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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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יתה 829זוהר הלימוד אייר סדר א ליו

פטתהלי מזמור  | לחודש  יח  | שלישי ספר 

:אוֹ יבי ּפ זּ רּת   ּעז בּ זרוֹ ע רהב כחלל ליבדכּ את 
יסדּת ם: אּת ה וּ מאּה  ּת בל ארץ ל אף צפוֹ ןיגׁש מים 

ירנּ נוּ : ׁש מ בּ  וחרמוֹ ן ּת בוֹ ר בראתם אּת ה לידוימין 
:ימינ ּת רוּ ם יד ּת עז גּ בוּ רה עם וּ מׁש ּפ טטוזרוֹ ע צדק 

ויוֹ רדים, ע וֹ לים והּת הוֹ מוֹ ת בּ גלּ יו קוֹ פץ ׁש היּ ם בּ ׁש עה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ ת וּ ב.
גּ לּ יו  את  וּ מוֹ ׁש היּ מין מצּ ד  אחד חוּ ט ׁש וֹ לח הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
לוֹ  והזדּ ּמ ן ליּ ם ירד  י וֹ נה א וֹ ת וֹ . ׁש יּ וֹ דע מי  ואין זעּפ וֹ , ְוׁש וֹ כ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
פרחה וא מּמ נּ וּ  נׁש מתוֹ  יצאה א אי אוֹ תוֹ , וּ בלע הדּ ג ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 

ׁש ל מיּ ד  גּ אוּ ת בּ אוֹ תּה  ׁש וֹ לט ה וּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  מ וּ ם אלּ א ? ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
את ׁש ּמ עלה ה מאל  ׁש ל  אחד חוּ ט היא היּ ם גּ אוּ ת ואוֹ תּה  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהיּ ם,
ׁש ּמ גּ יע  החוּ ט אוֹ תוֹ  א  ואם מתע לּ ה. הוּ א וּ בוֹ  למעלה, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהיּ ם

ׁש כּ א ׁש ר  לע וֹ למים. יעלה א היּ מין, מצּ ד ׁש אוֹ תוֹ [שכיון]אליו ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌
וׁש וֹ אגים הגּ לּ ים מתעוֹ ררים אז בּ וֹ , אוֹ חז והיּ ם ליּ ם, י וֹ רד  ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהחוּ ט

אוֹ תוֹ  מׁש יב הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  עד טרף, לאחוֹ ר[אותם]לטרף  ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תׁש בּ חם. אּת ה גלּ יו  בּ שׂ וֹ א ׁש כּ תוּ ב זה וּ  למקוֹ מם. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוׁש בים
לחזר א וֹ תם  ּת ׁש בּ ר  - ּת ׁש בּ חם היּ ם. גּ לּ י אוֹ תם  את ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְּת ׁש בּ חם
מוּ ם להם הוּ א ׁש בח מ ּמ ׁש . ּת ׁש בּ חם אחר, דּ בר ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלמק וֹ מם .

בּ הׁש ּת וֹ קקוּ ת. לראוֹ ת להסּת כּ לׁש עוֹ לים ׁש נּ כסף מי כּ ל  מכּ אן, ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
יכוֹ ל ׁש א גּ ב על  אף רשות]ולדעת, לו נותנים ולא הבח -[נ"א : ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

אוֹ תוֹ . מׁש בּ חים וכלּ ם ׁש לּ וֹ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶהוּ א

כסאךצדק מכון טו )וגו 'ומשפט ח"ג:(פט , רצא :)[זוהר זוהר(דף

מאורותתורה] שני הם  ומשפט צדק  שמעון רבי  אמר 

תהלי זוהר 
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:אוֹ יבי ּפ זּ רּת   ּעז בּ זרוֹ ע רהב כחלל ליבדכּ את 
יסדּת ם: אּת ה וּ מאּה  ּת בל ארץ ל אף צפוֹ ןיגׁש מים 

ירנּ נוּ : ׁש מ בּ  וחרמוֹ ן ּת בוֹ ר בראתם אּת ה לידוימין 
:ימינ ּת רוּ ם יד ּת עז גּ בוּ רה עם וּ מׁש ּפ טטוזרוֹ ע צדק 

ויוֹ רדים, ע וֹ לים והּת הוֹ מוֹ ת בּ גלּ יו קוֹ פץ ׁש היּ ם בּ ׁש עה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ ת וּ ב.
גּ לּ יו  את  וּ מוֹ ׁש היּ מין מצּ ד  אחד חוּ ט ׁש וֹ לח הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
לוֹ  והזדּ ּמ ן ליּ ם ירד  י וֹ נה א וֹ ת וֹ . ׁש יּ וֹ דע מי  ואין זעּפ וֹ , ְוׁש וֹ כ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
פרחה וא מּמ נּ וּ  נׁש מתוֹ  יצאה א אי אוֹ תוֹ , וּ בלע הדּ ג ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 

ׁש ל מיּ ד  גּ אוּ ת בּ אוֹ תּה  ׁש וֹ לט ה וּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  מ וּ ם אלּ א ? ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
את ׁש ּמ עלה ה מאל  ׁש ל  אחד חוּ ט היא היּ ם גּ אוּ ת ואוֹ תּה  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהיּ ם,
ׁש ּמ גּ יע  החוּ ט אוֹ תוֹ  א  ואם מתע לּ ה. הוּ א וּ בוֹ  למעלה, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהיּ ם

ׁש כּ א ׁש ר  לע וֹ למים. יעלה א היּ מין, מצּ ד ׁש אוֹ תוֹ [שכיון]אליו ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌
וׁש וֹ אגים הגּ לּ ים מתעוֹ ררים אז בּ וֹ , אוֹ חז והיּ ם ליּ ם, י וֹ רד  ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהחוּ ט

אוֹ תוֹ  מׁש יב הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  עד טרף, לאחוֹ ר[אותם]לטרף  ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תׁש בּ חם. אּת ה גלּ יו  בּ שׂ וֹ א ׁש כּ תוּ ב זה וּ  למקוֹ מם. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוׁש בים
לחזר א וֹ תם  ּת ׁש בּ ר  - ּת ׁש בּ חם היּ ם. גּ לּ י אוֹ תם  את ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְּת ׁש בּ חם
מוּ ם להם הוּ א ׁש בח מ ּמ ׁש . ּת ׁש בּ חם אחר, דּ בר ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלמק וֹ מם .

בּ הׁש ּת וֹ קקוּ ת. לראוֹ ת להסּת כּ לׁש עוֹ לים ׁש נּ כסף מי כּ ל  מכּ אן, ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
יכוֹ ל ׁש א גּ ב על  אף רשות]ולדעת, לו נותנים ולא הבח -[נ"א : ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

אוֹ תוֹ . מׁש בּ חים וכלּ ם ׁש לּ וֹ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶהוּ א

כסאךצדק מכון טו )וגו 'ומשפט ח"ג:(פט , רצא :)[זוהר זוהר(דף

מאורותתורה] שני הם  ומשפט צדק  שמעון רבי  אמר 

תהלי זוהר 
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:פני יקדּ מוּ  ואמת חסד כּ סא העםטזמכוֹ ן אׁש רי 

המלך תקון של כל קכבהכסא של והשלמות ההתחלה והם
ושלמטה, שלמעלה הדינים כל  מתעטרים ובהם האמונה,
ולפעמים המשפט , מזה ניזונת וצדק במשפט, נעלם והכל
דינים נתעוררים וכאשר  שלם, מלך צדק ומלכי נקראת
ממתיק  שהוא בשלימות, וכולם רחמים כולם הם ממשפט
לעולם יורדים וכלם נמתקים, והדינים הזאת לצדק
התחברות של השעה היא ובכן הרחמים, בהשלמת
העולמות וכל  נקבה, בחי' עם זכר בחי ' העולמות
ונטמא העולם פשעי  נתרבים וכאשר  ובשמחה, ברחמים
התקיף  ונחש  הנקבה מבחי ' נתרחק הזכר  ובחי' המקדש,

להתעורר מזאתקכגמתחיל ההוא בזמן שניזון לעולם אוי 
הרבה בעולם, נתעוררים משחיתים מחנות הרבה  הצדק,
שנתרחק  לפי  למה, זה וכל  מהעולם, נפטרים צדיקים
בצדק  קרב  אינו והמשפט הנקבה, מבחי ' הזכר  בחי '

כתוב זה ועל  יג )הזאת, משפט,(משלי  בלא נספה ויש 
והצדק  נמתקת, ואינה הזאת צדק מן נתרחק שהמשפט 

אחר. ממקום יונקת

תהלי זוהר 

המלכותקכב. היינו  וצדק דדכורא, עלמא כולל הרחמים  מדת  היינו משפט
לגרום האמונה  יסוד התחלת הוא  זה וענין דנוקבא, עלמא כולל  הדין מדת

השמים: מן שפע  להמשיך הזדוגותם  השטן קכג.בעובדתנו סמא "ל זה 
ועונשין: דינים  תמיד התובע המקטרג

הזוהר זיו
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יהו תרוּ עה יהלּ כוּ ן:יוֹ דעי ּפ ני ׁש מיזבּ אוֹ ר בּ  

אמת הא  ה ה   תח אא ההא  א  על  יב   אינ ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה"ה 

פניךחסד  יקדמו טו )ואמת ח"ב:(פט, רכ:)[זוהר תורה](דף  זוהר

כתוב ואמר , אלעזר רבי טז)פתח בחסד (ישעי ' והוכן
משפט ודורש  שופט  דוד באהל  באמת עליו וישב  כסא

ההוא הימין שמצד נתבאר הרי צדק, מעלה]ומהיר [שלמעלה 

למטה הכסא הזהקכד נתתקן לכסא התקין הקב "ה שהרי 
ואינו  הכל , של  החותם תקון שהוא באמת, עליו וישב בחסד,
באהל  אמת, שהוא הזה בחותם אלא ההוא כסא על יושב
ומהיר משפט ודורש שופט למטה, הבית  כסא שהוא דוד,
רחמים, של מצד משפט ודורש הדין, מצד שופט צדק,

שלמטה. דין בית שהוא הדין  כסא היינו  צדק, ומהיר 

לפני  תבה  ולחזר , ל ה ל ת  והרצ הב את לכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹצרי
ה ב  רצ קל ת  רי מס  ני מת ראל  אזי .נְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָר

 עלי פר ת א חזר הה  פר ְֵֶֶַַָָָָרא י 

וגו'אׁש רי  תר וּ עה ידעי טז)העם  אמור:(פט, פ' ח"ג צ"ח:)[זוהר  ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ׁש מע וֹ ן. ר בּ י  לפני יוֹ ׁש ב היה  אבּ א הרי רבּ י לוֹ , אמר ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
כּ אן  ועד  אוֹ מר, זּ ה מה  הזּ ה הוֹ פר על ׁש אלּת י רבּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
הדּ בר, בּ רוּ ר  זהוּ  ודּ אי  הרי לוֹ , אמר  ב וֹ . התיב ּת י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִא 

תהלי זוהר 

כתרקכד. בסוד כידוע המלכות, מדת נאצלת הראשונות ספירות ג' מן פי '
מגיד אתמר ועלייהו  מלכות כתר איהו  אחרית:עליון  מראשית

הזוהר זיו
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:פני יקדּ מוּ  ואמת חסד כּ סא העםטזמכוֹ ן אׁש רי 

המלך תקון של כל קכבהכסא של והשלמות ההתחלה והם
ושלמטה, שלמעלה הדינים כל  מתעטרים ובהם האמונה,
ולפעמים המשפט , מזה ניזונת וצדק במשפט, נעלם והכל
דינים נתעוררים וכאשר  שלם, מלך צדק ומלכי נקראת
ממתיק  שהוא בשלימות, וכולם רחמים כולם הם ממשפט
לעולם יורדים וכלם נמתקים, והדינים הזאת לצדק
התחברות של השעה היא ובכן הרחמים, בהשלמת
העולמות וכל  נקבה, בחי' עם זכר בחי ' העולמות
ונטמא העולם פשעי  נתרבים וכאשר  ובשמחה, ברחמים
התקיף  ונחש  הנקבה מבחי ' נתרחק הזכר  ובחי' המקדש,

להתעורר מזאתקכגמתחיל ההוא בזמן שניזון לעולם אוי 
הרבה בעולם, נתעוררים משחיתים מחנות הרבה  הצדק,
שנתרחק  לפי  למה, זה וכל  מהעולם, נפטרים צדיקים
בצדק  קרב  אינו והמשפט הנקבה, מבחי ' הזכר  בחי '

כתוב זה ועל  יג )הזאת, משפט,(משלי  בלא נספה ויש 
והצדק  נמתקת, ואינה הזאת צדק מן נתרחק שהמשפט 

אחר. ממקום יונקת

תהלי זוהר 

המלכותקכב. היינו  וצדק דדכורא, עלמא כולל הרחמים  מדת  היינו משפט
לגרום האמונה  יסוד התחלת הוא  זה וענין דנוקבא, עלמא כולל  הדין מדת

השמים: מן שפע  להמשיך הזדוגותם  השטן קכג.בעובדתנו סמא "ל זה 
ועונשין: דינים  תמיד התובע המקטרג

הזוהר זיו
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יהו תרוּ עה יהלּ כוּ ן:יוֹ דעי ּפ ני ׁש מיזבּ אוֹ ר בּ  

אמת הא  ה ה   תח אא ההא  א  על  יב   אינ ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה"ה 

פניךחסד  יקדמו טו )ואמת ח"ב:(פט, רכ:)[זוהר תורה](דף  זוהר

כתוב ואמר , אלעזר רבי טז)פתח בחסד (ישעי ' והוכן
משפט ודורש  שופט  דוד באהל  באמת עליו וישב  כסא

ההוא הימין שמצד נתבאר הרי צדק, מעלה]ומהיר [שלמעלה 

למטה הכסא הזהקכד נתתקן לכסא התקין הקב "ה שהרי 
ואינו  הכל , של  החותם תקון שהוא באמת, עליו וישב בחסד,
באהל  אמת, שהוא הזה בחותם אלא ההוא כסא על יושב
ומהיר משפט ודורש שופט למטה, הבית  כסא שהוא דוד,
רחמים, של מצד משפט ודורש הדין, מצד שופט צדק,

שלמטה. דין בית שהוא הדין  כסא היינו  צדק, ומהיר 

לפני  תבה  ולחזר , ל ה ל ת  והרצ הב את לכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹצרי
ה ב  רצ קל ת  רי מס  ני מת ראל  אזי .נְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָר

 עלי פר ת א חזר הה  פר ְֵֶֶַַָָָָרא י 

וגו'אׁש רי  תר וּ עה ידעי טז)העם  אמור:(פט, פ' ח"ג צ"ח:)[זוהר  ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ׁש מע וֹ ן. ר בּ י  לפני יוֹ ׁש ב היה  אבּ א הרי רבּ י לוֹ , אמר ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
כּ אן  ועד  אוֹ מר, זּ ה מה  הזּ ה הוֹ פר על ׁש אלּת י רבּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
הדּ בר, בּ רוּ ר  זהוּ  ודּ אי  הרי לוֹ , אמר  ב וֹ . התיב ּת י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִא 

תהלי זוהר 

כתרקכד. בסוד כידוע המלכות, מדת נאצלת הראשונות ספירות ג' מן פי '
מגיד אתמר ועלייהו  מלכות כתר איהו  אחרית:עליון  מראשית

הזוהר זיו
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הדּ ין בּ יוֹ ם צריכים מוּ ם(הזה)ׁש יּ שׂ ראל קרן, וא ׁש וֹ פר ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
איננּ וּ  בּ דין וּ להדּ בק  היא, מקוֹ ם בּ איזה נוֹ דע הרי ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ּק רן
להרא וֹ ת צריכים וּ במעשׂ ים בּ דברים ׁש נינוּ , הרי  אבל  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִרוֹ צים.
עלי וֹ ן, ׁש וֹ פר  כּ ׁש אוֹ תוֹ  ראה, בּ א נס ּת רים . דּ ברים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ להעיר
מתעוֹ רר אזי לבּ נים, מאיר  וא מסּת לּ ק הכּ ל, ׁש ל  האוֹ ר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ וֹ 
נקרא ה וֹ פר, וזה הדּ ין, לבית מתּק נים  והכּ סאוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהדּ ין,
האבוֹ ת, ּת ׁש בּ חת יצחק, ׁש ל ּת קּפ וֹ  יצחק , ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאילוֹ 
אזי  הבּ נים, את מיניק ׁש אין גּ דוֹ ל  ׁש וֹ פר  א וֹ תוֹ  ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תע לּ ה

מתחזּ ק, העוֹ לם.יצחק את  לד וּ ן וּ מתּת ּק ן ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מחטאיהם,וּ כׁש ּמ תעוֹ רר  ׁש בים אדם וּ כׁש בּ ני הזּ ה הוֹ פר ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ואוֹ תוֹ  מּמ ּט ה, ׁש וֹ פר  קוֹ ל להׁש ּפ יע  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
וּ מעוֹ רר עליוֹ ן, אחר  ׁש וֹ פר מתעוֹ רר אזי  למעלה, עוֹ לה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶקוֹ ל
בּ וֹ פר, מעשׂ ה להרא וֹ ת  וּ צריכים הדּ ין. וּ מס ּת לּ ק ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
קוֹ ל וֹ ת, אוֹ תם למּט ה הזּ ה בּ וֹ פר וּ להוֹ ציא אחר , ׁש וֹ פר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְלעוֹ רר
בּ אוֹ תוֹ  כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם ׁש לּ מעלה, קוֹ ל וֹ ת אוֹ תם ׁש כּ ל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת
נוֹ תנים ׁש לּ מּט ה הלּ לוּ  וּ בּק וֹ לוֹ ת לצאת. יתעוֹ רר וּ  עליוֹ ן, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָׁש וֹ פר 

כּ ח  הגדול )ישׂ ראל השופר  ומתעורר מלמטה, כּ ן (לרחמים  ועל למעלה, ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ די  בּ וֹ  לכוּ ן  קוֹ לוֹ ת,  ולער ה זּ ה בּ יּ וֹ ם ׁש וֹ פר  לזּמ ן ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים

למעלה הּק וֹ ל וֹ ת כּ לוּ לים ׁש בּ וֹ  אחר , ׁש וֹ פר קולותלעוֹ רר (ולסדר  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
.בשופר )

רקיעים,סדרה עוֹ לה למעלה, וּ מתע ּט ר  קוֹ ל יוֹ צא - ראׁש וֹ נה ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
וׁש וֹ רה לאברהם וּ מגּ יע  רמים, הרים בּ ין ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונבקע

הכּ ּס א. את וּ מתקין מתעוֹ רר והוּ א וּ מתעּט ר , וּ בספרבראׁש וֹ  ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

תהלי זוהר 

יתה 833זוהר הלימוד אייר סדר ב ליו

פטתהלי מזמור  | לחודש  יח  | שלישי ספר 

מתעוֹ רר עוֹ לה, ראׁש וֹ ן קוֹ ל ׁש אוֹ תוֹ  בּ ׁש עה ׁש נינוּ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָהאגּ דה
עליו וּ פוֹ קד הכּ ּס א, את וּ מתקין אברהם, ואמא)וּ מתעּט ר (אבא ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ה עוֹ לה בּ ינתים הּת ּק יףאבּ א. הדּ ינים(לחבר )ני, את לׁש בּ ר ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ואז  בּ כחוֹ . ׁש וֹ בר הּק וֹ ל אוֹ תוֹ  הני, הּס דר וזה ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק ׁש ים.

ׁש ּמ תעוֹ ררים  הדּ ינים וכל  עד (שנקרים)עוֹ לה, נׁש בּ רים, לפניו ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
את ור וֹ אה יצחק ׁש ּמ תעוֹ רר  כּ יון  יצחק . ׁש ל למק וֹ מוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ לה
את ׁש וֹ בר  נכנע, אז לפניו. לעמד  הכּ ּס א את מתּק ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם,
והרצ וֹ ן, הלּ ב לכ וּ ן ׁש ּת וֹ קע  מי צרי וּ בזה הּק ׁש ה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַהּת קף 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הּק ׁש ה. הדּ ין ׁש ל  והּת קף הכּ ח לׁש בּ ר  (תהליםכּ די ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
סדרה פט ) ו דּ אי. תר וּ עה יוֹ דעי  תר וּ עה, י וֹ דעי  העם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

רקיעים,ׁש ליׁש ית  אוֹ תם כּ ל וּ בוֹ קע ועוֹ לה, קוֹ ל  יוֹ צא - ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
יעקב, ׁש ל לראׁש וֹ  קוֹ ל אוֹ תוֹ  וּ מגּ יע רחמים, ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ ררים
אזי  האחר. בּ צּ ד מתּת ּק ן אברהם את ורוֹ אה מתעוֹ רר ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְויעקב
וא זה, מצּ ד  וזה  זה  מצּ ד  זה בּ יצחק, ׁש ניהם ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲאוֹ חזים
הן  הלּ לוּ  הּס דרוֹ ת וּ ׁש ׁש  החוּ צה, לצאת ׁש לּ וֹ  הּת קף ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְיכוֹ לים

אחת.סדרה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

מּמ ק וֹ מוֹ ,סדרה  אברהם את ונוֹ טל וע וֹ לה, יוֹ צא קוֹ ל - אחרת  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
יצחק  ׁש ל ׁש הגּ ב וּ ר וֹ ת למקוֹ ם למ ּט ה, אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש ּפ יע

בּ תוֹ כם. אברהם את  וּ מקיּ מים ׁש ם, ׁש נ יּ ה ׁש וֹ רים יוֹ צאסדרה  - ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
קוֹ ל  אוֹ תוֹ  ׁש חלּ ׁש  א הראׁש וֹ ן. כּ מוֹ  חזק א ׁש ב וּ ר , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָקוֹ ל
ׁש ם כּ בראׁש וֹ נה, יצחק אצל אינוֹ  קוֹ ל ׁש אוֹ תוֹ  א לּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּת קע,
מעלה ׁש ל דּ ין בּ ית לאוֹ תם רק א לּ א הּת ּק יף, הּת קף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶׁש וֹ רה
ונכנעים אצלם, אברהם את ר וֹ אים וכ לּ ם רפים , י וֹ תר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הם

תהלי זוהר 
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הדּ ין בּ יוֹ ם צריכים מוּ ם(הזה)ׁש יּ שׂ ראל קרן, וא ׁש וֹ פר ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
איננּ וּ  בּ דין וּ להדּ בק  היא, מקוֹ ם בּ איזה נוֹ דע הרי ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ּק רן
להרא וֹ ת צריכים וּ במעשׂ ים בּ דברים ׁש נינוּ , הרי  אבל  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִרוֹ צים.
עלי וֹ ן, ׁש וֹ פר  כּ ׁש אוֹ תוֹ  ראה, בּ א נס ּת רים . דּ ברים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ להעיר
מתעוֹ רר אזי לבּ נים, מאיר  וא מסּת לּ ק הכּ ל, ׁש ל  האוֹ ר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ וֹ 
נקרא ה וֹ פר, וזה הדּ ין, לבית מתּק נים  והכּ סאוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהדּ ין,
האבוֹ ת, ּת ׁש בּ חת יצחק, ׁש ל ּת קּפ וֹ  יצחק , ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאילוֹ 
אזי  הבּ נים, את מיניק ׁש אין גּ דוֹ ל  ׁש וֹ פר  א וֹ תוֹ  ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תע לּ ה

מתחזּ ק, העוֹ לם.יצחק את  לד וּ ן וּ מתּת ּק ן ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מחטאיהם,וּ כׁש ּמ תעוֹ רר  ׁש בים אדם וּ כׁש בּ ני הזּ ה הוֹ פר ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ואוֹ תוֹ  מּמ ּט ה, ׁש וֹ פר  קוֹ ל להׁש ּפ יע  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
וּ מעוֹ רר עליוֹ ן, אחר  ׁש וֹ פר מתעוֹ רר אזי  למעלה, עוֹ לה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶקוֹ ל
בּ וֹ פר, מעשׂ ה להרא וֹ ת  וּ צריכים הדּ ין. וּ מס ּת לּ ק ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
קוֹ ל וֹ ת, אוֹ תם למּט ה הזּ ה בּ וֹ פר וּ להוֹ ציא אחר , ׁש וֹ פר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְלעוֹ רר
בּ אוֹ תוֹ  כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם ׁש לּ מעלה, קוֹ ל וֹ ת אוֹ תם ׁש כּ ל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת
נוֹ תנים ׁש לּ מּט ה הלּ לוּ  וּ בּק וֹ לוֹ ת לצאת. יתעוֹ רר וּ  עליוֹ ן, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָׁש וֹ פר 

כּ ח  הגדול )ישׂ ראל השופר  ומתעורר מלמטה, כּ ן (לרחמים  ועל למעלה, ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ די  בּ וֹ  לכוּ ן  קוֹ לוֹ ת,  ולער ה זּ ה בּ יּ וֹ ם ׁש וֹ פר  לזּמ ן ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים

למעלה הּק וֹ ל וֹ ת כּ לוּ לים ׁש בּ וֹ  אחר , ׁש וֹ פר קולותלעוֹ רר (ולסדר  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
.בשופר )

רקיעים,סדרה עוֹ לה למעלה, וּ מתע ּט ר  קוֹ ל יוֹ צא - ראׁש וֹ נה ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
וׁש וֹ רה לאברהם וּ מגּ יע  רמים, הרים בּ ין ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונבקע

הכּ ּס א. את וּ מתקין מתעוֹ רר והוּ א וּ מתעּט ר , וּ בספרבראׁש וֹ  ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
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מתעוֹ רר עוֹ לה, ראׁש וֹ ן קוֹ ל ׁש אוֹ תוֹ  בּ ׁש עה ׁש נינוּ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָהאגּ דה
עליו וּ פוֹ קד הכּ ּס א, את וּ מתקין אברהם, ואמא)וּ מתעּט ר (אבא ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ה עוֹ לה בּ ינתים הּת ּק יףאבּ א. הדּ ינים(לחבר )ני, את לׁש בּ ר ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ואז  בּ כחוֹ . ׁש וֹ בר הּק וֹ ל אוֹ תוֹ  הני, הּס דר וזה ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק ׁש ים.

ׁש ּמ תעוֹ ררים  הדּ ינים וכל  עד (שנקרים)עוֹ לה, נׁש בּ רים, לפניו ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
את ור וֹ אה יצחק ׁש ּמ תעוֹ רר  כּ יון  יצחק . ׁש ל למק וֹ מוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ לה
את ׁש וֹ בר  נכנע, אז לפניו. לעמד  הכּ ּס א את מתּק ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם,
והרצ וֹ ן, הלּ ב לכ וּ ן ׁש ּת וֹ קע  מי צרי וּ בזה הּק ׁש ה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַהּת קף 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הּק ׁש ה. הדּ ין ׁש ל  והּת קף הכּ ח לׁש בּ ר  (תהליםכּ די ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
סדרה פט ) ו דּ אי. תר וּ עה יוֹ דעי  תר וּ עה, י וֹ דעי  העם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

רקיעים,ׁש ליׁש ית  אוֹ תם כּ ל וּ בוֹ קע ועוֹ לה, קוֹ ל  יוֹ צא - ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
יעקב, ׁש ל לראׁש וֹ  קוֹ ל אוֹ תוֹ  וּ מגּ יע רחמים, ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ ררים
אזי  האחר. בּ צּ ד מתּת ּק ן אברהם את ורוֹ אה מתעוֹ רר ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְויעקב
וא זה, מצּ ד  וזה  זה  מצּ ד  זה בּ יצחק, ׁש ניהם ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲאוֹ חזים
הן  הלּ לוּ  הּס דרוֹ ת וּ ׁש ׁש  החוּ צה, לצאת ׁש לּ וֹ  הּת קף ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְיכוֹ לים

אחת.סדרה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

מּמ ק וֹ מוֹ ,סדרה  אברהם את ונוֹ טל וע וֹ לה, יוֹ צא קוֹ ל - אחרת  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
יצחק  ׁש ל ׁש הגּ ב וּ ר וֹ ת למקוֹ ם למ ּט ה, אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש ּפ יע

בּ תוֹ כם. אברהם את  וּ מקיּ מים ׁש ם, ׁש נ יּ ה ׁש וֹ רים יוֹ צאסדרה  - ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
קוֹ ל  אוֹ תוֹ  ׁש חלּ ׁש  א הראׁש וֹ ן. כּ מוֹ  חזק א ׁש ב וּ ר , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָקוֹ ל
ׁש ם כּ בראׁש וֹ נה, יצחק אצל אינוֹ  קוֹ ל ׁש אוֹ תוֹ  א לּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּת קע,
מעלה ׁש ל דּ ין בּ ית לאוֹ תם רק א לּ א הּת ּק יף, הּת קף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶׁש וֹ רה
ונכנעים אצלם, אברהם את ר וֹ אים וכ לּ ם רפים , י וֹ תר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הם
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בּ ינתים ׁש ליׁש ית לפניו. וּ מתעּט רסדרה ועוֹ לה, קוֹ ל יוֹ צא - ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש אוֹ תן  מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  וּ מׁש ּפ יע יעקב, ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ ראׁש וֹ 
מצּ ד  ויעקב זה מצּ ד אברהם כּ נגדּ ן, ועוֹ מד ׁש וֹ רוֹ ת, ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַהגּ בוּ רוֹ ת

ונמצאים נכנעים כּ לּ ם ואז בּ אמצע, והם בּ מקוֹ מם.(ושוככים)זה, ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ני . אחר סדר כּ לּ ם ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ֵ◌ְואלּ וּ 

וּ ליב סדרה למק וֹ מם  להעלוֹ תם ׁש צּ רי - (ולישר )אחרוֹ נה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
צרי זה  ׁש את מוּ ם כּ מּק דם, יצחק את ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם 
הדּ ינים כּ ל אז החוּ צה, בגבוּ רוֹ תיו יצא וא בּ מקוֹ מוֹ , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְליר

רחמים. וּ מתעוֹ ררים הלּ בנכנעים, את לכ וּ ן   צרי כּ ן על  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
הלּ לוּ , בּ ּק וֹ ל וֹ ת אזיוהרצוֹ ן רבּ וֹ נם. לפני  בּ תׁש וּ בה ולחזר ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌

בּ וֹ פר כּ ראוּ י הלּ ב  בּ רצוֹ ן  ק וֹ ל וֹ ת וּ מסדּ רים מת ּק נים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ שׂ ראל
עליוֹ ן  ׁש וֹ פר אוֹ תוֹ  חוֹ זר  יעקב,הזּ ה , את מעּט ר וּ כׁש ח וֹ זר , . ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ

בּ כּ ל , שׂ מחה  נמצאת ואז עוֹ לה, אחר  וכּס א  נתקן. ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
ׁש ל  חלקם אׁש רי הע וֹ לם. על  מרחם הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
לרחמים, מ דּ ין רבּ וֹ נם את  ולמׁש להנהיג ׁש יּ וֹ דעים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
זה כּ נגד ראה, בּ א ידיהם. על  העוֹ למוֹ ת כּ ל  את ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לתּק ן
מתעוֹ ררים ׁש רחמים וּ כמוֹ  זה, בּ יוֹ ם ספרים  ׁש ׁש ה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפ ּת חים
למּט ה הוּ א  ּכ - למקוֹ מם ונכנסים נכנעים  הּק ׁש ים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהדּ ינים 
העוֹ לם. מן וּ מעברים נכנעים הּק ׁש ים הדּ ינים ׁש לּ מעלה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

הם קׁש יםוּ מי  דּ ינים ׁש הם גּ מוּ רים, ר ׁש עים אוֹ תם אלּ וּ  ? ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
וכוּ '. ונחּת מים נכּת בים כּ ן ועל העוֹ לם. מן והעברוּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנעוּ 
ׁש אלּת י  הרחמן   ּבּ רו הדּ בר. בּ ר וּ ר זהוּ  ודּ אי  אבּ א, ר בּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

הלּ ל וּ . הדּ ברים את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהרוחּת י 
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לכוּ ן אמר  זכּ רוֹ ן, ע וֹ שׂ ים ּת רוּ עה, זכר וֹ ן  כּ תוּ ב  יהוּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ ּמ ה למ ּט ה, ז כּ ר וֹ ן עוֹ שׂ ים ישׂ ראל והרצוֹ ן. ה לּ ב ?את ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

רבּ י  אמר  ׁש לּ מעלה. גון בּ אוֹ תוֹ  דּ בר ׁש יּ תעוֹ רר  כּ די ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מע שׂ ה,
כּ תוּ ב פא)אלעזר, בּ וֹ (תהלים ׁש ּמ תכּ ּס ה חגּ נוּ , לי וֹ ם בּ כּ סה ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מתכּ ּס ההלּ בנה. אינוֹ ואי והמׁש  ענן כּ ׁש ע וֹ מד אלּ א ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
ענן  מלּ פני כּ ן ועל מאירה. וא מתכּ ּס ה הלּ בנה אזי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵמאיר,
ואינ ּה  ׁש ּמ תכּ ּס ה  הלּ בנה ׁש כּ ן  כּ ל מאירה, אינּה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש 
הלּ בנה. ׁש ּמ תכּ ּס ה בּ ה"א, ח גּ נ וּ , ליוֹ ם  בּ כּ סה כּ ן ועל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמאירה.

מאירה ׁש כּ תוּ בוּ בּמ ה ׁש וֹ פר, וּ בקוֹ ל בּ תׁש וּ בה, הכּ ל א ׁש רי? ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
יהלּ כ וּ ן .  ּפ ני בּ אוֹ ר ה' - אז  תר וּ עה. י וֹ דעי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעם

 ויכ הבר ע ר דע  קע   תא  ה ת א ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָצרי
הע 'א רי ת ב  זה ועל חכמה הבר ויע ה תרעה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

תרעה' ְְֵָידעי 

וגו 'א ׁש רי  תר וּ עה ידעי  טז)העם  בהעלותך:(פט , פ' ח"ג (דף[זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

י וֹ ם,וישׂ ראל]קמ"ט:) בּ אוֹ תוֹ  ּת פלּ ה מתּפ ללים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
 ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  בּ וֹ פר, ותוֹ קעים לפניו, וּ מתחנּ נים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מבקׁש ים
ותחּת וֹ נים  עלי וֹ נים וכל לרחמים, דּ ין  והוֹ פ עליהם חס ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָהוּ א

ואוֹ מרים: פט )ּפ וֹ תחים ועל (שם תר וּ עה. יוֹ דעי  העם אׁש רי ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הדּ בר, עּק ר  ׁש יּ דע ׁש ּת וֹ קע ׁש אוֹ תוֹ  היּ וֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  צרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶזה
כּ תוּ ב  זה ועל בּ חכמה, הדּ בר  ויעשׂ ה בּ תר וּ עה, בּ ּה  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִויכוּ ן
והרי  תרוּ עה, ּת וֹ קעי  כתוּ ב וא תר וּ עה , יוֹ דעי העם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר.
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בּ ינתים ׁש ליׁש ית לפניו. וּ מתעּט רסדרה ועוֹ לה, קוֹ ל יוֹ צא - ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש אוֹ תן  מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  וּ מׁש ּפ יע יעקב, ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ ראׁש וֹ 
מצּ ד  ויעקב זה מצּ ד אברהם כּ נגדּ ן, ועוֹ מד ׁש וֹ רוֹ ת, ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַהגּ בוּ רוֹ ת

ונמצאים נכנעים כּ לּ ם ואז בּ אמצע, והם בּ מקוֹ מם.(ושוככים)זה, ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ני . אחר סדר כּ לּ ם ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ֵ◌ְואלּ וּ 

וּ ליב סדרה למק וֹ מם  להעלוֹ תם ׁש צּ רי - (ולישר )אחרוֹ נה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
צרי זה  ׁש את מוּ ם כּ מּק דם, יצחק את ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם 
הדּ ינים כּ ל אז החוּ צה, בגבוּ רוֹ תיו יצא וא בּ מקוֹ מוֹ , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְליר

רחמים. וּ מתעוֹ ררים הלּ בנכנעים, את לכ וּ ן   צרי כּ ן על  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
הלּ לוּ , בּ ּק וֹ ל וֹ ת אזיוהרצוֹ ן רבּ וֹ נם. לפני  בּ תׁש וּ בה ולחזר ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌

בּ וֹ פר כּ ראוּ י הלּ ב  בּ רצוֹ ן  ק וֹ ל וֹ ת וּ מסדּ רים מת ּק נים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ שׂ ראל
עליוֹ ן  ׁש וֹ פר אוֹ תוֹ  חוֹ זר  יעקב,הזּ ה , את מעּט ר וּ כׁש ח וֹ זר , . ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ

בּ כּ ל , שׂ מחה  נמצאת ואז עוֹ לה, אחר  וכּס א  נתקן. ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
ׁש ל  חלקם אׁש רי הע וֹ לם. על  מרחם הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
לרחמים, מ דּ ין רבּ וֹ נם את  ולמׁש להנהיג ׁש יּ וֹ דעים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
זה כּ נגד ראה, בּ א ידיהם. על  העוֹ למוֹ ת כּ ל  את ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לתּק ן
מתעוֹ ררים ׁש רחמים וּ כמוֹ  זה, בּ יוֹ ם ספרים  ׁש ׁש ה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפ ּת חים
למּט ה הוּ א  ּכ - למקוֹ מם ונכנסים נכנעים  הּק ׁש ים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהדּ ינים 
העוֹ לם. מן וּ מעברים נכנעים הּק ׁש ים הדּ ינים ׁש לּ מעלה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

הם קׁש יםוּ מי  דּ ינים ׁש הם גּ מוּ רים, ר ׁש עים אוֹ תם אלּ וּ  ? ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
וכוּ '. ונחּת מים נכּת בים כּ ן ועל העוֹ לם. מן והעברוּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנעוּ 
ׁש אלּת י  הרחמן   ּבּ רו הדּ בר. בּ ר וּ ר זהוּ  ודּ אי  אבּ א, ר בּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

הלּ ל וּ . הדּ ברים את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהרוחּת י 

תהלי זוהר 

יתה 835זוהר הלימוד אייר סדר ב ליו

פטתהלי מזמור  | לחודש  יח  | שלישי ספר 

לכוּ ן אמר  זכּ רוֹ ן, ע וֹ שׂ ים ּת רוּ עה, זכר וֹ ן  כּ תוּ ב  יהוּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ ּמ ה למ ּט ה, ז כּ ר וֹ ן עוֹ שׂ ים ישׂ ראל והרצוֹ ן. ה לּ ב ?את ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

רבּ י  אמר  ׁש לּ מעלה. גון בּ אוֹ תוֹ  דּ בר ׁש יּ תעוֹ רר  כּ די ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מע שׂ ה,
כּ תוּ ב פא)אלעזר, בּ וֹ (תהלים ׁש ּמ תכּ ּס ה חגּ נוּ , לי וֹ ם בּ כּ סה ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מתכּ ּס ההלּ בנה. אינוֹ ואי והמׁש  ענן כּ ׁש ע וֹ מד אלּ א ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
ענן  מלּ פני כּ ן ועל מאירה. וא מתכּ ּס ה הלּ בנה אזי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵמאיר,
ואינ ּה  ׁש ּמ תכּ ּס ה  הלּ בנה ׁש כּ ן  כּ ל מאירה, אינּה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש 
הלּ בנה. ׁש ּמ תכּ ּס ה בּ ה"א, ח גּ נ וּ , ליוֹ ם  בּ כּ סה כּ ן ועל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמאירה.

מאירה ׁש כּ תוּ בוּ בּמ ה ׁש וֹ פר, וּ בקוֹ ל בּ תׁש וּ בה, הכּ ל א ׁש רי? ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
יהלּ כ וּ ן .  ּפ ני בּ אוֹ ר ה' - אז  תר וּ עה. י וֹ דעי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעם

 ויכ הבר ע ר דע  קע   תא  ה ת א ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָצרי
הע 'א רי ת ב  זה ועל חכמה הבר ויע ה תרעה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

תרעה' ְְֵָידעי 

וגו 'א ׁש רי  תר וּ עה ידעי  טז)העם  בהעלותך:(פט , פ' ח"ג (דף[זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

י וֹ ם,וישׂ ראל]קמ"ט:) בּ אוֹ תוֹ  ּת פלּ ה מתּפ ללים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
 ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  בּ וֹ פר, ותוֹ קעים לפניו, וּ מתחנּ נים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מבקׁש ים
ותחּת וֹ נים  עלי וֹ נים וכל לרחמים, דּ ין  והוֹ פ עליהם חס ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָהוּ א

ואוֹ מרים: פט )ּפ וֹ תחים ועל (שם תר וּ עה. יוֹ דעי  העם אׁש רי ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הדּ בר, עּק ר  ׁש יּ דע ׁש ּת וֹ קע ׁש אוֹ תוֹ  היּ וֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  צרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶזה
כּ תוּ ב  זה ועל בּ חכמה, הדּ בר  ויעשׂ ה בּ תר וּ עה, בּ ּה  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִויכוּ ן
והרי  תרוּ עה, ּת וֹ קעי  כתוּ ב וא תר וּ עה , יוֹ דעי העם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר.

תהלי זוהר 
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ירוּ מוּ : וּ בצדקת היּ וֹ ם כּ ל עזּ מוֹ יחיגילוּ ן תפארת כּ י 
וּ ברצנ קרננוּ :(תרים)אּת ה ליהויטּת רוּ ם כּ י 

מלכּ נוּ : ישׂ ראל ׁש  ולקדוֹ  בחזוֹ ןכ מגנּ נוּ  דּ בּ רּת  אז 
בחוּ ר הרימוֹ תי גּ בּ וֹ ר על עזר ׁש וּ יתי וּת אמר לחסידי

מׁש חּת יו:כאמעם: קדׁש י ׁש מן בּ  עבדּ י דּ וד מצאתי 
תאּמ צנּ וּ :כב זרוֹ עי אף עּמ וֹ  ּת כּ וֹ ן ידי יאכגאׁש ר א 

יענּ נּ וּ : א עולה וּ בן בּ וֹ  צריוכדאוֹ יב מּפ ניו וכּת וֹ תי 
אגּ וֹ ף: ּת רוּ םכהוּ משׂ נאיו וּ בׁש מי עּמ וֹ  וחסדּ י ואמוּ נתי 

ימינוֹ :כוקרנוֹ : וּ בנּ הרוֹ ת ידוֹ  ביּ ם יקראניכזושׂ מּת י הוּ א 
ׁש וּ עתי: י וצוּ ר אלי אּת ה אּת נהוּ כחאבי ּב כוֹ ר אני אף 

ל ניו א ר  ללכת   יתקרב הרעה ס ד דעי  א ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוכל
יקיל ה"ה  נז  הרא האר וזה ְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָה"ה 

תרוּ עה א ׁש רי ידעי  טז)וג וֹ 'העם פנחס:(פט, פ' ח"ג רל"א :)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌

תרוּ עה. ידעי  אלּ א תרוּ עה, תוֹ קעי אוֹ  ׁש וֹ מעי , כתוּ ב ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָא
אלּ וּ (כגון)בּ גלל הּק דוֹ ׁש ה, הארץ ׁש ל  בּ אויר ׁש דּ רים החכמים ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּת ר וּ עה, ׁש ל  סוֹ ד תרוּ עה. ב )ידעי ּת רעם(תהלים ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌
בּ רזל. ׁש לבּ ׁש בט עלי וֹ נים סוֹ ד וֹ ת ׁש יּ וֹ דעים כּ י שׂ ראל  עם מי ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

בּ וֹ  וּ להתקר לפניו לעלוֹ ת סוֹ ד ר בּ וֹ נם, ׁש יּ וֹ דעים אלּ וּ  וכל . ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וזה ה וּ א .  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ּפ ניו בּ אוֹ ר  ללכת יתקרבוּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּת רוּ עה,
זה ועל לצּ דּ יקים . הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש גּ נז  הראׁש וֹ ן ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהאוֹ ר

אוֹ תּה . לדעת ָצרי◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
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ארץ: למלכי לוֹ (אשמור)לעוֹ לםכטעליוֹ ן אׁש מר 
לוֹ : נאמנת וּ בריתי זרעוֹ ל חסדּ י לעד ושׂ מּת י 

ׁש מים: כּ ימי ּת וֹ רתילאוכסאוֹ  בניו יעזבוּ  אם 
ילכוּ ן: א וּ מצוֹ תילבוּ במׁש ּפ טי יחלּ לוּ  חּק תי אם 

יׁש מרוּ : וּ בנגעיםלגא ּפ ׁש עם בׁש בט וּ פקדּת י 
אׁש ּק רלדעוֹ נם: וא מעּמ וֹ  אפיר א וחסדּ י 

אלהּב אמוּ נתי: שׂ פתי וּ מוֹ צא בּ ריתי אחלּ ל א 
אכזּ ב:לואׁש נּ ה: לדוד אם בקדׁש י נׁש בּ עּת י אחת 

ללז נגדּ י:זרעוֹ  כמׁש  וכסאוֹ  יהיה כּ ירחלחעוֹ לם 
סלה: נאמן בּ חק ועד עוֹ לם ואּת הלטיכּ וֹ ן 
:מׁש יח עם התעבּ רּת  וּת מאס נארּת המזנחּת  

נזרוֹ : לארץ חלּ לּת   ּעבד כלמאבּ רית ּפ רצּת  
מחּת ה: מבצריו שׂ מּת  עברימבגּ דרתיו כּ ל ׁש ּס הוּ  

לׁש כניו: חרּפ ה היה צריומגדר ימין הרימוֹ ת 
אוֹ יביו: כּ ל חרבּ וֹ מדהשׂ מחּת  צוּ ר ּת ׁש יב אף 

בּ ּמ לחמה: הקימתוֹ  וכסאוֹ מהוא מּט הרוֹ  הׁש בּ ּת  
מגּ רּת ה: העטיתמולארץ עלוּ מיו ימי הקצרּת  

סלה: ׁש ה בּ וּ  יהומזעליו מה ּת ּס תרעד 
:חמת אׁש  כּ מוֹ  ּת בער אנימחלנצח זכר 

אדם: בּ ני כל בּ ראת וא מה על חלד מה
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ירוּ מוּ : וּ בצדקת היּ וֹ ם כּ ל עזּ מוֹ יחיגילוּ ן תפארת כּ י 
וּ ברצנ קרננוּ :(תרים)אּת ה ליהויטּת רוּ ם כּ י 

מלכּ נוּ : ישׂ ראל ׁש  ולקדוֹ  בחזוֹ ןכ מגנּ נוּ  דּ בּ רּת  אז 
בחוּ ר הרימוֹ תי גּ בּ וֹ ר על עזר ׁש וּ יתי וּת אמר לחסידי

מׁש חּת יו:כאמעם: קדׁש י ׁש מן בּ  עבדּ י דּ וד מצאתי 
תאּמ צנּ וּ :כב זרוֹ עי אף עּמ וֹ  ּת כּ וֹ ן ידי יאכגאׁש ר א 

יענּ נּ וּ : א עולה וּ בן בּ וֹ  צריוכדאוֹ יב מּפ ניו וכּת וֹ תי 
אגּ וֹ ף: ּת רוּ םכהוּ משׂ נאיו וּ בׁש מי עּמ וֹ  וחסדּ י ואמוּ נתי 

ימינוֹ :כוקרנוֹ : וּ בנּ הרוֹ ת ידוֹ  ביּ ם יקראניכזושׂ מּת י הוּ א 
ׁש וּ עתי: י וצוּ ר אלי אּת ה אּת נהוּ כחאבי בּ כוֹ ר אני אף 

ל ניו א ר  ללכת   יתקרב הרעה ס ד דעי  א ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוכל
יקיל ה"ה  נז  הרא האר וזה ְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָה"ה 

תרוּ עה א ׁש רי ידעי  טז)וג וֹ 'העם פנחס:(פט, פ' ח"ג רל"א :)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌

תרוּ עה. ידעי  אלּ א תרוּ עה, תוֹ קעי אוֹ  ׁש וֹ מעי , כתוּ ב ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָא
אלּ וּ (כגון)בּ גלל הּק דוֹ ׁש ה, הארץ ׁש ל  בּ אויר ׁש דּ רים החכמים ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּת ר וּ עה, ׁש ל  סוֹ ד תרוּ עה. ב )ידעי ּת רעם(תהלים ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌
בּ רזל. ׁש לבּ ׁש בט עלי וֹ נים סוֹ ד וֹ ת ׁש יּ וֹ דעים כּ י שׂ ראל  עם מי ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

בּ וֹ  וּ להתקר לפניו לעלוֹ ת סוֹ ד ר בּ וֹ נם, ׁש יּ וֹ דעים אלּ וּ  וכל . ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וזה ה וּ א .  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ּפ ניו בּ אוֹ ר  ללכת יתקרבוּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּת רוּ עה,
זה ועל לצּ דּ יקים . הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש גּ נז  הראׁש וֹ ן ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהאוֹ ר

אוֹ תּה . לדעת ָצרי◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
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ארץ: למלכי לוֹ (אשמור)לעוֹ לםכטעליוֹ ן אׁש מר 
לוֹ : נאמנת וּ בריתי זרעוֹ ל חסדּ י לעד ושׂ מּת י 

ׁש מים: כּ ימי ּת וֹ רתילאוכסאוֹ  בניו יעזבוּ  אם 
ילכוּ ן: א וּ מצוֹ תילבוּ במׁש ּפ טי יחלּ לוּ  חּק תי אם 

יׁש מרוּ : וּ בנגעיםלגא ּפ ׁש עם בׁש בט וּ פקדּת י 
אׁש ּק רלדעוֹ נם: וא מעּמ וֹ  אפיר א וחסדּ י 

אלהּב אמוּ נתי: שׂ פתי וּ מוֹ צא בּ ריתי אחלּ ל א 
אכזּ ב:לואׁש נּ ה: לדוד אם בקדׁש י נׁש בּ עּת י אחת 

ללז נגדּ י:זרעוֹ  כמׁש  וכסאוֹ  יהיה כּ ירחלחעוֹ לם 
סלה: נאמן בּ חק ועד עוֹ לם ואּת הלטיכּ וֹ ן 
:מׁש יח עם התעּב רּת  וּת מאס נארּת המזנחּת  

נזרוֹ : לארץ חלּ לּת   ּעבד כלמאבּ רית ּפ רצּת  
מחּת ה: מבצריו שׂ מּת  עברימבגּ דרתיו כּ ל ׁש ּס הוּ  

לׁש כניו: חרּפ ה היה צריומגדר ימין הרימוֹ ת 
אוֹ יביו: כּ ל חרבּ וֹ מדהשׂ מחּת  צוּ ר ּת ׁש יב אף 

בּ ּמ לחמה: הקימתוֹ  וכסאוֹ מהוא מּט הרוֹ  הׁש בּ ּת  
מגּ רּת ה: העטיתמולארץ עלוּ מיו ימי הקצרּת  

סלה: ׁש ה בּ וּ  יהומזעליו מה ּת ּס תרעד 
:חמת אׁש  כּ מוֹ  ּת בער אנימחלנצח זכר 

אדם: בּ ני כל בּ ראת וא מה על חלד מה
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ׁש אוֹ למט מיּ ד נפׁש וֹ  ימלּ ט ּמ ות יראה וא יחיה גבר מי
לדודנ סלה: נׁש ּב עּת  אדני הראׁש נים חסדי איּ ה 

 א מת : בעה  ל י הרע  לצר  י דרגת צדדי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָה
 ההיכל ת  ל  רגת  בע  נגד מ ת בעה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָה

וגו 'מי ּמ ות יראה  ו א יחיה מט)גבר פקודי :(פט, פ' ח"ב (דף[זוהר ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

מים]רס"ב:) ׁש ל  בּ מקוֹ ר נעוּ ץ קיּ וּ מוֹ  היה דּ וד וּ ראה, ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
צער וֹ  וּ לפי אוֹ תוֹ , וצערוּ  אחרת לארץ  וּ כׁש נּ דחה ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְנוֹ בעים,
לדרגּ ה מדּ רגּ ת וֹ  ׁש יּ רד גּ ב  על  אף - הּק דוֹ ׁש ה מהארץ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנדחה
מה מ ּמ נּ וּ . ונ ׁש מר  האחר ל צּ ד נכנס ו א בּ קיּ וּ מוֹ , עמד ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַתחּת וֹ נה

כ )?כּ תוּ ב  א כפשׂ ע (שמואל כּ י   נפׁש וחי  ה' חי וּ בין ואוּ לם בּ יני  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
ואׁש רי  הזּ ה. הע וּ ר  בּ וֹ  ׁש היה עד  בּ דרגּ תוֹ  ירד  ׁש הרי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות.
ׁש ל  דּ רגוֹ תיו וּ מ כּ ל הרע, הצּ ד מאוֹ ת וֹ  ׁש נּ ׁש מר  מי ׁש ל  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶחלק וֹ 

בּ עוֹ לם. ׁש נּ מצאים הצּ ד  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 

שׂ טן,ׁש ּכ ּמ ה עק לּ תוֹ ן, נחׁש  הרע: ליּ צר  י ׁש  וּ דרגוֹ ת צדדים ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
גּ ב  על ׁש אף ּפ ר ׁש וּ ה. והרי הרע. יצר הּמ ות, ַמלא◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

הלּ ל וּ , בּ מוֹ ת ׁש מוֹ ת ׁש נּ קרא ׁש בעה ל וֹ  טמא,יׁש  שׂ טן, : ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
צפוֹ ני. רע, ערל, מכ ׁש וֹ ל, אבן ׁש מוֹ ת שׂ וֹ נא, ׁש בעה הם אלּ וּ  ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש לּ וֹ  ההיכלוֹ ת ׁש ל  דּ רגוֹ ת ׁש בע כּ פי כּ נגד  ה ּט מאה מ צּ ד ׁש כּ לּ ם , ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בהם ׁש נּ קרא אוֹ תם הלּ ל וּ , המוֹ ת ׁש בעה כּ נגד  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ .
הם: וא לּ וּ  הע וֹ לם, ׁש ל  הרׁש עים נדּ וֹ נים ׁש בּ וֹ  הּמ קוֹ ם ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵגּ יהנּ ם,

ּת חּת ית. ארץ  צלמות, ׁש אוֹ ל, היּ ון, טיט דּ וּ מה, ׁש חת , כּ לבּ וֹ ר , ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש יּ ׁש  הלּ ל וּ  המוֹ ת ׁש בעת  כּ נגד הגּ יהנּ ם  מדוֹ רי ׁש בעת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ 
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:כּ לנאבּ אמוּ נת בחיקי שׂ אתי עבדי חרּפ ת אדני זכר 
עּמ ים: יהונברבּ ים אוֹ יבי חרפוּ  אׁש ראׁש ר 

:מׁש יח עקּ בוֹ ת יהונגחרפוּ   ּבּ רואמן לעוֹ לם 
ואמן:

הרע  לצד ליּ צר  והיכל וֹ ת דּ רגוֹ ת ׁש יּ ׁש  ׁש כּ מ וֹ  בּ ארנוּ , והרי . ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
וׁש וֹ לטים נמצאים וכלּ ם הּט מאה. לצד גּ ם  ּכ - ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַהּק ד ה

בּ צד כּ נגד (השמאל )בּ עוֹ לם ׁש הם הם , היכלוֹ ת ׁש בעה הּט מאה . ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
גּ יה נּ ם  נקרא ׁש בּ הם ׁש מ וֹ ת , הרע )ׁש בעה  עוֹ מדים(יצר  וכ לּ ם . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌

רע ) ׁש דּ בק (להשטין העוֹ לם ׁש ל  הר ׁש עים א וֹ תם את וּ לט ּמ א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָלד וּ ן
הזּ ה. בּ עוֹ לם כּ ׁש הם  מּמ נּ וּ  דּ רכיהם את ׁש מר וּ  וא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם,

הּט הרה,ׁש הרי בּ צד הזּ ה בּ ע וֹ לם לה ּט הר ׁש זּ וֹ כה מי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌
האמוּ נה. סוֹ ד ׁש נּ קרא מק וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמטהרים
בּ ני  לקרב עוֹ מדים ׁש כּ לּ ם ממנּ ים, וכּמ ה הן דרגוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש כּ ּמ ה 
ׁש בּ א וּ מי אוֹ תם, וּ לטהר הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לעבוֹ דת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם
ׁש הרי  טמא. ׁש הוּ א הזּ ה, האחר  בּ צּ ד  א וֹ ת וֹ  מטּמ אים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּט מא,
אדם. בּ ני  לט ּמ א כּ די  עוֹ מדים כּ לּ ם ממנּ ים, וכּמ ה דרגוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
עליו  הרע, הצּ ד אוֹ תוֹ  אחר  להּמ ׁש וּ בא אליהם ׁש ּק רב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִמי 

פט )כּ תוּ ב נפ ׁש וֹ (תהלים ימלּ ט  ּמ ות יראה וא יחיה גבר  וגוֹ '.מי ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌
מות יראה  ׁש א  בּ ע וֹ לם ׁש נּ ברא האדם הוּ א ׁש כּ ל מי  א וֹ תוֹ  ? ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

לתת אדם ׁש בּ א זמן בּ אוֹ תוֹ  ׁש הרי אחריו. נמ ׁש כים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם
אוֹ תוֹ , רוֹ אה הזּ ה, העוֹ לם  מן ׁש יּ צא טרם ר בּ וֹ נוֹ , לפני  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶחׁש בּ וֹ ן

בּ ארנוּ . ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 

תהלי זוהר 
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ׁש אוֹ למט מיּ ד נפׁש וֹ  ימלּ ט ּמ ות יראה וא יחיה גבר מי
לדודנ סלה: נׁש ּב עּת  אדני הראׁש נים חסדי איּ ה 

 א מת : בעה  ל י הרע  לצר  י דרגת צדדי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָה
 ההיכל ת  ל  רגת  בע  נגד מ ת בעה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָה

וגו 'מי ּמ ות יראה  ו א יחיה מט)גבר פקודי :(פט, פ' ח"ב (דף[זוהר ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

מים]רס"ב:) ׁש ל  בּ מקוֹ ר נעוּ ץ קיּ וּ מוֹ  היה דּ וד וּ ראה, ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
צער וֹ  וּ לפי אוֹ תוֹ , וצערוּ  אחרת לארץ  וּ כׁש נּ דחה ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְנוֹ בעים,
לדרגּ ה מדּ רגּ ת וֹ  ׁש יּ רד גּ ב  על  אף - הּק דוֹ ׁש ה מהארץ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנדחה
מה מ ּמ נּ וּ . ונ ׁש מר  האחר ל צּ ד נכנס ו א בּ קיּ וּ מוֹ , עמד ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַתחּת וֹ נה

כ )?כּ תוּ ב  א כפשׂ ע (שמואל כּ י   נפׁש וחי  ה' חי וּ בין ואוּ לם בּ יני  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
ואׁש רי  הזּ ה. הע וּ ר  בּ וֹ  ׁש היה עד  בּ דרגּ תוֹ  ירד  ׁש הרי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות.
ׁש ל  דּ רגוֹ תיו וּ מ כּ ל הרע, הצּ ד מאוֹ ת וֹ  ׁש נּ ׁש מר  מי ׁש ל  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶחלק וֹ 

בּ עוֹ לם. ׁש נּ מצאים הצּ ד  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 

שׂ טן,ׁש ּכ ּמ ה עק לּ תוֹ ן, נחׁש  הרע: ליּ צר  י ׁש  וּ דרגוֹ ת צדדים ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
גּ ב  על ׁש אף ּפ ר ׁש וּ ה. והרי הרע. יצר הּמ ות, ַמלא◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

הלּ ל וּ , בּ מוֹ ת ׁש מוֹ ת ׁש נּ קרא ׁש בעה ל וֹ  טמא,יׁש  שׂ טן, : ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
צפוֹ ני. רע, ערל, מכ ׁש וֹ ל, אבן ׁש מוֹ ת שׂ וֹ נא, ׁש בעה הם אלּ וּ  ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש לּ וֹ  ההיכלוֹ ת ׁש ל  דּ רגוֹ ת ׁש בע כּ פי כּ נגד  ה ּט מאה מ צּ ד ׁש כּ לּ ם , ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בהם ׁש נּ קרא אוֹ תם הלּ ל וּ , המוֹ ת ׁש בעה כּ נגד  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ .
הם: וא לּ וּ  הע וֹ לם, ׁש ל  הרׁש עים נדּ וֹ נים ׁש בּ וֹ  הּמ קוֹ ם ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵגּ יהנּ ם,

ּת חּת ית. ארץ  צלמות, ׁש אוֹ ל, היּ ון, טיט דּ וּ מה, ׁש חת , כּ לבּ וֹ ר , ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש יּ ׁש  הלּ ל וּ  המוֹ ת ׁש בעת  כּ נגד הגּ יהנּ ם  מדוֹ רי ׁש בעת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ 

תהלי זוהר 
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:כּ לנאבּ אמוּ נת בחיקי שׂ אתי עבדי חרּפ ת אדני זכר 
עּמ ים: יהונברבּ ים אוֹ יבי חרפוּ  אׁש ראׁש ר 

:מׁש יח עקּ בוֹ ת יהונגחרפוּ   ּבּ רואמן לעוֹ לם 
ואמן:

הרע  לצד ליּ צר  והיכל וֹ ת דּ רגוֹ ת ׁש יּ ׁש  ׁש כּ מ וֹ  בּ ארנוּ , והרי . ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
וׁש וֹ לטים נמצאים וכלּ ם הּט מאה. לצד גּ ם  ּכ - ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַהּק ד ה

בּ צד כּ נגד (השמאל )בּ עוֹ לם ׁש הם הם , היכלוֹ ת ׁש בעה הּט מאה . ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
גּ יה נּ ם  נקרא ׁש בּ הם ׁש מ וֹ ת , הרע )ׁש בעה  עוֹ מדים(יצר  וכ לּ ם . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌

רע ) ׁש דּ בק (להשטין העוֹ לם ׁש ל  הר ׁש עים א וֹ תם את וּ לט ּמ א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָלד וּ ן
הזּ ה. בּ עוֹ לם כּ ׁש הם  מּמ נּ וּ  דּ רכיהם את ׁש מר וּ  וא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם,

הּט הרה,ׁש הרי בּ צד הזּ ה בּ ע וֹ לם לה ּט הר ׁש זּ וֹ כה מי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌
האמוּ נה. סוֹ ד ׁש נּ קרא מק וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמטהרים
בּ ני  לקרב עוֹ מדים ׁש כּ לּ ם ממנּ ים, וכּמ ה הן דרגוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש כּ ּמ ה 
ׁש בּ א וּ מי אוֹ תם, וּ לטהר הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לעבוֹ דת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם
ׁש הרי  טמא. ׁש הוּ א הזּ ה, האחר  בּ צּ ד  א וֹ ת וֹ  מטּמ אים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּט מא,
אדם. בּ ני  לט ּמ א כּ די  עוֹ מדים כּ לּ ם ממנּ ים, וכּמ ה דרגוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
עליו  הרע, הצּ ד אוֹ תוֹ  אחר  להּמ ׁש וּ בא אליהם ׁש ּק רב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִמי 

פט )כּ תוּ ב נפ ׁש וֹ (תהלים ימלּ ט  ּמ ות יראה וא יחיה גבר  וגוֹ '.מי ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌
מות יראה  ׁש א  בּ ע וֹ לם ׁש נּ ברא האדם הוּ א ׁש כּ ל מי  א וֹ תוֹ  ? ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

לתת אדם ׁש בּ א זמן בּ אוֹ תוֹ  ׁש הרי אחריו. נמ ׁש כים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם
אוֹ תוֹ , רוֹ אה הזּ ה, העוֹ לם  מן ׁש יּ צא טרם ר בּ וֹ נוֹ , לפני  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶחׁש בּ וֹ ן

בּ ארנוּ . ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 

תהלי זוהר 
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לחודש יט

האהיםאצ איׁש  למׁש ה מעוֹ ןּת פלּ ה אדני 
ודר: בּ דר לּ נוּ  היית ילּ דוּ באּת ה הרים בּ טרם 

אל: אּת ה עוֹ לם עד וּ מעוֹ לם ותבל ארץ וּת חוֹ לל
אדם:ג  בני ׁש וּ בוּ  וּת אמר דּ כּ א עד ׁש  אנוֹ  כּ יד ּת ׁש ב 

ואׁש מוּ רה יעבר כּ י אתמוֹ ל כּ יוֹ ם ּב עיני ׁש נים אלף
יחף:הבלּ ילה: כּ חציר בּ בּ קר יהיוּ  ׁש נה זרמּת ם 

ויבׁש :ו ימוֹ לל לערב וחלף יציץ כלינוּ זבּ ּב קר כּ י 
נבהלנוּ : וּ בחמת  (שת)חבאּפ ּלנגד עוֹ נתינוּ  ׁש ּת ה 

:ּפ ני למאוֹ ר בעברתטעלמנוּ  ּפ נוּ  ימינוּ  כל כּ י 
הגה: כמוֹ  ׁש נינוּ  ׁש בעיםיכּ לּ ינוּ  בהם ׁש נוֹ תינוּ  ימי 

לאריה
למשה  א)תפלה צ]:(צ, לפרק  תהלי מ[שימוש  ש ' שד"י . שלו ש

א ' מ י' דמ"ת, בחלו מעו" מ הוא ד' ש "ת, באותיות "תפלה  ת'
מזמור. ע אותו אמור באי "ק. ד"אתה

תהלי שימוש

מעלה ספירת  נגד   ה אד ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָימי

וגו 'ימי ׁש נה ׁש בעים  ּב הם י)ׁש נוֹ תינוּ  חּיי:(צ, ּפרׁשת ח"א [זוהר ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵַַָָ
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כּ י ואון עמל ורהבּ ם ׁש נה ׁש מוֹ נים בּ גבוּ רת ואם ׁש נה
ונּ עפה: ׁש  חי עברת:יאגז וּ כיראת  אּפ עז יוֹ דע מי 

ע"א )ׂשרה קכג  ועמדוּ ](ּדף נבראוּ  אדם ׁש ל  היּ מים ראה, בּ א ְַָָֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ אוֹ תן  להתקיּ ם ׁש הס ּת יּ מוּ  כּ יון העלי וֹ נוֹ ת, הדּ רגוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

ׁש כּ תוּ ב צ)הדּ רגוֹ ת, וגו'.(תהלים ׁש נה ׁש בעים בּ הם ׁש נוֹ תינ וּ  ימי ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
עמל  ורהבּ "ם  ּכ וּ מוּ ם להתק יּ ם, דּ רגּ ה אין והלאה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

הי וּ . כּ א  והם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָואון ,

 מנתק  יקי ה ְְְִִִֵַַַימי

וגו'ימי  ׁש נה ׁש בעים  ּב הם י)ׁש נ וֹ תינוּ  ויחי:(צ, ּפרׁשת ח"א [זֹוהר ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְִַַַָָ

ע"ב) ריז והתקיּ מוּ ,](ּדף הי וּ  ה צּ דּ יקים ׁש ל היּ מים אוֹ תם אבל ֲַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אברהם. חיּ י  ׁש ני  ימי  ואלּ ה וכן שׂ רה, חיּ י  ויּ הי וּ  ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

ׁש כּ תוּ ב בּ יׁש מעאל , כּ תוּ ב גּ ם   ּכ ּת אמר, כה)ואם ׁש ני (בראשית ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יׁש מעאל  ויּ הי וּ .ח יּ י בּ ימיו קרא כּ ן ועל בּ תׁש וּ בה, ׁש חזר אלּ א ? ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ה' י נקרא   ק רב  ְִִֵֶָָי

וגו 'ימי ׁש נה ׁש בעים ּב הם  י)ׁש נוֹ תינוּ  יה וּ דה,:(צ , רבּ י אמר ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  מתקרבים, וימיו האדם בּ ני רגלי ׁש נּ לכּ דוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ּפ וֹ קד  ׁש עה בּ אוֹ תּה  ׁש נינוּ , אליו. רוּ חוֹ  להׁש יב ה' י וֹ ם נקרא  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִי וֹ ם

וּ מיהוּ  ר וּ חוֹ , על הּק ד וֹ ׁש  הכּ תר ׁש כּ תוּ באוֹ תוֹ  צ)? ימי (תהלים ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הכּ ל . ׁש ל ׁש ביעי ׁש ל כּ תר והיא ׁש נה. ׁש בעים בהם  ֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נוֹ תינוּ 

נה ני מ ל י ה ב רה ְְִִֵַַָָָמד
וגו 'ימי  ׁש נה  ׁש בעים ּב הם י)ׁש נוֹ תינוּ  הגּ בוּ רה:(צ, מצּ ד ואם ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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לחודש יט

האהיםאצ איׁש  למׁש ה מעוֹ ןּת פלּ ה אדני 
ודר: בּ דר לּ נוּ  היית ילּ דוּ באּת ה הרים בּ טרם 

אל: אּת ה עוֹ לם עד וּ מעוֹ לם ותבל ארץ וּת חוֹ לל
אדם:ג  בני ׁש וּ בוּ  וּת אמר דּ כּ א עד ׁש  אנוֹ  כּ יד ּת ׁש ב 

ואׁש מוּ רה יעבר כּ י אתמוֹ ל כּ יוֹ ם ּב עיני ׁש נים אלף
יחף:הבלּ ילה: כּ חציר בּ בּ קר יהיוּ  ׁש נה זרמּת ם 

ויבׁש :ו ימוֹ לל לערב וחלף יציץ כלינוּ זבּ ּב קר כּ י 
נבהלנוּ : וּ בחמת  (שת)חבאּפ ּלנגד עוֹ נתינוּ  ׁש ּת ה 

:ּפ ני למאוֹ ר בעברתטעלמנוּ  ּפ נוּ  ימינוּ  כל כּ י 
הגה: כמוֹ  ׁש נינוּ  ׁש בעיםיכּ לּ ינוּ  בהם ׁש נוֹ תינוּ  ימי 

לאריה
למשה  א)תפלה צ]:(צ, לפרק  תהלי מ[שימוש  ש ' שד"י . שלו ש

א ' מ י' דמ"ת, בחלו מעו" מ הוא ד' ש "ת, באותיות "תפלה  ת'
מזמור. ע אותו אמור באי "ק. ד"אתה

תהלי שימוש

מעלה ספירת  נגד   ה אד ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָימי

וגו 'ימי ׁש נה ׁש בעים  ּב הם י)ׁש נוֹ תינוּ  חּיי:(צ, ּפרׁשת ח"א [זוהר ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵַַָָ

תהלי זוהר 
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כּ י ואון עמל ורהבּ ם ׁש נה ׁש מוֹ נים בּ גבוּ רת ואם ׁש נה
ונּ עפה: ׁש  חי עברת:יאגז וּ כיראת  אּפ עז יוֹ דע מי 

ע"א )ׂשרה קכג  ועמדוּ ](ּדף נבראוּ  אדם ׁש ל  היּ מים ראה, בּ א ְַָָֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ אוֹ תן  להתקיּ ם ׁש הס ּת יּ מוּ  כּ יון העלי וֹ נוֹ ת, הדּ רגוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

ׁש כּ תוּ ב צ)הדּ רגוֹ ת, וגו'.(תהלים ׁש נה ׁש בעים בּ הם ׁש נוֹ תינ וּ  ימי ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
עמל  ורהבּ "ם  ּכ וּ מוּ ם להתק יּ ם, דּ רגּ ה אין והלאה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

הי וּ . כּ א  והם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָואון ,

 מנתק  יקי ה ְְְִִִֵַַַימי

וגו'ימי  ׁש נה ׁש בעים  ּב הם י)ׁש נ וֹ תינוּ  ויחי:(צ, ּפרׁשת ח"א [זֹוהר ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְִַַַָָ

ע"ב) ריז והתקיּ מוּ ,](ּדף הי וּ  ה צּ דּ יקים ׁש ל היּ מים אוֹ תם אבל ֲַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אברהם. חיּ י  ׁש ני  ימי  ואלּ ה וכן שׂ רה, חיּ י  ויּ הי וּ  ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

ׁש כּ תוּ ב בּ יׁש מעאל , כּ תוּ ב גּ ם   ּכ ּת אמר, כה)ואם ׁש ני (בראשית ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יׁש מעאל  ויּ הי וּ .ח יּ י בּ ימיו קרא כּ ן ועל בּ תׁש וּ בה, ׁש חזר אלּ א ? ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ה' י נקרא   ק רב  ְִִֵֶָָי

וגו 'ימי ׁש נה ׁש בעים ּב הם  י)ׁש נוֹ תינוּ  יה וּ דה,:(צ , רבּ י אמר ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  מתקרבים, וימיו האדם בּ ני רגלי ׁש נּ לכּ דוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ּפ וֹ קד  ׁש עה בּ אוֹ תּה  ׁש נינוּ , אליו. רוּ חוֹ  להׁש יב ה' י וֹ ם נקרא  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִי וֹ ם

וּ מיהוּ  ר וּ חוֹ , על הּק ד וֹ ׁש  הכּ תר ׁש כּ תוּ באוֹ תוֹ  צ)? ימי (תהלים ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הכּ ל . ׁש ל ׁש ביעי ׁש ל כּ תר והיא ׁש נה. ׁש בעים בהם  ֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נוֹ תינוּ 

נה ני מ ל י ה ב רה ְְִִֵַַָָָמד
וגו 'ימי  ׁש נה  ׁש בעים ּב הם י)ׁש נוֹ תינוּ  הגּ בוּ רה:(צ, מצּ ד ואם ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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הגּ בוּ רה ׁש כּ תר  ׁש נה, ׁש מנים  בּ גבוּ ר וֹ ת ואם כּ תוּ ב - בּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א
כּ מ וֹ  , להּמ ׁש מקוֹ ם אין והלאה מכּ אן ׁש מיני. הרי  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲהוּ א

ו  עמל  ורהבּ ם אׁש נּ אמר הבּ נין  יסוֹ ד, היה  ׁש א  בּ מקוֹ ם און . ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
◌ֵע וֹ מד .

העלינ ת פירת "ה" יי ל האד חי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָני

ׁש נה ימי ׁש בעים בהם י)ׁש נוֹ תינוּ  ח"א:(צ , רנז :)[זוהר תורה](דף זוהר ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

שנת השביעית שהיא צד"ק, שמדרגת למדנו
כאשרקכההשמיטה האדם, ימי  נשתלמו מדרגה באותה

מדרגה, לכל  עשר  המדרגות, שבע כנגד שנה שבעים נשלמו
"בהם", איזה ׁש נה", ׁש בעים בהם ׁש נוֹ תינוּ  "ימי שכתוב: ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְזהו

שלמעלה. ושנים ימים באותן

כרצונו  הכל על להוסי יכול והוא  בכתר תלויי ומזוני  חיי בני

ׁש נה ואם ׁש מוֹ נים י)ּב גבוּ רת ח"א:(צ, רנז :)[זוהר תורה](דף זוהר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תולה, הדבר בזכות לא ומזונות חיים בנים וראה, בוא
של  בסוד וחובה זכות שבהן המדרגות ז' אותן סוד והיינו
משבעים יותר לחיות לאדם לו היה לא כן שאם וגבורה , חסד 

תולה הדבר  לכל הקדמון  העליון במזל אלא ולפיכך קכושנה, ,
כרצונו. אדם  כל  ימי על  מוסיף הוא 

תהלי זוהר 

חסד:קכה . ספירת מן השביעית  ספירה המלכות מדת פי'קכו.זו
מעשה בספיר הבנין  ימי של הספירות  לז ' הקדמון שהיא הבינה  ת

בראשית:

הזוהר זיו
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חכמה:יב לבב ונבא הוֹ דע כּ ן ימינוּ  ׁש וּ בהיגלמנוֹ ת 
יהו:עבדי על והנּ חם מתי שׂ בּ ענוּ ידעד 

ימינוּ : בּ כל ונשׂ מחה וּ נרנּ נה  ּחסד שׂ ּמ חנוּ טובבּ קר 
רעה: ראינוּ  ׁש נוֹ ת ענּ יתנוּ  עבדיטזכּ ימוֹ ת אל יראה 

אליה רוחו להחזיר האד את  פוקדת  המלכות 

ימי אמר  ונגמרו האנשים, רגלי  שנלכדות בשעה יהודה , רבי
למדנו  אליו , רוחו להשיב ה' יום נקרא ההוא יום חייו,
הוא, ומי רוחו , על ההוא הקדוש כתר  פוקד ההיא שבשעה
כתר והוא ׁש נה", ׁש בעים בהם ׁש נוֹ תינוּ  "ימי שכתוב : ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְהיינו

לכל  .קכזהשביעי 

מידה שהיא  מהבינה  נשמתו שנה  משמוני יותר החי
למעלה מלמטה השמינית 

ׁש נהואם  ׁש מוֹ נים י)ּב גבוּ רת ויחי :(צ, פרשת  ח"א, ריז :)[זוהר (דף  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תורה] "ואםזוהר כתוב: בא הוא גבורה של מצד  ◌ִ◌ְואם 
שמיני  הוא גבורה של  הכתר  כי ׁש נה", ׁש מוֹ נים קכחבּ גבוּ רת ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌

להמשך  מקום אין ולהלאה עמל קכטמכאן "ורהבּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכמ"ש:
מתקיים. הבנין אין  היסוד, נודע  שלא במקום ◌ֶ◌ָ◌ָואון",

תהלי זוהר 

המלכות:קכז. מלמטה קכח.זו השמינית  ספירה שהיא  הבינה זו
החיותקכט .למעלה: שתולה  עוד לומר אין שנה  שמנים  שאחר  פי '

שמה: מגעת  שלנו השגה שאין כיון וקצבה, בשיעור

הזוהר זיו
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הגּ בוּ רה ׁש כּ תר  ׁש נה, ׁש מנים  בּ גבוּ ר וֹ ת ואם כּ תוּ ב - בּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א
כּ מ וֹ  , להּמ ׁש מקוֹ ם אין והלאה מכּ אן ׁש מיני. הרי  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲהוּ א
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שנת השביעית שהיא צד"ק, שמדרגת למדנו
כאשרקכההשמיטה האדם, ימי  נשתלמו מדרגה באותה

מדרגה, לכל  עשר  המדרגות, שבע כנגד שנה שבעים נשלמו
"בהם", איזה ׁש נה", ׁש בעים בהם ׁש נוֹ תינוּ  "ימי שכתוב: ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְזהו

שלמעלה. ושנים ימים באותן

כרצונו  הכל על להוסי יכול והוא  בכתר תלויי ומזוני  חיי בני

ׁש נה ואם ׁש מוֹ נים י)ּב גבוּ רת ח"א:(צ, רנז :)[זוהר תורה](דף זוהר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תולה, הדבר בזכות לא ומזונות חיים בנים וראה, בוא
של  בסוד וחובה זכות שבהן המדרגות ז' אותן סוד והיינו
משבעים יותר לחיות לאדם לו היה לא כן שאם וגבורה , חסד 

תולה הדבר  לכל הקדמון  העליון במזל אלא ולפיכך קכושנה, ,
כרצונו. אדם  כל  ימי על  מוסיף הוא 
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מעשה בספיר הבנין  ימי של הספירות  לז ' הקדמון שהיא הבינה  ת

בראשית:

הזוהר זיו
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חכמה:יב לבב ונבא הוֹ דע כּ ן ימינוּ  ׁש וּ בהיגלמנוֹ ת 
יהו:עבדי על והנּ חם מתי שׂ בּ ענוּ ידעד 

ימינוּ : בּ כל ונשׂ מחה וּ נרנּ נה  ּחסד שׂ ּמ חנוּ טובבּ קר 
רעה: ראינוּ  ׁש נוֹ ת ענּ יתנוּ  עבדיטזכּ ימוֹ ת אל יראה 

אליה רוחו להחזיר האד את  פוקדת  המלכות 

ימי אמר  ונגמרו האנשים, רגלי  שנלכדות בשעה יהודה , רבי
למדנו  אליו , רוחו להשיב ה' יום נקרא ההוא יום חייו,
הוא, ומי רוחו , על ההוא הקדוש כתר  פוקד ההיא שבשעה
כתר והוא ׁש נה", ׁש בעים בהם ׁש נוֹ תינוּ  "ימי שכתוב : ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְהיינו

לכל  .קכזהשביעי 

מידה שהיא  מהבינה  נשמתו שנה  משמוני יותר החי
למעלה מלמטה השמינית 

ׁש נהואם  ׁש מוֹ נים י)ּב גבוּ רת ויחי :(צ, פרשת  ח"א, ריז :)[זוהר (דף  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תורה] "ואםזוהר כתוב: בא הוא גבורה של מצד  ◌ִ◌ְואם 
שמיני  הוא גבורה של  הכתר  כי ׁש נה", ׁש מוֹ נים קכחבּ גבוּ רת ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌

להמשך  מקום אין ולהלאה עמל קכטמכאן "ורהבּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכמ"ש:
מתקיים. הבנין אין  היסוד, נודע  שלא במקום ◌ֶ◌ָ◌ָואון",

תהלי זוהר 

המלכות:קכז. מלמטה קכח.זו השמינית  ספירה שהיא  הבינה זו
החיותקכט .למעלה: שתולה  עוד לומר אין שנה  שמנים  שאחר  פי '

שמה: מגעת  שלנו השגה שאין כיון וקצבה, בשיעור

הזוהר זיו
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בּ ניהם: על והדר הינוּ יזפעלא אדני נעם ויהי 
 ּידינו וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ 

כּ וֹ ננהוּ :

תהב מ צאי לה ְְֵַַָָָָ

וגו'ויהי  עלינוּ  א הינוּ  אדני יז)נעם  ויחי:(צ, פרשת ח"א (דף[זוהר ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ע"ב) בּ ימי ]ריז ׁש וֹ לטים אוֹ תם בּ ין ׁש בּ ת בּ מוֹ צאי ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהבדּ לה
מעין  אחד  צד  מגּ יהנּ ם עוֹ לה הבּ ת, וּ כׁש יּ וֹ צאת ל ׁש בּ ת. ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַהחל

רע]הרעה ממנה משחית ׁש יּ שׂ ראל [ס "א בּ ׁש עה לׁש ט ׁש ר וֹ צה ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
צ)אוֹ מרים עלינוּ (תהלים כּ וֹ ננה ידינוּ  מאוֹ תּה וּ מעשׂ ה ויוֹ צא , ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

שׂ מאל ׁש נּ קראת ׁש ל [שאול]דּ ר גּ ה בּ זּ רע  להתערב ור וֹ צה  , ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
י שׂ ראל . על  ולׁש ט ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

צד  ת א נכנע  הבלה  ידי ְְְִֵַַַַָָעל

וגו 'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם בראשית :(צ, פרשת  ח"א [זֹוהר ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ

ע"ב )] יז ואוֹ מרים(דף ויין בּ הדס מעשׂ ה עוֹ שׂ ים  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל
א וּ מ מהם, ונפרד בּ אוֹ ל ,הב דּ לה, למקוֹ מוֹ  ונכנס צד וֹ תוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב ׁש ם, ועדתוֹ  ׁש ּק רח יט )בּ מקוֹ ם וכל (במדבר  הם ויּ רדוּ  ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש עוֹ שׂ ים עד ל ׁש ם י וֹ רדים א והם ׁש אוֹ לה. חיּ ים להם ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר

ׁש כּ תוּ ב  מהם, הבדּ לה וגו'.(שם)ישׂ ראל העדה  ֹמ ּת ו הבּ דל וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

ה ריכה ְִַַַָָָה נה 

וגו'ויהי  עלינוּ  א הינ וּ  אדני יז)נעם יתרֹו:(צ , ּפרׁשת ח"ב (ּדף[ז ֹוהר ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְִַַַָָ

ע"ב) ואף ]צג  הוּ א. צדּ יק בּ וֹ , ויכוּ ן מעשׂ ה ל וֹ  יזדּ ּמ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם

תהלי זוהר 
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אבל  אדוֹ נוֹ . מצות ׁש ע וֹ שׂ ה הוּ א, צדּ יק  בּ וֹ , מכוּ ן  ׁש א גּ ב ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַעל 
ׁש ל  בּ רצוֹ ן בּ וֹ  ויכ וּ ן לׁש מ ּה , רצוֹ נוֹ  ׁש עשׂ ה כּ מי נחׁש ב  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶא 
ׁש הרי  סברא, לס בּ ר  י וֹ דע ׁש א כּ מי  רבּ וֹ נוֹ , בּ כבוֹ ד  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהסּת כּ לוּ ת
מתעלּ ה לׁש מוֹ , ׁש לּ מּט ה וּ במעשׂ ה לׁש מ וֹ . ה דּ בר ּת לוּ י  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן 

כּ ראוּ י . וּ מתּת ּק ן  למעלה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ה

עי  ליא  ֲִֵַָָָָרחמנא

וגו 'ויהי עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם ׁש ל :(צ, בּ מעשׂ ה  זה כּ מוֹ  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌◌◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי הרצוֹ ן, בּ אוֹ תוֹ  הנּ פ ׁש  מעשׂ ה נתקן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהגּ וּ ף 
אם , ּכ ואפלּ וּ  האדם, ׁש ל  והרצוֹ ן הלּ ב את ר וֹ צה  ה וּ א  ָּבּ רו◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌
דּ וד  התּפ לּ ל זה על הכּ ל, עּק ר  ׁש הוּ א הלּ ב, ׁש ל רצוֹ ן ׁש ם ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאין

צא)ואמר , עלינוּ (תהלים  כּ וֹ ננה ידינוּ  כּ ל וּ מעשׂ ה  אין ׁש הרי וגו'. ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
ׁש ל  מעשׂ ה ויעשׂ ה הכּ ל לתּק ן ולב  רצוֹ ן ל שׂ ים חכם ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם

ּת פ  התּפ לּ ל  זה על  עלינוּ .מצוה. כּ וֹ ננה ידינ וּ  וּ מע שׂ ה - זוֹ  לּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

למעלה ני מת א ה ע ה  ידי ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָעל 

וגו'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני  יז)נעם זּ ה:(צ, עלינוּ מה ?כּ וֹ ננה ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
גּ ב  על אף עלינוּ , כּ ראוּ י. למעלה ּת ּק וּ נ והתקן ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ וֹ ננה
מעשׂ ה לבדּ וֹ . הּמ ע שׂ ה אלּ א הרצ וֹ ן, לשׂ ים יוֹ דעים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש איננּ וּ 

למי כּ וֹ ננהוּ ידינוּ  את, כּ וֹ ננהוּ , להּת ּק ן.  ׁש צּ רי דּ ר גּ ה לא וֹ ת ּה  ? ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
הזּ המי  בּ ּמ עשׂ ה בּ הם מתּק ן להי וֹ ת בּ אבוֹ ת, אחד בּ חבּ וּ ר  ? ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

◌ָ◌ָכּ ראוּ י .

יה וה ֵ

וגו 'ויהי  עלינ וּ  אהינוּ  אדני  יז)נעם רּות :(צ, מדרׁש חד ׁש [זהר  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְִַַָָֹ

תהלי זוהר 
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בּ ניהם: על והדר הינוּ יזפעלא אדני נעם ויהי 
 ּידינו וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ 

כּ וֹ ננהוּ :

תהב מ צאי לה ְְֵַַָָָָ

וגו'ויהי  עלינוּ  א הינוּ  אדני יז)נעם  ויחי:(צ, פרשת ח"א (דף[זוהר ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ע"ב) בּ ימי ]ריז ׁש וֹ לטים אוֹ תם בּ ין ׁש בּ ת בּ מוֹ צאי ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהבדּ לה
מעין  אחד  צד  מגּ יהנּ ם עוֹ לה הבּ ת, וּ כׁש יּ וֹ צאת ל ׁש בּ ת. ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַהחל

רע]הרעה ממנה משחית ׁש יּ שׂ ראל [ס "א בּ ׁש עה לׁש ט ׁש ר וֹ צה ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
צ)אוֹ מרים עלינוּ (תהלים כּ וֹ ננה ידינוּ  מאוֹ תּה וּ מעשׂ ה ויוֹ צא , ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

שׂ מאל ׁש נּ קראת ׁש ל [שאול]דּ ר גּ ה בּ זּ רע  להתערב ור וֹ צה  , ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
י שׂ ראל . על  ולׁש ט ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

צד  ת א נכנע  הבלה  ידי ְְְִֵַַַַָָעל

וגו 'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם בראשית :(צ, פרשת  ח"א [זֹוהר ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ

ע"ב )] יז ואוֹ מרים(דף ויין בּ הדס מעשׂ ה עוֹ שׂ ים  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל
א וּ מ מהם, ונפרד בּ אוֹ ל ,הב דּ לה, למקוֹ מוֹ  ונכנס צד וֹ תוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב ׁש ם, ועדתוֹ  ׁש ּק רח יט )בּ מקוֹ ם וכל (במדבר  הם ויּ רדוּ  ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש עוֹ שׂ ים עד ל ׁש ם י וֹ רדים א והם ׁש אוֹ לה. חיּ ים להם ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר

ׁש כּ תוּ ב  מהם, הבדּ לה וגו'.(שם)ישׂ ראל העדה  ֹמ ּת ו הבּ דל וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

ה ריכה ְִַַַָָָה נה 

וגו'ויהי  עלינוּ  א הינ וּ  אדני יז)נעם יתרֹו:(צ , ּפרׁשת ח"ב (ּדף[ז ֹוהר ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְִַַַָָ

ע"ב) ואף ]צג  הוּ א. צדּ יק בּ וֹ , ויכוּ ן מעשׂ ה ל וֹ  יזדּ ּמ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם

תהלי זוהר 
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אבל  אדוֹ נוֹ . מצות ׁש ע וֹ שׂ ה הוּ א, צדּ יק  בּ וֹ , מכוּ ן  ׁש א גּ ב ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַעל 
ׁש ל  בּ רצוֹ ן בּ וֹ  ויכ וּ ן לׁש מ ּה , רצוֹ נוֹ  ׁש עשׂ ה כּ מי נחׁש ב  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶא 
ׁש הרי  סברא, לס בּ ר  י וֹ דע ׁש א כּ מי  רבּ וֹ נוֹ , בּ כבוֹ ד  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהסּת כּ לוּ ת
מתעלּ ה לׁש מוֹ , ׁש לּ מּט ה וּ במעשׂ ה לׁש מ וֹ . ה דּ בר ּת לוּ י  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן 

כּ ראוּ י . וּ מתּת ּק ן  למעלה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ה

עי  ליא  ֲִֵַָָָָרחמנא

וגו 'ויהי עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם ׁש ל :(צ, בּ מעשׂ ה  זה כּ מוֹ  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌◌◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי הרצוֹ ן, בּ אוֹ תוֹ  הנּ פ ׁש  מעשׂ ה נתקן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהגּ וּ ף 
אם , ּכ ואפלּ וּ  האדם, ׁש ל  והרצוֹ ן הלּ ב את ר וֹ צה  ה וּ א  ָּבּ רו◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌
דּ וד  התּפ לּ ל זה על הכּ ל, עּק ר  ׁש הוּ א הלּ ב, ׁש ל רצוֹ ן ׁש ם ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאין

צא)ואמר , עלינוּ (תהלים  כּ וֹ ננה ידינוּ  כּ ל וּ מעשׂ ה  אין ׁש הרי וגו'. ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
ׁש ל  מעשׂ ה ויעשׂ ה הכּ ל לתּק ן ולב  רצוֹ ן ל שׂ ים חכם ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם

ּת פ  התּפ לּ ל  זה על  עלינוּ .מצוה. כּ וֹ ננה ידינ וּ  וּ מע שׂ ה - זוֹ  לּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

למעלה ני מת א ה ע ה  ידי ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָעל 

וגו'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני  יז)נעם זּ ה:(צ, עלינוּ מה ?כּ וֹ ננה ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
גּ ב  על אף עלינוּ , כּ ראוּ י. למעלה ּת ּק וּ נ והתקן ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ וֹ ננה
מעשׂ ה לבדּ וֹ . הּמ ע שׂ ה אלּ א הרצ וֹ ן, לשׂ ים יוֹ דעים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש איננּ וּ 

למי כּ וֹ ננהוּ ידינוּ  את, כּ וֹ ננהוּ , להּת ּק ן.  ׁש צּ רי דּ ר גּ ה לא וֹ ת ּה  ? ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
הזּ המי  בּ ּמ עשׂ ה בּ הם מתּק ן להי וֹ ת בּ אבוֹ ת, אחד בּ חבּ וּ ר  ? ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

◌ָ◌ָכּ ראוּ י .

יה וה ֵ

וגו 'ויהי  עלינ וּ  אהינוּ  אדני  יז)נעם רּות :(צ, מדרׁש חד ׁש [זהר  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְִַַָָֹ

תהלי זוהר 
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ע"א ) צב בּ דגמא,](ּדף נקרא י ' יהוה. ׁש ל בּ סוֹ ד ואמר, ר בּ י ּפ תח ַָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌
ׁש מּה  נקראת ולּמ ה נעמי. זוֹ  בּ דגמא, נקרא  ה' . אלימל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶזה

ׁש נּ אמרנעמי  עלינוּ ? א הינוּ  ה' נעם דּ גמא,ויהי  ו"ה וגו'. ָ◌ֳ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌
וּ בעלּה . רוּ ת ◌ָ◌ְ◌ַז וֹ 

ר היא  ִרת

וגו 'ויהי עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם  ׁש מּה :(צ , הפכה ר וּ ת ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר טו)לתוֹ ר , וגוֹ זל.(בראשית ב )ותוֹ ר השירים  יוֹ נתי (שיר  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

את הׁש מיעני מראי את הראיני הּמ דרגה בּ סתר  הּס לע ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ חגוי 
נאוה.  וּ מראי ערב  קוֹ ל כּ י ֵקוֹ ל◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ה'  כ בי ט י מע ֲִִֵֵַַעל 

וגו 'ויהי עלינוּ  א הינ וּ  אדני  יז)נעם  זּ ה:(צ , וּ מה ואמר, ּפ תח  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  האדם.וּ מעשׂ ה ׁש יּ עשׂ ה הּמ עשׂ ה זה ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יסּת לּ ק  - א ואם הויה, עליו  יׁש כּ ן  - טוֹ בים מעשׂ ים הם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִאם
ׁש נּ אמר  יד )מּמ נּ וּ , ואוּ לת(משלי  ביתּה  בּ נתה  נׁש ים חכמ וֹ ת ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

זוֹ  - ואוּ לת והנּ פׁש . הנּ ׁש מה זוֹ  - נׁש ים חכמ וֹ ת  תהרסנּ וּ . ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ ידיה
ערּפ ה. ׁש נּ קראת המאלית ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶנפׁש 

ע לה חר יְֵֶֶָ

וגו'ויהי עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם  רּות:(צ, מדרׁש חדׁש (ּדף[זהר ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְִַַַָָֹ

ע"א ) בּ ע וֹ לם]קא ר וּ ח וֹ כּ ׁש אדם בּ מּט ת וֹ , י ׁש ן הזּ ה ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ממנּ ים וכּמ ה לילה. בּ כל  לעלוֹ ת  וּ רצוֹ נוֹ  והוֹ לכת, ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְמׁש וֹ טטת

ורקיע. רקיע בּ כל עוֹ מדים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָמגנּ ים
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 א ל  מלאכי י העלי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָרקיע

וגו 'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם נחוּ ניא,:(צ, רבּ י ׁש אמר  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
העליוֹ ן  בּ רקיע לרקיע, כּ ׁש עליתי גּ אים, בּ ן לי ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָסח
אׁש  וגלגּ לּ י  ה לּ ּפ ידים, כּ מראה כּ לּ ם שׂ רפים, מלאכים ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָמצאתי 
ועיניהם ו ׁש נּ יהם אׁש , כּ גחלי וגבּ וֹ תם אוֹ תם, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְסוֹ בבים
ממ נּ ה ועליהם לוֹ הטת, אׁש  ׁש לּ הם הכּ סוּ ת אׁש , ׁש ל ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביבים

ׁש מוֹ . הדומיעם ◌ְ◌ָ◌ֶאחד,

 ינינ אה  ילד נת ְִִֵֵַָָמי

וגו 'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני  יז)נעם  אוֹ תי :(צ, כּ ׁש ראוּ  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם בּ ינינוּ  אה יל וּ ד נתן מי אמרוּ : ?ׁש ם, ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ׁש ּמ בקׁש ים כּ ׁש ראיתי הם, אוֹ תיּ וֹ ת והזכּ רּת י  מּמ נּ וּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָּפ חד ּת י
הר אוֹ תוֹ  לי  אמר כלּ ם . ועמד וּ  ּפ יהם, בּ הבל אוֹ תי ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִל שׂ רף 

אּת ה מי  עליהם: הממ נּ ה לוֹ הגּ דוֹ ל  אמר ּת י  ׁש מי .? ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לפניו   ברי ע ל ע אי ְְִֵָָָָָל

וגו 'ויהי עלינוּ  א הינוּ  אדני  יז)נעם ידיד ,:(צ, אי  לי : אמר  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
בּ ׁש עה ולילה, לילה בּ כל ידי על עוֹ ברים עוֹ לם בּ אי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ל
אדוֹ ן  בּ יד  ר וּ חם וּ מפקידים מּט וֹ תיהם, על ל ׁש כּ ב ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אים

לפניו. ועוֹ לים מהם, ּפ וֹ רחים מיּ ד  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָעוֹ לם .

כ את הכניס ְִִֶָֹלא 

וגו 'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם לפני ,:(צ , הר וּ חוֹ ת וכל ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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ע"א ) צב בּ דגמא,](ּדף נקרא י ' יהוה. ׁש ל בּ סוֹ ד ואמר, ר בּ י ּפ תח ַָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌
ׁש מּה  נקראת ולּמ ה נעמי. זוֹ  בּ דגמא, נקרא  ה' . אלימל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶזה

ׁש נּ אמרנעמי  עלינוּ ? א הינוּ  ה' נעם דּ גמא,ויהי  ו"ה וגו'. ָ◌ֳ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌
וּ בעלּה . רוּ ת ◌ָ◌ְ◌ַז וֹ 

ר היא  ִרת

וגו 'ויהי עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם  ׁש מּה :(צ , הפכה ר וּ ת ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר טו)לתוֹ ר , וגוֹ זל.(בראשית ב )ותוֹ ר השירים  יוֹ נתי (שיר  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

את הׁש מיעני מראי את הראיני הּמ דרגה בּ סתר  הּס לע ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ חגוי 
נאוה.  וּ מראי ערב  קוֹ ל כּ י ֵקוֹ ל◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ה'  כ בי ט י מע ֲִִֵֵַַעל 

וגו 'ויהי עלינוּ  א הינ וּ  אדני  יז)נעם  זּ ה:(צ , וּ מה ואמר, ּפ תח  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  האדם.וּ מעשׂ ה ׁש יּ עשׂ ה הּמ עשׂ ה זה ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יסּת לּ ק  - א ואם הויה, עליו  יׁש כּ ן  - טוֹ בים מעשׂ ים הם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִאם
ׁש נּ אמר  יד )מּמ נּ וּ , ואוּ לת(משלי  ביתּה  בּ נתה  נׁש ים חכמ וֹ ת ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

זוֹ  - ואוּ לת והנּ פׁש . הנּ ׁש מה זוֹ  - נׁש ים חכמ וֹ ת  תהרסנּ וּ . ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ ידיה
ערּפ ה. ׁש נּ קראת המאלית ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶנפׁש 

ע לה חר יְֵֶֶָ

וגו'ויהי עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם  רּות:(צ, מדרׁש חדׁש (ּדף[זהר ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְִַַַָָֹ

ע"א ) בּ ע וֹ לם]קא ר וּ ח וֹ כּ ׁש אדם בּ מּט ת וֹ , י ׁש ן הזּ ה ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ממנּ ים וכּמ ה לילה. בּ כל  לעלוֹ ת  וּ רצוֹ נוֹ  והוֹ לכת, ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְמׁש וֹ טטת

ורקיע. רקיע בּ כל עוֹ מדים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָמגנּ ים
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 א ל  מלאכי י העלי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָרקיע

וגו 'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם נחוּ ניא,:(צ, רבּ י ׁש אמר  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
העליוֹ ן  בּ רקיע לרקיע, כּ ׁש עליתי גּ אים, בּ ן לי ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָסח
אׁש  וגלגּ לּ י  ה לּ ּפ ידים, כּ מראה כּ לּ ם שׂ רפים, מלאכים ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָמצאתי 
ועיניהם ו ׁש נּ יהם אׁש , כּ גחלי וגבּ וֹ תם אוֹ תם, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְסוֹ בבים
ממ נּ ה ועליהם לוֹ הטת, אׁש  ׁש לּ הם הכּ סוּ ת אׁש , ׁש ל ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביבים

ׁש מוֹ . הדומיעם ◌ְ◌ָ◌ֶאחד,

 ינינ אה  ילד נת ְִִֵֵַָָמי

וגו 'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני  יז)נעם  אוֹ תי :(צ, כּ ׁש ראוּ  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם בּ ינינוּ  אה יל וּ ד נתן מי אמרוּ : ?ׁש ם, ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ׁש ּמ בקׁש ים כּ ׁש ראיתי הם, אוֹ תיּ וֹ ת והזכּ רּת י  מּמ נּ וּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָּפ חד ּת י
הר אוֹ תוֹ  לי  אמר כלּ ם . ועמד וּ  ּפ יהם, בּ הבל אוֹ תי ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִל שׂ רף 

אּת ה מי  עליהם: הממ נּ ה לוֹ הגּ דוֹ ל  אמר ּת י  ׁש מי .? ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לפניו   ברי ע ל ע אי ְְִֵָָָָָל

וגו 'ויהי עלינוּ  א הינוּ  אדני  יז)נעם ידיד ,:(צ, אי  לי : אמר  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
בּ ׁש עה ולילה, לילה בּ כל ידי על עוֹ ברים עוֹ לם בּ אי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ל
אדוֹ ן  בּ יד  ר וּ חם וּ מפקידים מּט וֹ תיהם, על ל ׁש כּ ב ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אים

לפניו. ועוֹ לים מהם, ּפ וֹ רחים מיּ ד  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָעוֹ לם .

כ את הכניס ְִִֶָֹלא 

וגו 'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם לפני ,:(צ , הר וּ חוֹ ת וכל ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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חוּ ץ  לפני . הכּ ת וּ בים אוֹ תם אלּ א להכניס ר ׁש וּ ת לי  נתן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוא
מבקׁש ים אנוּ  עדין בּ יּ וֹ ם , לפניו מצווֹ ת ׁש עשׂ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵמאוֹ תם

ריהם. אח ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מחּפ שׂ ים 

היכלת ֵָשס"ה

וגו'ויהי עלינוּ  אהינוּ  אדני  יז)נעם ראיתי :(צ , עיני, נשׂ אתי ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ימ וֹ ת כּ מנין היכל וֹ ת, וחמה ׁש ים מאוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
והיכל , היכל בּ כל ׁש ערים וארבּ עה מזרח, לצד וכלּ ם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה.
להם, אחת דּ מוּ ת וכ לּ ם עליהם, וּ מׁש רתים ממ נּ ים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 

דּ רוֹ ם. לצד וכן מזרח. מׁש רתי להם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוקוֹ ראים

 ב אחד ֶַַַָָער

וגו 'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם מּמ ה:(צ, חוּ ץ ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מ מאד עד גּ בוֹ ּה  ׁש ער צד לאוֹ תוֹ  כּ ל ראיתי  ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌

ידיד , אי לי : אמר ההוּ א. הער על ׁש אלּת י ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהערים .
דמעה, בּ עלי וכל  צער, בּ עלי כּ ל  עוֹ ברים הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַבּ ער 
כּ לּ ם תׁש וּ בה, בּ עלי אוֹ תם וכל  הע וֹ לם. אּמ וֹ ת ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ִמצּ ער 

בּ ׁש ער  זה.נכנסים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

עי יד יזמ רק פ ח  ְְְִִִִֶַַַַַער

וגו 'ויהי עלינוּ  א הינוּ  אדני  יז)נעם הער:(צ, מזּ ה למעלה ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש אלּת י  סביביו. ׁש ערים וע שׂ רה גּ ד וֹ ל, ׁש ער לפני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנגלה
אלּ א נפּת ח וא עליו, רׁש וּ ת לי  אין הזּ ה הער  לי, אמר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָעליו.
כּ ׁש נּ כנס  זמן, בּ אוֹ תוֹ  טוֹ בים. וימים וׁש בּ תוֹ ת חדׁש ים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 
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אוֹ תם בּ כל מת ּפ וֹ צץ קוֹ ל מוֹ עד , אוֹ  חד ׁש , רא ׁש  אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹֹ◌ָ◌ַׁש בּ ת,
ואוֹ מר, כו)רקיעים , ׁש מר(ישעיה צדּ יק גוֹ י  ויבא ׁש ערים ּפ תחו ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵֹ◌

◌ִ◌◌ֱאמנים.

ה ה  ל ע יה לב י מתל ההא  זמְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

וגו 'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם הרוּ ח וֹ ת:(צ, ׁש כּ ל  מּפ ני ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש ם, עוֹ מדוֹ ת ה בוּ ע ימי כּ ל  ׁש בּ ארץ, עדן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ גן
עדן  גּ ן גּ בּ י  ׁש על רקיע וּ באוֹ תוֹ  זמן וּ בא וֹ ת וֹ  בּ תוֹ כוֹ . ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ מטיּ ל וֹ ת
בּ ד ' רׁש וּ מוֹ ת חלּ וֹ נוֹ ת, ד' נפ ּת חוֹ ת ׁש ערים ׁש בּ אוֹ תם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ ארץ,
וכל  מר וֹ מים , בּ גנזי המיחד  הוּ א המפר ׁש , הם ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
כּ דמ וּ ת עדן, גּ ן בּ אוֹ תוֹ  יקר בּ לבוּ ׁש  מתלבּ ׁש וֹ ת הרוּ חוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאוֹ תם

סרוּ חה. מּט ּפ ה בּ שׂ ר בּ מלבּ וּ ׁש  עוֹ מד וֹ ת ׁש הי וּ  עוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תוֹ 

למעלה לי ע וכ חי נפ ְְְְִִִַַַָָָֻהח נ ת 

וגו 'ויהי  עלינ וּ  אהינוּ  אדני  יז)נעם  ׁש החלּ וֹ נוֹ ת:(צ , וּ בׁש עה ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
למעלה וּ פוֹ רחים מלבּ וּ ׁש יהם, ּפ וֹ ׁש טים כּ לּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפּת חים,
כנפים, בּ עלי וׁש ה  הזּ ה. בּ ּמ קוֹ ם ועוֹ לוֹ ת חלּ וֹ נוֹ ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם
העשׂ רה אלּ וּ  וכל הזּ ה. הער  ּפ וֹ תחים  ע ּמ הם, ממנּ ים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 
כּ ל  וכן למעלה. ועוֹ לוֹ ת בּ חדוה לׁש ם נכנסוֹ ת הרוּ חוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים,

רבּ ה. וּ בשׂ מחה בּ ׁש לוֹ ם זה, בּ דר ורקיע ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָרקיע

ירדת וא על ת  ְְֵֵא

וגו'ויהי  עלינוּ  א הינוּ  אדני יז)נעם הר וּ ח וֹ :(צ , ׁש אלּ וּ  תבּ ׁש עה ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
החיּ ים בּ ין ׁש נּ ּת וֹ ספוּ  יוֹ רדוֹ ת, אחרוֹ ת רוּ חוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲעוֹ לוֹ ת,

תהלי זוהר 
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חוּ ץ  לפני . הכּ ת וּ בים אוֹ תם אלּ א להכניס ר ׁש וּ ת לי  נתן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוא
מבקׁש ים אנוּ  עדין בּ יּ וֹ ם , לפניו מצווֹ ת ׁש עשׂ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵמאוֹ תם

ריהם. אח ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מחּפ שׂ ים 

היכלת ֵָשס"ה

וגו'ויהי עלינוּ  אהינוּ  אדני  יז)נעם ראיתי :(צ , עיני, נשׂ אתי ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ימ וֹ ת כּ מנין היכל וֹ ת, וחמה ׁש ים מאוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
והיכל , היכל בּ כל ׁש ערים וארבּ עה מזרח, לצד וכלּ ם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה.
להם, אחת דּ מוּ ת וכ לּ ם עליהם, וּ מׁש רתים ממ נּ ים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 

דּ רוֹ ם. לצד וכן מזרח. מׁש רתי להם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוקוֹ ראים

 ב אחד ֶַַַָָער

וגו 'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם מּמ ה:(צ, חוּ ץ ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מ מאד עד גּ בוֹ ּה  ׁש ער צד לאוֹ תוֹ  כּ ל ראיתי  ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌

ידיד , אי לי : אמר ההוּ א. הער על ׁש אלּת י ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהערים .
דמעה, בּ עלי וכל  צער, בּ עלי כּ ל  עוֹ ברים הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַבּ ער 
כּ לּ ם תׁש וּ בה, בּ עלי אוֹ תם וכל  הע וֹ לם. אּמ וֹ ת ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ִמצּ ער 

בּ ׁש ער  זה.נכנסים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

עי יד יזמ רק פ ח  ְְְִִִִֶַַַַַער

וגו 'ויהי עלינוּ  א הינוּ  אדני  יז)נעם הער:(צ, מזּ ה למעלה ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש אלּת י  סביביו. ׁש ערים וע שׂ רה גּ ד וֹ ל, ׁש ער לפני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנגלה
אלּ א נפּת ח וא עליו, רׁש וּ ת לי  אין הזּ ה הער  לי, אמר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָעליו.
כּ ׁש נּ כנס  זמן, בּ אוֹ תוֹ  טוֹ בים. וימים וׁש בּ תוֹ ת חדׁש ים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 
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אוֹ תם בּ כל מת ּפ וֹ צץ קוֹ ל מוֹ עד , אוֹ  חד ׁש , רא ׁש  אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹֹ◌ָ◌ַׁש בּ ת,
ואוֹ מר, כו)רקיעים , ׁש מר(ישעיה צדּ יק גוֹ י  ויבא ׁש ערים ּפ תחו ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵֹ◌

◌ִ◌◌ֱאמנים.

ה ה  ל ע יה לב י מתל ההא  זמְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

וגו 'ויהי  עלינוּ  אהינוּ  אדני יז)נעם הרוּ ח וֹ ת:(צ, ׁש כּ ל  מּפ ני ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש ם, עוֹ מדוֹ ת ה בוּ ע ימי כּ ל  ׁש בּ ארץ, עדן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ גן
עדן  גּ ן גּ בּ י  ׁש על רקיע וּ באוֹ תוֹ  זמן וּ בא וֹ ת וֹ  בּ תוֹ כוֹ . ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ מטיּ ל וֹ ת
בּ ד ' רׁש וּ מוֹ ת חלּ וֹ נוֹ ת, ד' נפ ּת חוֹ ת ׁש ערים ׁש בּ אוֹ תם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ ארץ,
וכל  מר וֹ מים , בּ גנזי המיחד  הוּ א המפר ׁש , הם ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
כּ דמ וּ ת עדן, גּ ן בּ אוֹ תוֹ  יקר בּ לבוּ ׁש  מתלבּ ׁש וֹ ת הרוּ חוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאוֹ תם

סרוּ חה. מּט ּפ ה בּ שׂ ר בּ מלבּ וּ ׁש  עוֹ מד וֹ ת ׁש הי וּ  עוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תוֹ 

למעלה לי ע וכ חי נפ ְְְְִִִַַַָָָֻהח נ ת 

וגו 'ויהי  עלינ וּ  אהינוּ  אדני  יז)נעם  ׁש החלּ וֹ נוֹ ת:(צ , וּ בׁש עה ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
למעלה וּ פוֹ רחים מלבּ וּ ׁש יהם, ּפ וֹ ׁש טים כּ לּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפּת חים,
כנפים, בּ עלי וׁש ה  הזּ ה. בּ ּמ קוֹ ם ועוֹ לוֹ ת חלּ וֹ נוֹ ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם
העשׂ רה אלּ וּ  וכל הזּ ה. הער  ּפ וֹ תחים  ע ּמ הם, ממנּ ים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 
כּ ל  וכן למעלה. ועוֹ לוֹ ת בּ חדוה לׁש ם נכנסוֹ ת הרוּ חוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים,

רבּ ה. וּ בשׂ מחה בּ ׁש לוֹ ם זה, בּ דר ורקיע ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָרקיע

ירדת וא על ת  ְְֵֵא

וגו'ויהי  עלינוּ  א הינוּ  אדני יז)נעם הר וּ ח וֹ :(צ , ׁש אלּ וּ  תבּ ׁש עה ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
החיּ ים בּ ין ׁש נּ ּת וֹ ספוּ  יוֹ רדוֹ ת, אחרוֹ ת רוּ חוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲעוֹ לוֹ ת,

תהלי זוהר 
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ׁש יּ רדוּ  מק וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  יוֹ רדוֹ ת. ואלּ וּ  עוֹ לוֹ ת, אלּ וּ  העוֹ לם. ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
ּפ נוּ י . נׁש אר הּמ קוֹ ם  ואין  האחר וֹ ת , חוֹ נוֹ ת ׁש ם מם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵאלּ וּ 

נע ויהי עת ע לה  יתרה  ְְְִִִֵַַַָָָָֹה מה 

וגו 'ויהי  עלינ וּ  אהינוּ  אדני  יז)נעם  ׁש בּ ת,:(צ , בּ מוֹ צאי  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
כוּ ', אהינ וּ  ה' נעם ויהי אוֹ מרים ׁש יּ שׂ ראל ◌ֵ◌ֱ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ואלּ וּ  עוֹ לוֹ ת, א לּ וּ  עוֹ לוֹ ת. בּ ׁש בּ ת, להם ׁש יּ רדוּ  הרוּ חוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ תם
ּת מיד  וכן למקוֹ מן. יוֹ רדוֹ ת ואלּ וּ  בּ מקוֹ מן, עוֹ לוֹ ת אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְי וֹ רד וֹ ת.

זה. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענין

נוע נקראת הבינה  עול הבא  עול

עלינוּ ויהי  אהינוּ  אדני  יז)נעם ויחי:(צ, פרשת ח "א, ריז :)[זוהר (דף ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

תורה] נעםזוהר דרכי "דּ רכיה כתוב: ההוא, יהודי ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְאמר
יז)וגו'" ג, נעם(משלי  נקרא  הבא עולם נתעוררקל, וכאשר  , ְ◌

חירות וכל  הארות וכל טוב  וכל חדוה כל הבא, עולם
נעם. נקרא ולפיכך נתעורר, שבעולם

ונינצל עלינו תשרה "ש "נוע שבת במוצאי מתפללי אנו
מהגיהנ

עלינוּ ויהי אהינוּ  אדני  יז)נעם מקץ:(צ, ח"א, קצז :)[זוהר זוהר(דף ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

שבתתורה] כניסת בשעת  הגיהנם שרשעי  למדנו, זה ועל 
מוצאי  של ובשעה ומנוחה, חירות להם ויש כלם, נוחים

תהלי זוהר 

הבינה:קל. עולם זה

הזוהר זיו
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מעונש  שננצל עלינו , העליונה  חירות לעורר לנו נצרך שבת,
ולהלאה, ההיא משעה ונידונים שחוזרים הרשעים של  ההוא
עלינוּ  אהינוּ  אדני נעם "ויהי ולומר  להתפלל לנו ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִונצרך 

שכתוב :קלאוגו'" וזהו הכל , של  חירות העליון, נעם הוא זה , ְ◌
וגו'". נעם דרכי ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ"דּ רכיה 

למעלה העשיה מתעלה לשמה  למטה מצוה  בעשית 

עלינוּ ויהי  אהינוּ  אדני  יז)נעם נזדמן :(צ , אם וראה, בוא ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

גם ואף הוא, זכאי בה ויכוון מצוה עשיית לאדם לו
רבונו, מצות שעושה כיון הוא, זכאי בה מכוון אינו אם
ומכוון  לשמה , הלב  ברצון שעושה  כמי חשוב אינו אבל 
ברצון  שהרי  רבונו, בכבוד הסתכלות של במחשבה בה
ובעשיה לשמה, של הענין תולה המוח ובמחשבת הלב 
התיקון  ועושה למעלה, העשיה נתעלה לשמה שלמטה

כראוי .

כוונה ללא  אפילו שיתקבל  התפלל דוד

עלינוּ ויהי  א הינוּ  אדני יז)(צנעם הגוף :, במעשה זה כדמיון ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ההוא, והמחשבה הרצון ידי על  הנפש מעשה  נתתקן
המוח ומחשבת הלב ברצון חפץ הוא ברוך שהקדוש כיון
המוח ומחשבת הלב  רצון חסר  אם הכי  ואפילו  האדם, של 
ידינוּ  "וּ מעשׂ ה ואמר : דוד  התפלל זה על העיקר, ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַשהוא

תהלי זוהר 

בינה:קלא. אלהינ"ו מלכות, אדנ"י  לומר רצה

הזוהר זיו
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ׁש יּ רדוּ  מק וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  יוֹ רדוֹ ת. ואלּ וּ  עוֹ לוֹ ת, אלּ וּ  העוֹ לם. ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
ּפ נוּ י . נׁש אר הּמ קוֹ ם  ואין  האחר וֹ ת , חוֹ נוֹ ת ׁש ם מם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵאלּ וּ 

נע ויהי עת ע לה  יתרה  ְְְִִִֵַַַָָָָֹה מה 

וגו 'ויהי  עלינ וּ  אהינוּ  אדני  יז)נעם  ׁש בּ ת,:(צ , בּ מוֹ צאי  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
כוּ ', אהינ וּ  ה' נעם ויהי אוֹ מרים ׁש יּ שׂ ראל ◌ֵ◌ֱ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ואלּ וּ  עוֹ לוֹ ת, א לּ וּ  עוֹ לוֹ ת. בּ ׁש בּ ת, להם ׁש יּ רדוּ  הרוּ חוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ תם
ּת מיד  וכן למקוֹ מן. יוֹ רדוֹ ת ואלּ וּ  בּ מקוֹ מן, עוֹ לוֹ ת אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְי וֹ רד וֹ ת.

זה. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענין

נוע נקראת הבינה  עול הבא  עול

עלינוּ ויהי  אהינוּ  אדני  יז)נעם ויחי:(צ, פרשת ח "א, ריז :)[זוהר (דף ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

תורה] נעםזוהר דרכי "דּ רכיה כתוב: ההוא, יהודי ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְאמר
יז)וגו'" ג, נעם(משלי  נקרא  הבא עולם נתעוררקל, וכאשר  , ְ◌

חירות וכל  הארות וכל טוב  וכל חדוה כל הבא, עולם
נעם. נקרא ולפיכך נתעורר, שבעולם

ונינצל עלינו תשרה "ש "נוע שבת במוצאי מתפללי אנו
מהגיהנ

עלינוּ ויהי אהינוּ  אדני  יז)נעם מקץ:(צ, ח"א, קצז :)[זוהר זוהר(דף ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

שבתתורה] כניסת בשעת  הגיהנם שרשעי  למדנו, זה ועל 
מוצאי  של ובשעה ומנוחה, חירות להם ויש כלם, נוחים

תהלי זוהר 

הבינה:קל. עולם זה

הזוהר זיו
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מעונש  שננצל עלינו , העליונה  חירות לעורר לנו נצרך שבת,
ולהלאה, ההיא משעה ונידונים שחוזרים הרשעים של  ההוא
עלינוּ  אהינוּ  אדני נעם "ויהי ולומר  להתפלל לנו ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִונצרך 

שכתוב :קלאוגו'" וזהו הכל , של  חירות העליון, נעם הוא זה , ְ◌
וגו'". נעם דרכי ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ"דּ רכיה 

למעלה העשיה מתעלה לשמה  למטה מצוה  בעשית 

עלינוּ ויהי  אהינוּ  אדני  יז)נעם נזדמן :(צ , אם וראה, בוא ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

גם ואף הוא, זכאי בה ויכוון מצוה עשיית לאדם לו
רבונו, מצות שעושה כיון הוא, זכאי בה מכוון אינו אם
ומכוון  לשמה , הלב  ברצון שעושה  כמי חשוב אינו אבל 
ברצון  שהרי  רבונו, בכבוד הסתכלות של במחשבה בה
ובעשיה לשמה, של הענין תולה המוח ובמחשבת הלב 
התיקון  ועושה למעלה, העשיה נתעלה לשמה שלמטה

כראוי .

כוונה ללא  אפילו שיתקבל  התפלל דוד

עלינוּ ויהי  א הינוּ  אדני יז)(צנעם הגוף :, במעשה זה כדמיון ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ההוא, והמחשבה הרצון ידי על  הנפש מעשה  נתתקן
המוח ומחשבת הלב ברצון חפץ הוא ברוך שהקדוש כיון
המוח ומחשבת הלב  רצון חסר  אם הכי  ואפילו  האדם, של 
ידינוּ  "וּ מעשׂ ה ואמר : דוד  התפלל זה על העיקר, ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַשהוא

תהלי זוהר 

בינה:קלא. אלהינ"ו מלכות, אדנ"י  לומר רצה

הזוהר זיו
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ברצון  לעשות מבין אדם כל אין  שהרי וגו'", עלינוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְכּ וֹ ננה
המצוה יעשה והוא הראוי , תיקון  לגרום המוח ומחשבת הלב 

הראויה] כונה זו.[בלי תפלה דוד התפלל זה  ועל  ,

  ה את   עצמנ ינ ע  א ותחב   ה את   לי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹת

וגו 'וּ מע שׂ ה  עלינ וּ  ּכ וֹ ננה יז)ידינוּ  יתרו :(צ , ח"ב , (דף[זוהר ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

"כוֹ ננ ּה ]צג :) מהוּ  עלינוּ ", כוֹ ננ ּה  ידינוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ"וּ מעשׂ ה 
למעלה התיקון  ויתקן יכונן הוא ברוך  שהקדוש ◌ֵ◌ָעלינוּ ",
לכוון  יודעים אנו שאין פי  על  אף "עלינוּ ", ◌ֵ◌ָכראוי ,
ידינוּ  "וּ מע שׂ ה בלבד , העשיה עושים שאנו אלא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַהכונות,
אליה להגיע שנצרך המדרגה  לאותה למי , ◌ֵ◌ְכּ וֹ ננהוּ ",

"כּ וֹ ננהוּ " שתהיהקלבהתיקון, האבות, עם אחד בחבור ְ◌ֵ◌
זו.מתתקנת מצוה עשיית ידי  על כראוי עמהם



תהלי זוהר 

תפארתקלב . גבורה חסד עם פי ' האבות, עם  אותה  לחבר המלכות זו
התבל: וכל בניה  עבור שפע לקבל דדכורא עלמא 

הזוהר זיו
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יתלוֹ נן:אצא ׁש דּ י בּ צל עליוֹ ן בּ סתר אמרביׁש ב 
ליהוהיא וּ מצוּ דתי אבטחמחסי 

רעה לרוח 
 עליו בסתר  א)יושב צא ]:(צא , לפרק תהלי לרוח[שימוש או  לאריה

רצו יהי  תאמר . הללו מזמורי שני  שאמרת  ואחר  ויברחו. רעה
מעל רעה רוח  שתדחה והנורא  הגבור הגדול  שדי אל  (פלוני)מלפני

אותו ותענה לבריאותו ותחזירהו  בקרוב  שלימה רפואה לו ותשלח
כמו לפני תפלתו ותעלה  הזאת. בשירה  עבד למשה שענית כמו 
אמ אמ אמ המזבח גבי  מעל  לפני קטורת  עש עולה שהיה
אותו ות למפרע  הזה המזמור כל כתוב ועוד סלה . סלה  סלה
א ' מ יוצא  א "ל. שלו והש רע. מכל ותנצל  הבית פתח  אחורי

.עליו" מ ל ' באי "ק, ימי ד"אור

תהלי שימוש

רית  א ת  נקרא  הא  "י ל ש קדצל ְְִִֵֶָ

וגו'יׁש ב  עליוֹ ן א)ּב סתר זוהר:(צא , ס"ב)[תיקוני תורה](תיקון זוהר ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

כתוב יתל וֹ נן. ׁש דּ י בּ צל  עליוֹ ן בּ סתר כב )י ׁש ב ערום(משלי  ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הדינים מאותן האיש נסתר  במה ונסתר, רעה ראה
שאמר הוא זה בתשובה, עליו, ישלטו  שלא והקטרוגים
עולם הבינה שהיא העליונה  אם זו עליון, בסתר יושב ◌ֵהכתוב

החכמה עולם ממנה עליון בהבינה,הנסתר, אלא ניכר  שאינו
נקרא שהוא שד"י של צל ה ּת חּת וֹ נה אם זו  יתלונן, שדי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵבצל
שכינה וזו איש, יתהלך  בצלם אