מנּ הר ים ציּ יםטעד יכרעוּ  לפניו 
ילחכוּ : עפר יׁש יבוּ יואיביו מנחה ואיּ ים תרׁש יׁש  מלכי 

יקריבוּ : אׁש כּ ר וּ סבא ׁש בא כליאמלכי לוֹ  ׁש ּת חווּ  וי 
יעבדוּ הוּ : גּ וֹ ים כּ ל וענייבמלכים מׁש וּ ע אביוֹ ן יצּ יל כּ י 

לוֹ : עזר אביוֹ ניםיגואין ונפׁש וֹ ת ואביוֹ ן דּ ל על יחס 
ׁש יע: נידיוֹ  יגאל וּ מחמס  ֹבּ עיניו:מּת ו דּ מם וייקר פׁש ם 

תמידטו ּב עדוֹ  ויתּפ לּ ל ׁש בא מזּ הב לוֹ  ויּת ן ויחי
יברכנהוּ : היּ וֹ ם בּ ראׁש טזכּ ל בּ ארץ בּ ר פּס ת יהי 

הארץ: כּ עשׂ ב מעיר ויציצוּ  ּפ ריוֹ  כּ לּ בנוֹ ן ירעׁש  הרים

הכּ רּת יו  אם אלּ א צ דּ יק , לאדם רק  ׁש לוֹ ם , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהק דּ ים
בּ כח, עלי  וית גּ בּ ר  אוֹ תי לצער  ׁש יּ כוֹ ל  מ וּ ם ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה,

ׁש כּ ת וּ ב ר ׁש ע , לאי ׁש  ׁש לוֹ ם להק דּ ים ׁש אס וּ ר  (ישעיהמ וּ ם ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש ראיתי מט ) העה ואוֹ תּה  לר ׁש עים. ה' אמר ׁש לוֹ ם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵאין 

אתכם, חׁש דּת י  לכם, הׁש בּת י וא ׁש לוֹ ם לי  וּ נתּת ם ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶאתכם
כן  וּ כמוֹ  בּ ח וּ ץ, ׁש נּ ראית מצוה בכם ראיתי ׁש א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
ׁש אּת ם אתכם ׁש ראיתי עכׁש ו אבל ּת למוּ די, על ח וֹ זר  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָהייתי

לפני . מתּק נת הדּ ר הנּ ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים,
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אמר העוֹ לם . בּ ני את לרּמ וֹ ת בּ ׁש ביל ׁש הוּ א אוֹ  ׁש לם, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַצדּ יק
י וֹ סי, רבּ י  כּ ללוֹ  דן הוי אמר וּ , העלי וֹ נים החסידים הרי ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

זכ וּ ת. לכף יתכּ וּ ן אדם ,לדּ ר ׁש יּ וֹ צא אדם ׁש נינוּ , הנּ ה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לנוּ  מנּ ין ולתפלּ ה. לקרב, לדוֹ ר וֹ ן, - דברים ?ל ׁש ׁש ה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

עצמ וֹ  וזרז אלּ וּ , לׁש ׁש ת התכּ וּ ן  הוּ א ׁש הרי ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִמיּ עקב.
ה נּ ה ,בּ דּ ר הוֹ ל הוּ א הזּ ה והאי ׁש  ולתפלּ ה. לקרב ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלדוֹ רוֹ ן,
לקרב. זין כּ לי  בּ וֹ  והנּ ה לּת פלּ ה, מצוה  ׁש ל ע ּט וּ ף בּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵי ׁש 
אחריה. לרדּ ף אין הלי ׁש י א לּ ה, ׁש ני  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
רבּ י  אמר  להם. הׁש יב וא ׁש לוֹ ם  לוֹ  נתנוּ  אליהם, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּק רב
אין  - בּ וֹ  להיוֹ ת ׁש רא וּ יים הנים מאוֹ תם  אחד הנּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִחיּ יא,
הל וֹ ם. כּ לוּ ל וּ בד וֹ ר וֹ ן  לדוֹ ר וֹ ן, עצמוֹ  תּק ן א  ׁש הרי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶבּ וֹ ,
ׁש ּמ רחיׁש  אוֹ  בּ תפלּ ת וֹ , מׁש ּת דּ ל היה אוּ לי י וֹ סי, רבּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
אוֹ תוֹ  דבּ ר  וא יחד, הלכוּ  א וֹ ת וֹ . יׁש כּ ח  ׁש א כּ די ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַּת למוּ ד וֹ 
י וֹ סי  ור בּ י ח יּ יא רבּ י נׁש מטוּ   ּכ אחר  עּמ הם. ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָהאי ׁש 
ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים האי ׁש  אוֹ תוֹ  ׁש ראה כּ יון בּ ּת וֹ רה. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת דּ לוּ 

ׁש ל וֹ ם. להם ונתן אליהם קרב  בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָהיוּ 

ׁש לוֹ םאמר לי כּ ׁש נּ תּת ם  אוֹ תי חׁש דּת ם בּ ּמ ה רבּ וֹ תי, להם, ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
לכם הׁש ב ּת י הייתוא אוּ לי  י וֹ סי, ר בּ י ל וֹ  אמר  ? ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  להם, אמר . בּ תלמוּ ד מרחי ׁש  אוֹ  ּת פלּ ה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵאוֹ מר
אחד בּ  יוֹ ם לכם, אמר אבל זכוּ ת. לכף אתכם יד וּ ן הוּ א  ּרו ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ׁש ל וֹ ם, לוֹ  והקדּ מּת י  אחד אי ׁש  מצאתי , בּ דּ ר  הוֹ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָהייתי
ואלמלא אוֹ תי, וצער עלי  וקם ׁש וֹ דד, היה אי ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואוֹ תוֹ 
ׁש א נדרּת י י וֹ ם מאוֹ תוֹ  הצטער ּת י . עליו ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התגּ בּ רּת י

תהלי זוהר 
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ארץ:ו זרזיף כּ רביבים גּ ז על כּ מטר יפרחזירד 
ירח: בּ לי עד ׁש לוֹ ם ורב צדּ יק מיּ םחבּ ימיו וירדּ  

ארץ: אפסי עד וּ מנּ הר ים ציּ יםטעד יכרעוּ  לפניו 
ילחכוּ : עפר יׁש יבוּ יואיביו מנחה ואיּ ים תרׁש יׁש  מלכי 

יקריבוּ : אׁש כּ ר וּ סבא ׁש בא כליאמלכי לוֹ  ׁש ּת חווּ  וי 
יעבדוּ הוּ : גּ וֹ ים כּ ל וענייבמלכים מׁש וּ ע אביוֹ ן יצּ יל כּ י 

לוֹ : עזר אביוֹ ניםיגואין ונפׁש וֹ ת ואביוֹ ן דּ ל על יחס 
ׁש יע: נידיוֹ  יגאל וּ מחמס  ֹבּ עיניו:מּת ו דּ מם וייקר פׁש ם 

תמידטו בּ עדוֹ  ויתּפ לּ ל ׁש בא מזּ הב לוֹ  ויּת ן ויחי
יברכנהוּ : היּ וֹ ם בּ ראׁש טזכּ ל בּ ארץ בּ ר פּס ת יהי 

הארץ: כּ עשׂ ב מעיר ויציצוּ  ּפ ריוֹ  כּ לּ בנוֹ ן ירעׁש  הרים

הכּ רּת יו  אם אלּ א צ דּ יק , לאדם רק  ׁש לוֹ ם , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהק דּ ים
בּ כח, עלי  וית גּ בּ ר  אוֹ תי לצער  ׁש יּ כוֹ ל  מ וּ ם ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה,

ׁש כּ ת וּ ב ר ׁש ע , לאי ׁש  ׁש לוֹ ם להק דּ ים ׁש אס וּ ר  (ישעיהמ וּ ם ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש ראיתי מט ) העה ואוֹ תּה  לר ׁש עים. ה' אמר ׁש לוֹ ם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵאין 

אתכם, חׁש דּת י  לכם, הׁש בּת י וא ׁש לוֹ ם לי  וּ נתּת ם ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶאתכם
כן  וּ כמוֹ  בּ ח וּ ץ, ׁש נּ ראית מצוה בכם ראיתי ׁש א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
ׁש אּת ם אתכם ׁש ראיתי עכׁש ו אבל ּת למוּ די, על ח וֹ זר  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָהייתי

לפני . מתּק נת הדּ ר הנּ ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים,

תהלי זוהר 
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ׁש מׁש יז לפני לעוֹ לם ׁש מוֹ  ויתבּ רכוּ (ינין)יהי ׁש מוֹ  ינּ וֹ ן 
יארוּ הוּ : גּ וֹ ים כּ ל יהויחבוֹ   ּבּ רוהיםא 

היח יאת   ד ק היה  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָההנהגה 

ּכ ל יהי  בוֹ  ויתּב רכוּ  ׁש מ וֹ  י נּ וֹ ן ׁש מׁש  לפני  לעוֹ לם ׁש מוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

יארוּ הוּ : יז)גּ וֹ ים ז :)זוהר זוהר זוהר זוהר [.(עב, דף  ׁש מעוֹ ן ](ח"ב ר בּ י ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
זמן, בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ זדּ ּמ ן  למי  אוֹ י ואמר, וּ בכה ידיו, ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵהרים
ׁש יּ זדּ ּמ ן  למי אוֹ י  זמן. בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ זדּ ּמ ן מי ׁש ל חלקוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְואׁש רי
לפקד  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ ׁש יּ בא מוּ ם - זמן ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
אוֹ תם בּ כל עּמ ּה , ׁש עמדוּ  אוֹ תם הם מי יסּת כּ ל  האיּ לה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאת
י ּמ צא וא  ואחד , אחד כּ ל מעשׂ י בּ כל  ע ּמ ּה , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאים

ׁש כּ תוּ ב סג )צדּ יק, על (ישעיה צר וֹ ת וכּמ ה ע וֹ זר. ואין ואבּ יט ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
- הזּ מן בּ אוֹ תוֹ  וי ּמ צא ׁש יּ זדּ ּמ ן מי אׁש רי  לישׂ ראל. ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָצרוֹ ת
לא וֹ תוֹ  יז כּ ה בּ אמוּ נה , זמן  בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ עמד  ׁש אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִמוּ ם

הּמ ל שׂ מחת ׁש ל  כּ תוּ באוֹ ר  זמן אוֹ תוֹ  ועל יג ), (זכריה  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וגוֹ ' הזּ הב את כּ בחן וּ בחנּת ים הכּ סף  את כּ צרף ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ צרפּת ים

ל הע ל  תינ ק ת   אפ ה יח לימת  קרב  ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָכהיה
יק  ולדעת  חכמה  ל נס ר ת למצא  ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹעתידי

ת בא לליתה זמוחנ ת  ְְְְְִֶֶַַַֹ

וגו 'יהי  ׁש מו  ינּ וֹ ן ׁש מׁש  לפני  לעוֹ לם יז)ׁש מוֹ  פרשת[:(עב , ח"א  (זוהר ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

קי"ח.) דף הזּ ה.]וירא הּמ עשׂ ה  לוֹ  סּפ ר וּ  ׁש מע וֹ ן, ר בּ י אל ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ אוּ 
הייתם אוֹ תיּ וֹ ת אוֹ תם  ׁש ל הּמ ׁש יח בּ קץ א וּ לי להם, ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר

מע ּמ נוּ .עסוּ קים נׁש כּ ח הכּ ל ׁש הרי ידענוּ , א  זה את לוֹ , אמר וּ  ? ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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ׁש מׁש יז לפני לעוֹ לם ׁש מוֹ  ויתבּ רכוּ (ינין)יהי ׁש מוֹ  ינּ וֹ ן 
יארוּ הוּ : גּ וֹ ים כּ ל יהויחבוֹ   ּבּ רוהיםא 

היח יאת   ד ק היה  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָההנהגה 

ּכ ל יהי  בוֹ  ויתּב רכוּ  ׁש מ וֹ  י נּ וֹ ן ׁש מׁש  לפני  לעוֹ לם ׁש מוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

יארוּ הוּ : יז)גּ וֹ ים ז :)זוהר זוהר זוהר זוהר [.(עב, דף  ׁש מעוֹ ן ](ח"ב ר בּ י ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
זמן, בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ זדּ ּמ ן  למי  אוֹ י ואמר, וּ בכה ידיו, ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵהרים
ׁש יּ זדּ ּמ ן  למי אוֹ י  זמן. בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ זדּ ּמ ן מי ׁש ל חלקוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְואׁש רי
לפקד  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ ׁש יּ בא מוּ ם - זמן ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
אוֹ תם בּ כל עּמ ּה , ׁש עמדוּ  אוֹ תם הם מי יסּת כּ ל  האיּ לה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאת
י ּמ צא וא  ואחד , אחד כּ ל מעשׂ י בּ כל  ע ּמ ּה , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאים

ׁש כּ תוּ ב סג )צדּ יק, על (ישעיה צר וֹ ת וכּמ ה ע וֹ זר. ואין ואבּ יט ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
- הזּ מן בּ אוֹ תוֹ  וי ּמ צא ׁש יּ זדּ ּמ ן מי אׁש רי  לישׂ ראל. ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָצרוֹ ת
לא וֹ תוֹ  יז כּ ה בּ אמוּ נה , זמן  בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ עמד  ׁש אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִמוּ ם

הּמ ל שׂ מחת ׁש ל  כּ תוּ באוֹ ר  זמן אוֹ תוֹ  ועל יג ), (זכריה  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וגוֹ ' הזּ הב את כּ בחן וּ בחנּת ים הכּ סף  את כּ צרף ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ צרפּת ים

ל הע ל  תינ ק ת   אפ ה יח לימת  קרב  ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָכהיה
יק  ולדעת  חכמה  ל נס ר ת למצא  ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹעתידי

ת בא לליתה זמוחנ ת  ְְְְְִֶֶַַַֹ

וגו 'יהי  ׁש מו  ינּ וֹ ן ׁש מׁש  לפני  לעוֹ לם יז)ׁש מוֹ  פרשת[:(עב , ח"א  (זוהר ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
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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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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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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 
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
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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  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

וארבעי שמונה  תקו זוהר 13תיקוני

         ©§§©©©¨¨¤¦¥©¥¦Ÿ¤¨¤¨¤¡©
         Ÿ§©£¥§Ÿ§¥¤§©©¨§¨©©

         ¤¨¦¤¥§¦©§¦¤¨¥¤©¥¦Ÿ©§¨¦
         §¨¨¥©©¥§¤¤©§¨¦©§ª¨¥©©§©¨
        §¥£¨¨¤¨¨¨¨©£¨¨§©¨©£¨¨©¨¨§¦§¨
         ̈£¨¨¦§©¤¨§©£¥©¦§¨¥¦§©¨¤¥
       ©§¨¥¤§¨§¦§¨¥§¤¤©§¦§¦©©¨
         §©¦¥£¦¨§©¨¨¤¤¨§©©©¦¤¥

מ"ח ארמיתתיקון בלשון

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 ,



וארבעי שמונה  תקו זוהר תיקוני 14

        ¥¤¦§©¦©¦¦§¥§§¦¨©
         ¤¦¨©©¦¤§¦§¦¦©¦§¨§¦¨
         ¦¤¤¤¤¥©£¦§¨¥§¤¨©¦¨
        ¦§©¤¤¤¦¨¨§§¤¨©§¦§¨¥¤¤¤§
         ¥¤¤¦§¨¥§¨§¤¤¨§¦¨¤¦§¨©¦§¨

          ¦¤¥§§¦Ÿ¤¤©£¦Ÿ©¦§¨§¦¨
         ©§©§©¨¦¨¨¨¨¨©§©¨¨
          ¤¡©§©¥¥¨¦©¦¥£¨§¨¦
         §©§©¦¤§¨¨§¦¨§¦¨§¤§¥©£¥¨©£¨¤
         £¥¨§¦¨§¦§¨¥§¦¦¦§¨¥©£¨¦
         ©Ÿ©£¥¥§¨§¦¤Ÿ¤¨§©¨
         §©£¤Ÿ¥¨¦§¨¦©©§©¦§¨
         ¤©§¨¨¤¤¡©¨¦§¥¨©§¦§¦¨Ÿ¦Ÿ©©§

          ¨¨¤¡©©§¨¤¥©©§¤©©§ª¨¤¦¨
          §¨¦©¨£¤©¨¥¨¨©§©Ÿ¤¤
       ©¨§¨¨¤¤©§¦¨¨©§¦¤ª¨§¦¥¨¨

          ¤§¨¤¨¨©§¦¤©§©¥¨¨£©§¥¦§¥¤¨¦¤
        ¨¨§©¨§©¦§¦§¥§©£¨¦§¨¦¦§

          ¦¥Ÿ©©Ÿ¤§¨©¦¦¦¤¤§¥¨
         §©¨§¨©¥©©§¦¦¨¤¤§¥¨©§¨

      §¨©¦¦¦¤¤§¥¨§©¨



ל'   המ יח 15ִִַַָס ד

ל ' ן - המ יח  ס ד 

         ©¥¦§©¡Ÿ¦§©¤¤©§¥©¨¦
        ©¤§©¤¨§©©¦§©¤©§¦¨¤¤©¨
       ̈©©¤¤©¨¤¦§©§¦©¨¦
        ¤©§¦¨¦§¥¥¥¤§¨©©©£¥§Ÿ©¨
        ¨§¥¦¤¥¨¦§¦¥¤§¥¨¥©¦©£¥©¥
         §¦§§¤©§¦¨¤¥¨¤¥§¦©§¥¨©©¨

            §¦¥¥¤§©¨¨¥§¨§§¨
           ¨£¥¤§¤¦¦§¦¦§¤§¦¤¤¨¤§¨

         ̈©¨¨¨¦©Ÿ¥¦§¥¤§¨¦§¨©§
         §¦©¨¤¨©¤¤¤¦¦§©§¨©£¦¨¥
        ¤¦§©§¦©¨¨¤¤¤¦§©§¨¦§

           §©©¦§Ÿ¦¨¨¥¨©¥§Ÿ¨§¨
           §¦¤¨¦©¨¤¦¤§¦¤¥¥¦¨¨
         §Ÿ¨§¨¤¥¥¤¦¤©¨©¨¨§Ÿ
      ¦§¦§©¥§¨§©©©¨¨§§¦¤¦§©¥©§©
         ©¨§¨¤¦¦¤¨§¦§¤¤§¥¨¨¤¤§¦
         £¦§¤¤¦¨§¤¤§©§¨¨¨§¨©©¤¦§©¤¤¦
         ©©¨¦©§¤¦§¨¥§¦©©Ÿ¤§¦©¨§¨

          ¦¨©¥¨§¨©©©§¦§©





וארבעי שמונה  תקו זוהר תיקוני 14

        ¥¤¦§©¦©¦¦§¥§§¦¨©
         ¤¦¨©©¦¤§¦§¦¦©¦§¨§¦¨
         ¦¤¤¤¤¥©£¦§¨¥§¤¨©¦¨
        ¦§©¤¤¤¦¨¨§§¤¨©§¦§¨¥¤¤¤§
         ¥¤¤¦§¨¥§¨§¤¤¨§¦¨¤¦§¨©¦§¨

          ¦¤¥§§¦Ÿ¤¤©£¦Ÿ©¦§¨§¦¨
         ©§©§©¨¦¨¨¨¨¨©§©¨¨
          ¤¡©§©¥¥¨¦©¦¥£¨§¨¦
         §©§©¦¤§¨¨§¦¨§¦¨§¤§¥©£¥¨©£¨¤
         £¥¨§¦¨§¦§¨¥§¦¦¦§¨¥©£¨¦
         ©Ÿ©£¥¥§¨§¦¤Ÿ¤¨§©¨
         §©£¤Ÿ¥¨¦§¨¦©©§©¦§¨
         ¤©§¨¨¤¤¡©¨¦§¥¨©§¦§¦¨Ÿ¦Ÿ©©§

          ¨¨¤¡©©§¨¤¥©©§¤©©§ª¨¤¦¨
          §¨¦©¨£¤©¨¥¨¨©§©Ÿ¤¤
       ©¨§¨¨¤¤©§¦¨¨©§¦¤ª¨§¦¥¨¨

          ¤§¨¤¨¨©§¦¤©§©¥¨¨£©§¥¦§¥¤¨¦¤
        ¨¨§©¨§©¦§¦§¥§©£¨¦§¨¦¦§

          ¦¥Ÿ©©Ÿ¤§¨©¦¦¦¤¤§¥¨
         §©¨§¨©¥©©§¦¦¨¤¤§¥¨©§¨

      §¨©¦¦¦¤¤§¥¨§©¨



ל'   המ יח 15ִִַַָס ד

ל ' ן - המ יח  ס ד 

         ©¥¦§©¡Ÿ¦§©¤¤©§¥©¨¦
        ©¤§©¤¨§©©¦§©¤©§¦¨¤¤©¨
       ̈©©¤¤©¨¤¦§©§¦©¨¦
        ¤©§¦¨¦§¥¥¥¤§¨©©©£¥§Ÿ©¨
        ¨§¥¦¤¥¨¦§¦¥¤§¥¨¥©¦©£¥©¥
         §¦§§¤©§¦¨¤¥¨¤¥§¦©§¥¨©©¨

            §¦¥¥¤§©¨¨¥§¨§§¨
           ¨£¥¤§¤¦¦§¦¦§¤§¦¤¤¨¤§¨

         ̈©¨¨¨¦©Ÿ¥¦§¥¤§¨¦§¨©§
         §¦©¨¤¨©¤¤¤¦¦§©§¨©£¦¨¥
        ¤¦§©§¦©¨¨¤¤¤¦§©§¨¦§

           §©©¦§Ÿ¦¨¨¥¨©¥§Ÿ¨§¨
           §¦¤¨¦©¨¤¦¤§¦¤¥¥¦¨¨
         §Ÿ¨§¨¤¥¥¤¦¤©¨©¨¨§Ÿ
      ¦§¦§©¥§¨§©©©¨¨§§¦¤¦§©¥©§©
         ©¨§¨¤¦¦¤¨§¦§¤¤§¥¨¨¤¤§¦
         £¦§¤¤¦¨§¤¤§©§¨¨¨§¨©©¤¦§©¤¤¦
         ©©¨¦©§¤¦§¨¥§¦©©Ÿ¤§¦©¨§¨

          ¦¨©¥¨§¨©©©§¦§©





מ "ג  תקו "תמ "בראשית הגאולה  17סוד

הגאולה מ "גסוד  תקון תמן" "בראשית
ע "א ) פ "ב דף הקדוש (זוהר והמבואר השלם  זוהר  מתקוני

ענה א . ואין קל ואין ראל  מע צעקים הנים 

         ¨£©¨¥§¤¨¨¤¡©§¨¥§
       §©¤¨¥§¦§¥¨§¦©¨¦§©¨
         §¦§§¦§©¦§¨¥§¥§¥¤¤¤¨

     ̈¦§¨ª§¦§Ÿ¤¡¤
עלם ב. לל נברא א  ל טב הגלה תרת רק המד

        ¦¤¥¤¦§©¥©¨¨§¨§¨¦¨¤§©¤
       ¦¨¤¦§¨§¥¤Ÿ¦§©§¨¤§§¦¤¥
         ¤¨§¨©¨©©§§©©§¦§©¥¤©©§¨
           ¥¨¨¥©¤Ÿ¦§¨¨¨§Ÿ¦§©
         ¨¨¤¦§¨§¨¤§©¤¤¤§¨§¦¤¡¦

       ̈¨§Ÿ¨§¥Ÿ¦¨¨§Ÿ¤©¨
למדג . א העבר את מתן זוה"ק הם ללמד  מתחיל  אם 

        ¡Ÿ¦©§¥¨¨¤¤¤§¨©©¦
       ¤§¨¨©¨©£¥¨¨©¨¨¥¥Ÿ©§¥

          ̈¨¤¨©§¦¨¦¥§¨§¨§¥¨¨¤¦
        ̈¨©£Ÿ¦§¨¦¨©©§¨¤¦§©¥©¤¨§¨
          ©¨¨¥¨¤¤§©¨¨¤¨¨¨¥§¨¥¨¨¦§¥

        ©©¦§©¦¤¤¨©¦§¨¡Ÿ¦©©¨¨¤¤

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 12



מ "ג  תקו "תמ "בראשית הגאולה  17סוד

הגאולה מ "גסוד  תקון תמן" "בראשית
ע "א ) פ "ב דף הקדוש (זוהר והמבואר השלם  זוהר  מתקוני

ענה א . ואין קל ואין ראל  מע צעקים הנים 

         ¨£©¨¥§¤¨¨¤¡©§¨¥§
       §©¤¨¥§¦§¥¨§¦©¨¦§©¨
         §¦§§¦§©¦§¨¥§¥§¥¤¤¤¨

     ̈¦§¨ª§¦§Ÿ¤¡¤
עלם ב. לל נברא א  ל טב הגלה תרת רק המד

        ¦¤¥¤¦§©¥©¨¨§¨§¨¦¨¤§©¤
       ¦¨¤¦§¨§¥¤Ÿ¦§©§¨¤§§¦¤¥
         ¤¨§¨©¨©©§§©©§¦§©¥¤©©§¨
           ¥¨¨¥©¤Ÿ¦§¨¨¨§Ÿ¦§©
         ¨¨¤¦§¨§¨¤§©¤¤¤§¨§¦¤¡¦

       ̈¨§Ÿ¨§¥Ÿ¦¨¨§Ÿ¤©¨
למדג . א העבר את מתן זוה"ק הם ללמד  מתחיל  אם 

        ¡Ÿ¦©§¥¨¨¤¤¤§¨©©¦
       ¤§¨¨©¨©£¥¨¨©¨¨¥¥Ÿ©§¥

          ̈¨¤¨©§¦¨¦¥§¨§¨§¥¨¨¤¦
        ̈¨©£Ÿ¦§¨¦¨©©§¨¤¦§©¥©¤¨§¨
          ©¨¨¥¨¤¤§©¨¨¤¨¨¨¥§¨¥¨¨¦§¥

        ©©¦§©¦¤¤¨©¦§¨¡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¥§©¥§¨¥

          §¤¨©§¨§¨¦¤¨©¦§¦¥§¨¤§¤¤¡©©
       §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¥£¥©¥
       §¨¦©§§©§©£¨§©¥§¦§¦§¨¤¥¤
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הכללי  תיקו 20

          §©¥§©§¨¦©¨§¨¨§¥¡Ÿ¥¦§¥¨§¨¥
 ̈¥¤¨

          §©¥¤¦§§©¥§©¥©¤§¦§¥¦
         ª§¨§¦§¦§¥¦§¦§¦©§¥©

    ̈¦§¤§¨§¥¨¦§¨¥
מזמורים: העשרה אמירת  קודם זאת  לומר טוב

        §¨¥©§¦©£¦©¨£¨¨¦§¦¥§¨©©¦¦
       ¨£¦¦¦¤§¥§¨©©¦¦¨£¦¦¦§¥¨¨

         §¦£¤¨¨¤¥¨¦§©§©¥©¨©¦§¨
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הכללי  21תיקו
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       ¨£¦¦¦¤§¥§¨©©¦¦¨£¦¦¦§¥¨¨

         §¦£¤¨¨¤¥¨¦§©§©¥©¨©¦§¨
           ©©¥©§¨§¨©¥©§¨¤¥¤¤¦¨¦¤§¨
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       §¨¦§¦¨¦©¦¥¨§Ÿ̈¤¤
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       ³Ÿ©§ÄŸ§Ÿ̈´´§¥−§´§¦¨¦

        −¤¡©§¦¨´£¨¨®§©£¨¦À¨©¦³¨´¨©§¨»¦§©¬
         ¨©ÀÅ̈¤¬¤§©¬§©¦®§©§−Ÿ¥©´¦¤¨©¨¦Æ¦¶£¿©¦³
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        ¨¤´¥¦©¦§³§¬§¤¤»¥¶Å̈¦¬§¤¤¨¤´¤¤§´
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 ¹§©§¦À¨¦§¥¥

       ©§©¥À©¦§¬§¨¦−©§¥©§¦´¤¨®§¬¹̈À̈
    §©§¥¬§Ÿ̈§Ÿ¨³¦§§¥´−¦©¥§ª©´

     ¨¨®¤§©¹¦§¥À§¤´¤Ÿ§¨§Ÿ̈À−¦§¨¤
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        ¨©¬¹̈À§¨©¬§§¦¨³¦§Æ¨³§§©¥À¦À
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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¦»§¥¶¨¬
        ¨©¬¨®¹§¥¨¤À§¥´¡Ÿ¦¨§¨¦Ä¦§¨¦´−¤¤¨´

        ¨¨®§¨¤¡¬Ÿ¥©¬¨©¹À©¥¬¡Ÿ¤¥³¤¤§§¨Æ§¤§§Ä̈
         ¨©Æ©§¦À¦³¤¡ÆŸ©¨»¤©¥À©¥¬¡ÅŸ¦¬§¦¨¬
       §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§©´©¥
       §¤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
      §Ÿ̈¡Ÿ¦¬§¨¿¡»Ÿ¥³¦§¨¥À¨¦À¨¦§¬Ÿ

        ¨©¦®©¨ÆŸ¨−Ÿ§¥¨´¤¤¨¨´−¨¤¤¤¡¬©À̈¤

הכללי  23תיקו

       ¦¬§¦¦¥³©¦»³§¦¤À−£¨§¦§¥¤®¦¦¬
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       §¦¨§¬¦§¨®¥¨−̈¦©´©§©¥©¥¬§¥¨»©¥¶

       §¥Å¥¬§¥§À¦¡−Ÿ¦Ÿ¥´§©£®Ÿ§©§¥−¨¨´¤¤¨
        §¨ª´−¨¤¤¤¡¬©À̈¤¦¬§¦−¥¨§¦´

        ¤¡®Ÿ¦¬Ÿ¹¦§§À©¨¦©£¦³¨¦´ª¤»©£©¥¬©ÀŸ¤
         ©Å§¤¬¦¨¦´¨¦§¨´¦®¹¨À§´©¦−ª¦¥¤´£©¥®¨

   ¦¡Ÿ¦¬¹¦§©¦À¡Ÿ¥¬©§¦

     ©§©¥¬©©§¹À§¨¨¬¦§¦´¤¡Ÿ¦´
       §¤§¨®¨¦¬¤¡¹Ÿ¦À§©£¦¬¥¨§¬¨¨¦»£Ÿ¨¶

         Å̈¨¬§¦¨¦³©´§¨−¦§¨§´Ÿ¨®¥£−̈¦¨¥´©§¦¤§§¨´
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        ¥¨®¹¦§©À§¦§´Ÿ£©¥¦©´§¦¨¦´¦¤¤¹§À¨¦
      ¤§§¨¬§¦¨¦À©Å¨¬§¨¦§¨¦¬¨¦®¨©§©¥¬¦

       −©§¨¦¦§©¬£Ÿ¨®§ŸŸ¦−¦§´¤¨¥´¨¤´©
         ©§®¨¬©¹ÀŸ¤§´Ÿ¨Ÿ£¨©´©´¥®¦¨©¬¹§©À

       ©£¨¬¤¨−¨Ÿ©©´¦¦®¹§À§¦´¤§¤§¬
     ©©§¥¨®¦¤§§−̈¦¤¤¦§¤§¨¦¬¦§¨¨¢¤®

      ©£¦−¤´¨¦¨−¡Ÿ¦©´Ÿ¤©§¤®¦¥¬¹̈À
       ¥Ÿ¦©¨´−¨¥´Ÿ¥¤®¤©−§¨¨©¦´ª¤¨©´§¨
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הכללי  תיקו 22
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         ¨©Æ©§¦À¦³¤¡ÆŸ©¨»¤©¥À©¥¬¡ÅŸ¦¬§¦¨¬
       §¹À̈¨¬¥©¦§Ä£¦Æ©§¦»©¤¡¦¶Å̈¨¬¦´¦

        −¥Ÿ¦¦¬¹¤À§¬¨¨¡Ÿ©À¨©»©§¦¶¦§Å¨¬
       ©¥À−¤§¨§¥¤´¤©§¥®¹§¤§¦À¥©¬¦§¨§¤

        §´−¥§´¦¤®¨¦§¨¤¬¹§©¤À¨©¬¨¨¨³
        §©¤Ä§Ÿ̈Æ©§À−©©§¨¦´Ÿ¦¦®¹§¦À̈§¥´©¨
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      ©§©¥´©©©§¥»§¨¦¶¦Å§¨¬¦§¬Ÿ©¨®©¦§§¬
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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
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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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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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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 ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌



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  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



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  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

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 ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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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 ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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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 
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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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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

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



המבואר  הקטורת  פיטו 

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
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המבואר  הקטורת  פיטו 

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◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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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  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌



המגן הזוהרזוהר |סגולות 

הזוהר סגולות
ההוא  ביו" כנגד , מה שלושי הזוהר, ללומדי הרבות הסגולות מתו כא הבאנו 

הקדוש . הזוהר לימוד בזכות  שיתקיי אחד", ושמו אחד ה' יהיה

יגינוא. שלו  והחברים  שמעון רבי זכות הזוהר בספר  לימוד ידי על
ע"ד)עליו . יד ד לחיי יוחאי ב..(זכירה בן  שמעון רבי  שזכות ועוד

הבא . לעולם גם עליו יגן ט"ז)בפרטות דרוש במחזה  אברה ולימודג..(ספר 
שמים. ליראת סגולה הקדוש לספר הזוהר בסולה משה רבי (הקדמת

(להשגה.ד..התקוני סגולה הזוהר בספר הקודשהעסק רוח בשער  (האריז"ל

ע"ב) יא  את ה..ד להביא סגולה בתדירות הקדוש בזוהר  העסק
ב"ה. סוף  לאין  להתקשרות א 'האדם שער ההתקשרות שער ישראל (שארית

ב) מאמר  ה תשובה.ו..דרוש לבעל גדול תיקון  הוא בזוהר  (שבחיהלימוד

לנשמה.ז..האריז"ל) גדול  תקון הוא בזוהר  מד)הלימוד אות באצבע  (מורה

הנפש.ח. וקדושת  לטהרת מביא הזוהר זוהר )לימוד ער יוע (פלא

הנשמה. ט )ולזכות  אות מהרצ "א מסיר ט.(הגהות הקדוש בזוהר לימוד 
הלב  התניא)טמטום לבעל שערי עולמות.י..(מאה בונה הזוהר בלימוד

ס) אות מג תי' הזוהר תקוני  על מל הקדוש יא.(כסא  זוהר  בספר הלומד
בבושה. ישב  לא לבא לעתיד אז הזה , קפה בעולם   ד וישב פרשת (זוהר

צו) פרשת התניא לבעל תורה בלקוטי ובפרטות בכללות, סתרי יב..ע "א לימוד
התורה. נגלות להבנת רב  סיוע  הוא בספר התורה מסלוני אברה (רבי 

אבות) הבורא .יג..תורת לאהבת האדם את מביא בזוהר (הרמ"זהלימוד

הכוונות) לספר  לאמונה.יד..בהגהותיו האדם את מביא בזוהר הלימוד 
ג) אות ט  שער  פנחס האדם טו..(אמרי  את מציל הקדוש הזוהר לימוד

ושערורות. ממגפה  עג)ומשפחתו אות ו שער   רפואה טז..(ש מביא
שיניים. ל)לכאב עמ' ח"ד ויציב אמת בספר נדפס  מלובי החוזה לתלמיד  אמת .(מעשי
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|הזוהר המגןסגולות  זוהר

קוץ .יז. ולהוצאת לרגלים רפואה ג)והוא אות ט שער פנחס .(אמרי 
יתגלי יח. כד  דילך  חיבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה

יומיא בסוף בתראה לדרא ע"א)לתתא נ"ד  ד ו'  סגולה יט..(תיקו
זהר. הרבה שילמד הגאות, מן ע "ג)שינצל אות ל"ו . ד פנחס (מדרש

לפרנסהכ. מסגל יום בכל זהר  מ"ג)אמירת אות ל"ו. ד פנחס .(מדרש
דעלמא,כא. דינין כל מיני' אהיה מסתלקי שלמה בד"ה שה"ש חדש  (זהר 

דחכמתאכב..כעוטיה ) דכיא דאפרסמונא רזי  תרעי  תליסר לי' פתחין
בהו. תליא שה"ש)עילאה  חדש בההואכג..(זהר  לי' חקיק הקב "ה

תמן. גליפין דיוקנין דכל שה"ש)פופירא חדש  הקב "ה כד..(זהר 
דאתי. ועלמא דא עלמא עלמין, תרין וחסין עדן  בגן  ביה אשתעשע

שה"ש) חדש בסטראכה..(זהר  די נימוסין גרדיני אינון כל  שביק  לא
יצטערוהו שלא יצילהו חייב , שיהי' [ואעפ"י בהדי ', למקרב  אחרא
מסיגי  ויטהרוהו  למעלה פנים  משוא שאין  ח "ו , ינקה לא ונקה כעת,

זלה"ה )מעשיו , הרמ "ק בש החמה אור שה"ש , חדש ההיאכו..(זהר  כפום 
אגרא. לי ' יהבי הכי  בה ואתדבק אבתרי' דרדיף רמז,חכמתה (זח"ב

לאסתכלאכז..ב) חכמתא דידעי דאינון  לאגרא שיעורא לית
דמאריהון. ב)ביקרא רמז, דיןכח..(זח"ב בעלמא חולקיהון זכאה

דאתי. ב)ובעלמא רמז, התיקוניםכט..(זח"ב ע"ב)בהקדמת הלכה (י"ד  :
האדם  עם  הולכים הם הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה... איהי
ולכבוד לצוותא עמו ביתו שהולך מקום  ובכל עולמו, לבית
נפרד אינו  לעולם הקבלה מלימוד הנברא המלאך כי ולתפארת,
אתו שכרו הפשוט  לימוד  אבל שכרו, מתן  על נוסף  מהאדם

לפניו. ע"ב)ופעולתו י"ד ד התיקו "ז להקדמת  מל שיׁשּתדל ל..(כסא מי   ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְוכל
ּומפרׁש ּכהֹוגה הּוא הרי לבד... ּבקריאה אפילּו הּקדֹוׁש זֹוהר  ֵ ָ ְ ֶ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ִ ֲ ָ ַ ַֹ ְ ִלקרא
עליו ויגן ידיעה, ּבלא אפיל ּו נּסים לעׂשֹות ּבֹו ּכֹוח ׁשּיׁש הּׁשם,  ָ ָ ֵ ָ ְ ָ ִ ְֹ ְ ִ ֲ ִ ִ ֲ ַ ַ ֵ ֶ ֵ ַ ֶאת

הּבא ּובע ֹולם הּזה קע "ח:)ּבעֹולם .(הרמ"ז ָ ָ ַ ֶ ָ ָ ַ ָ 

המגן הזוהרזוהר |סגולות 

הגדולות לסגולות  מקורות
ז "ל  האר"י רבינו שתיק מ "ח  לתיקו

אל בית שנתספר הוספותוברית "ךליוורנא עם היחוד, שיר 
 ישרה מהאריז"ל. דרך לנפש"ךבשנתספר דה)חיים עם (דפים  ,

 הסכמות. הזוהר10 תשע"ג אור  סיון שיר 143 לתיקון הוספה
 מקומות ומראה זי "ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז "ל  היחוד

יושר הנהגות ספר  זצ"ל . סרוק מערבילמהר"י יסוד ספר
הוספות  עם תרפ"ה, בשנת מטבריה ישראל גדולי 7 בהסכמת

מהאריז"ל, היחוד נגנה)שיר  הזוהר.(דפים אור תשע"ג סיון 131
חכמה  מעין ג ספר בשנת בקארעץ ם.חתו ןמעי לנעוןנדפס

דחיי סמא  בשנתספר מא, ל"ט דפים אב  עם תרפ "דפרקים ,
זי "ע . חי איש בן ומבעל מהאריז"ל היחוד שיר  תיקון הוספה
סמא , ישרה דרך כמו: ספרים בהרבה נוסחאות כמה [מצאתי

 צדיק ]. צמח מערבי, יסוד  אל, בית חיים, אורחות אורדחייא,
תשע"ג הזוהר סיון מהאריז"ל 140 היחוד  שיר לתיקון  הוספה

מקומות ומראה זי"ע, חי איש  בן הזוהרומבעל אור סיון 128
 היום תשע"ג סדר זיע "אספר  חיים  יוסף רבנו להצה"ק

הנ"ל התיקון על מ ')שהוסיף  דף דחיי  (סמא צדיק . צמח ספר 
 הזוהרליוורנא. תשע"ג אור סיון שיר 144 לתיקון  הוספה

מקומות  ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל מהאריז "ל היחוד
 קודש ברית יסוד  מקרה ותיקון  קרה צ "הצ"ו )ספר  בשנת (דפים 

המיחלים  ה את שיר  תיקון הוספה עם  מהאריז"ל.לחסדו, יחוד
הזוהר תשע"ג אור סיון היחוד140 שיר לתיקון  הוספה

צדיקמהאריז"ל  קרנות ספר  נ'. סימן  צדיק ח"ג קרנות ,ספר
לבניםבבל אבות "וברית בשנת בדפוס תזכור ", ונדפס [תרכ"ז],



|הזוהר המגןסגולות  זוהר

קוץ .יז. ולהוצאת לרגלים רפואה ג)והוא אות ט שער פנחס .(אמרי 
יתגלי יח. כד  דילך  חיבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה

יומיא בסוף בתראה לדרא ע"א)לתתא נ"ד  ד ו'  סגולה יט..(תיקו
זהר. הרבה שילמד הגאות, מן ע "ג)שינצל אות ל"ו . ד פנחס (מדרש

לפרנסהכ. מסגל יום בכל זהר  מ"ג)אמירת אות ל"ו. ד פנחס .(מדרש
דעלמא,כא. דינין כל מיני' אהיה מסתלקי שלמה בד"ה שה"ש חדש  (זהר 

דחכמתאכב..כעוטיה ) דכיא דאפרסמונא רזי  תרעי  תליסר לי' פתחין
בהו. תליא שה"ש)עילאה  חדש בההואכג..(זהר  לי' חקיק הקב "ה

תמן. גליפין דיוקנין דכל שה"ש)פופירא חדש  הקב "ה כד..(זהר 
דאתי. ועלמא דא עלמא עלמין, תרין וחסין עדן  בגן  ביה אשתעשע

שה"ש) חדש בסטראכה..(זהר  די נימוסין גרדיני אינון כל  שביק  לא
יצטערוהו שלא יצילהו חייב , שיהי' [ואעפ"י בהדי ', למקרב  אחרא
מסיגי  ויטהרוהו  למעלה פנים  משוא שאין  ח "ו , ינקה לא ונקה כעת,

זלה"ה )מעשיו , הרמ "ק בש החמה אור שה"ש , חדש ההיאכו..(זהר  כפום 
אגרא. לי ' יהבי הכי  בה ואתדבק אבתרי' דרדיף רמז,חכמתה (זח"ב

לאסתכלאכז..ב) חכמתא דידעי דאינון  לאגרא שיעורא לית
דמאריהון. ב)ביקרא רמז, דיןכח..(זח"ב בעלמא חולקיהון זכאה

דאתי. ב)ובעלמא רמז, התיקוניםכט..(זח"ב ע"ב)בהקדמת הלכה (י"ד  :
האדם  עם  הולכים הם הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה... איהי
ולכבוד לצוותא עמו ביתו שהולך מקום  ובכל עולמו, לבית
נפרד אינו  לעולם הקבלה מלימוד הנברא המלאך כי ולתפארת,
אתו שכרו הפשוט  לימוד  אבל שכרו, מתן  על נוסף  מהאדם

לפניו. ע"ב)ופעולתו י"ד ד התיקו "ז להקדמת  מל שיׁשּתדל ל..(כסא מי   ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְוכל
ּומפרׁש ּכהֹוגה הּוא הרי לבד... ּבקריאה אפילּו הּקדֹוׁש זֹוהר  ֵ ָ ְ ֶ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ִ ֲ ָ ַ ַֹ ְ ִלקרא
עליו ויגן ידיעה, ּבלא אפיל ּו נּסים לעׂשֹות ּבֹו ּכֹוח ׁשּיׁש הּׁשם,  ָ ָ ֵ ָ ְ ָ ִ ְֹ ְ ִ ֲ ִ ִ ֲ ַ ַ ֵ ֶ ֵ ַ ֶאת

הּבא ּובע ֹולם הּזה קע "ח:)ּבעֹולם .(הרמ"ז ָ ָ ַ ֶ ָ ָ ַ ָ 

המגן הזוהרזוהר |סגולות 

הגדולות לסגולות  מקורות
ז "ל  האר"י רבינו שתיק מ "ח  לתיקו

אל בית שנתספר הוספותוברית "ךליוורנא עם היחוד, שיר 
 ישרה מהאריז"ל. דרך לנפש"ךבשנתספר דה)חיים עם (דפים  ,

 הסכמות. הזוהר10 תשע"ג אור  סיון שיר 143 לתיקון הוספה
 מקומות ומראה זי "ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז "ל  היחוד

יושר הנהגות ספר  זצ"ל . סרוק מערבילמהר"י יסוד ספר
הוספות  עם תרפ"ה, בשנת מטבריה ישראל גדולי 7 בהסכמת

מהאריז"ל, היחוד נגנה)שיר  הזוהר.(דפים אור תשע"ג סיון 131
חכמה  מעין ג ספר בשנת בקארעץ ם.חתו ןמעי לנעוןנדפס

דחיי סמא  בשנתספר מא, ל"ט דפים אב  עם תרפ "דפרקים ,
זי "ע . חי איש בן ומבעל מהאריז"ל היחוד שיר  תיקון הוספה
סמא , ישרה דרך כמו: ספרים בהרבה נוסחאות כמה [מצאתי

 צדיק ]. צמח מערבי, יסוד  אל, בית חיים, אורחות אורדחייא,
תשע"ג הזוהר סיון מהאריז"ל 140 היחוד  שיר לתיקון  הוספה

מקומות ומראה זי"ע, חי איש  בן הזוהרומבעל אור סיון 128
 היום תשע"ג סדר זיע "אספר  חיים  יוסף רבנו להצה"ק

הנ"ל התיקון על מ ')שהוסיף  דף דחיי  (סמא צדיק . צמח ספר 
 הזוהרליוורנא. תשע"ג אור סיון שיר 144 לתיקון  הוספה

מקומות  ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל מהאריז "ל היחוד
 קודש ברית יסוד  מקרה ותיקון  קרה צ "הצ"ו )ספר  בשנת (דפים 

המיחלים  ה את שיר  תיקון הוספה עם  מהאריז"ל.לחסדו, יחוד
הזוהר תשע"ג אור סיון היחוד140 שיר לתיקון  הוספה

צדיקמהאריז"ל  קרנות ספר  נ'. סימן  צדיק ח"ג קרנות ,ספר
לבניםבבל אבות "וברית בשנת בדפוס תזכור ", ונדפס [תרכ"ז],



|הקדוש הזהר לומדי עם הרשב "י  המגןשמחת זוהר

תשס"ב . בשנת בירושלים בא"י הפעם עוד ונדפס נח , בדף  חדש
משמעון שם חיים )ספר  העץ (על י"ב . שם  ומביא ע"ח, [דף ,

רבי מהצה "ק אגאסיסגולותיו ] שלשמעון חיחבירו איש  הבן
 תרע "ד. בשנת נפטר היחודים זיע"א, שער של ספר יד  מכתב

וויטאלרבנו חיים בשנתרבי  מחדש ונדפס  עם מעש"ר,
ועוד. זי "ע  בעש"ט  תלמידי  הצדיקים גדולי 22 אורהסכמות 

המראה הזוהר עם מהאריז "ל היחוד שיר  תשע"ג, סיון 133
הזוהרמקומות . תשע"ג .אור  סיון  הקודש134 רוח שער  כתבי)

וביאוריםהאריז "ל) תקכ"ה)הוספות הקודש.(דף רוח שער  (האריז "ל (כתבי 

וביאורים תקכ"ו )הוספות זי "ע.(דף לייקיס  למהר"ד  המיוחס  מכת"י
זה. תיקון על יד כתב עם הבעש "ט , מתלמידי



דה ההר למדי ע הר"י מחת

הקים  למען ּבּגּבֹורים, ה' לעזרת  ּבֹואּו יקרים :  ִ ַ ַ ַ ְ ִ ִ ַ ַ ְ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ְיהּודים 
הּקדֹוׁש ׁשהרׁשּב"י ולזּכֹות מעפרא, הּקדֹוׁשה  ָ ַ ִ ְ ַ ָ ֶ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַהּׁשכינה

ּבינינּו.  ֵ ֵ ָידּור
מ"ג äñôן  Łל  עתקים מיליõן 15 להדïיס àדחיפäת רõצים ä ְְְְֳִִִִִִִֶַָָאנ

נח לתיבת מ"ג:)לזכות יתרו  חדש ומגוג ,(זוהר גוג ממלחמת להינצל ,
לט  המלך בדבר דחופים יצאו והרצים המעäנין דחוף , ְְַָובה.

.üלתäז אלקים ראתה לא  "עין עצäמõת לזכõçת ולזõéת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֻלהôôŁף
àחìם. ã קäולחל הרàים לזיäéי .0527651911:ְְְֲִִִֶַַָָָטל

הõôרם: Łñàת  àיום. אחת ïעם הïחõת לכל äלמדçŁאחד éל ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
מיליוני  éל Łל והåכõçת הfiכר את מקàל מהõêמדים ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻואחד

המגן ישראלזוהר בני לאחינו קדושה |קריאה

מ"ג  הäñôן לõמדי ועõד )היהודים חסידים, עם.(ספר הäñôן לäëד זמן ְְְִִִִֵַַַ
õñâת. 5 הäא ֵַַהàאäר

הìגלה , õôרת Łנה מלי õן  מאה = àŁàת זõהר Łעה  לי äëד éןזכõר ! אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
àŁàת  ז õהר  õñâת 5 הìגלהלי äëד õôרת חדŁים מליõן מאה הרי"ח= ,üמל (íéא ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

נתן) דר' אבõת צ âיקים, אõרחõת את ,הõæב, הõíעדים הר àים מזéי הם 1000 éפäל  וע õד  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נפôלי łרי ונקראים קכ.)הכינה דף ח "ב זוהר  טז, פסקה  ח' פרשה שיה "ש äבמנין,(מד "ר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

אלף éפäל וçצא)ע õד אלף(זõה "ק éפäל ע õד äבמירõן  הה"ש), חצי,(תיקו"ז, éפ äל והéל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
Łהäא ,50,000,000,000,000,000,000  י õצא הäñôן, לõמדי [àמ êים]מלי õן  ְְְִִִִֵֵֶַ

Łïט לäëד  õôרה חד Łים קוודרילי õן  הàאמ "ח 50 äלפי כ"י), ôרäמה  (פ ' ְְְְְְְֳִִִִַַַַַָָָ

את  מכïיל 50,000,000,000,000,000,000 קוודרילי õן  50 éי  ְְְְִִִֵֶַַיõצא
קוודריליõן 50 éפäל éלõמר , מהõêמדים, ואחד אחד  לכל õְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעצמ
15 éפäל עõד הס"ח  äלפי ,5.2 +39 = .50,000,000,000,000,000,000ְִָ

שהוא ,64+3.75 = àעõלם ŁçŁ יהäדים  מלי õן  15 éנגד  37(במילים)מליõן, ְְְְִִִֵֶֶֶָָ
ראה הì"ל  הח õàŁן על [ההסàר  àחד Łים. ספטיליון  500 ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָספטיליארד

ח "ג]. הזõהר àְַַַֹכח 

àŁת,זכ õר! נקרא  נŁ(אâרא)הרàŁ"י נמצאת תורתו  לימוד מתõובשעת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
של  מגן לסוכת וזוכים רחמים משפיע זכות ומלמד ואחד, אחד éל  ְִֶֶָָָעם

,õ רתõô ונלמד ,õנõרצ ונעłה äנêé äאõà סז)הרשב "י. ע "ה(áיטין והרàŁ"י  . ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻ
הäא. üäרà Łõדñה לפני לרצõן äתינêפô ôעלה üéו זכ äת, äעלינ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָימליץ 

יראל ני לאחינ קד ה קריאה

äŁ והקדי áàלäת , הìמצאת  הñדŁõה הכינה על ä סä ח ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָאìא
àצäàר  Łõדñ ה זõהר  äדëול ôפ êה, éל אחרי אחת ,ñâה ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

נŁמõת éל לזי äéי  יłראל , על Ł יâ ק ä אמרô üé ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹואחר



|הקדוש הזהר לומדי עם הרשב "י  המגןשמחת זוהר

תשס"ב . בשנת בירושלים בא"י הפעם עוד ונדפס נח , בדף  חדש
משמעון שם חיים )ספר  העץ (על י"ב . שם  ומביא ע"ח, [דף ,

רבי מהצה "ק אגאסיסגולותיו ] שלשמעון חיחבירו איש  הבן
 תרע "ד. בשנת נפטר היחודים זיע"א, שער של ספר יד  מכתב

וויטאלרבנו חיים בשנתרבי  מחדש ונדפס  עם מעש"ר,
ועוד. זי "ע  בעש"ט  תלמידי  הצדיקים גדולי 22 אורהסכמות 

המראה הזוהר עם מהאריז "ל היחוד שיר  תשע"ג, סיון 133
הזוהרמקומות . תשע"ג .אור  סיון  הקודש134 רוח שער  כתבי)

וביאוריםהאריז "ל) תקכ"ה)הוספות הקודש.(דף רוח שער  (האריז "ל (כתבי 

וביאורים תקכ"ו )הוספות זי "ע.(דף לייקיס  למהר"ד  המיוחס  מכת"י
זה. תיקון על יד כתב עם הבעש "ט , מתלמידי



דה ההר למדי ע הר"י מחת

הקים  למען ּבּגּבֹורים, ה' לעזרת  ּבֹואּו יקרים :  ִ ַ ַ ַ ְ ִ ִ ַ ַ ְ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ְיהּודים 
הּקדֹוׁש ׁשהרׁשּב"י ולזּכֹות מעפרא, הּקדֹוׁשה  ָ ַ ִ ְ ַ ָ ֶ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַהּׁשכינה

ּבינינּו.  ֵ ֵ ָידּור
מ"ג äñôן  Łל  עתקים מיליõן 15 להדïיס àדחיפäת רõצים ä ְְְְֳִִִִִִִֶַָָאנ

נח לתיבת מ"ג:)לזכות יתרו  חדש ומגוג ,(זוהר גוג ממלחמת להינצל ,
לט  המלך בדבר דחופים יצאו והרצים המעäנין דחוף , ְְַָובה.

.üלתäז אלקים ראתה לא  "עין עצäמõת לזכõçת ולזõéת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֻלהôôŁף
àחìם. ã קäולחל הרàים לזיäéי .0527651911:ְְְֲִִִֶַַָָָטל

הõôרם: Łñàת  àיום. אחת ïעם הïחõת לכל äלמדçŁאחד éל ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
מיליוני  éל Łל והåכõçת הfiכר את מקàל מהõêמדים ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻואחד

המגן ישראלזוהר בני לאחינו קדושה |קריאה

מ"ג  הäñôן לõמדי ועõד )היהודים חסידים, עם.(ספר הäñôן לäëד זמן ְְְִִִִֵַַַ
õñâת. 5 הäא ֵַַהàאäר

הìגלה , õôרת Łנה מלי õן  מאה = àŁàת זõהר Łעה  לי äëד éןזכõר ! אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
àŁàת  ז õהר  õñâת 5 הìגלהלי äëד õôרת חדŁים מליõן מאה הרי"ח= ,üמל (íéא ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

נתן) דר' אבõת צ âיקים, אõרחõת את ,הõæב, הõíעדים הר àים מזéי הם 1000 éפäל  וע õד  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נפôלי łרי ונקראים קכ.)הכינה דף ח "ב זוהר  טז, פסקה  ח' פרשה שיה "ש äבמנין,(מד "ר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

אלף éפäל וçצא)ע õד אלף(זõה "ק éפäל ע õד äבמירõן  הה"ש), חצי,(תיקו"ז, éפ äל והéל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
Łהäא ,50,000,000,000,000,000,000  י õצא הäñôן, לõמדי [àמ êים]מלי õן  ְְְִִִִֵֵֶַ

Łïט לäëד  õôרה חד Łים קוודרילי õן  הàאמ "ח 50 äלפי כ"י), ôרäמה  (פ ' ְְְְְְְֳִִִִַַַַַָָָ

את  מכïיל 50,000,000,000,000,000,000 קוודרילי õן  50 éי  ְְְְִִִֵֶַַיõצא
קוודריליõן 50 éפäל éלõמר , מהõêמדים, ואחד אחד  לכל õְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעצמ
15 éפäל עõד הס"ח  äלפי ,5.2 +39 = .50,000,000,000,000,000,000ְִָ

שהוא ,64+3.75 = àעõלם ŁçŁ יהäדים  מלי õן  15 éנגד  37(במילים)מליõן, ְְְְִִִֵֶֶֶָָ
ראה הì"ל  הח õàŁן על [ההסàר  àחד Łים. ספטיליון  500 ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָספטיליארד

ח "ג]. הזõהר àְַַַֹכח 

àŁת,זכ õר! נקרא  נŁ(אâרא)הרàŁ"י נמצאת תורתו  לימוד מתõובשעת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
של  מגן לסוכת וזוכים רחמים משפיע זכות ומלמד ואחד, אחד éל  ְִֶֶָָָעם

,õ רתõô ונלמד ,õנõרצ ונעłה äנêé äאõà סז)הרשב "י. ע "ה(áיטין והרàŁ"י  . ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻ
הäא. üäרà Łõדñה לפני לרצõן äתינêפô ôעלה üéו זכ äת, äעלינ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָימליץ 

יראל ני לאחינ קד ה קריאה

äŁ והקדי áàלäת , הìמצאת  הñדŁõה הכינה על ä סä ח ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָאìא
àצäàר  Łõדñ ה זõהר  äדëול ôפ êה, éל אחרי אחת ,ñâה ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

נŁמõת éל לזי äéי  יłראל , על Ł יâ ק ä אמרô üé ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹואחר



|ישראל בני לאחינו קדושה המגןקריאה זוהר

יהודה [מנחת גבוה הכי הנפטרים  התיקון  שזה  ְִֵָיłראל ,
חäŁב עôה, ה åה הäëעט הäëêד éי זיע "א] פתייא ִִֶַַַַָָָלמהר"י
Łâ קëה àŁית àזמן נביõת אילי éל מהקרבת יõתר àְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמים

קçם האריז"ל).(ôלמידיהיה ְֲִִֵַַַָָָָ

àיהמ"ד,מáיד רב  רב Łכ äנה , עיר, רב  י Łיבה , Ł רא éלאדמõ"ר, éן  ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹעל
י ñח  טהõרים, רàן àית Łל ôינõקõת מלëד הõçמי, âף Łל Łְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָעäר
עם את äלהðיל להàñ"ה, לעõłת יכõל הäא רäח  נחת איזה  àְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָחõàŁן

ה äàðר, עם אחת ñâה Łõדñה זõהר õדëלà הðרõת מéל וכü,י łראל  ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ
õמé äמג õג, õáג מëלחמת äצלìוי נח , àתבת äנסéי יłראל עם éְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹל
הõåהר . אõר ועי "ע זי"ע , והרמח "ל וויטאל, חçים רàי הזõה "ק, éŁְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָתב

ימים(àח õל )ñâה אחתלäëדזõהרהñדŁõזכõר! Łה  õמéאä רהäàצà, ְְְְִִִִַַַַַָָָָ
אלף  éפäל ו çצא )äבמנין äבצער (זõה"ק הŁïט, õôרת  לäëד ימים 6000 = ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ימים מליõן 600 = 1000 éפäל  äבłמחה  ימים, 600,000 = מאה éְְְִִִִֵָָָָָָפäל
õôרת ימים מיליארד 600 = אלף, éפäל  עõד äבàŁת הŁïט. õôרת Łְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָל

נתן )ה Łïט. דר' אב õת צâיקים, א õרח õת ה õæב , הרי"ח ,üמל עõד.(íéא àיר Łäלים  זה ואם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ŁŁ=6,000,000,000,000טריליארדימיםõôרת(ààא סאלי )éפ äל 10 י õצא ְְְִִִֵֵַַָָָָָ

1000הŁïט. éפäל ע õד הëערבי éàתל זה תיקו"ז)ואם וçצא, .(זõהר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

äכנגד êéם éנגד łכר מקàל  אחת ñâה äלמדçŁ המאר áן  ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻזכõר!
מ  éל היהäדים . הרא õŁן éל להיõת ית ïס õקדקדà מח õל ŁçŁ י  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

אחת àדñה éי ,ýôעâ ôן êéם. éנגד łכר ויקàל הëנין  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻלארáן
נצח, לעõלמ õת זõכה אôה הôפ êה , אחרי  Łõדñה ה õåהר ל äëד Łְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָל

יע łה ýלתäז אלקים ראתה  לא לõ"."עין למח éה ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ




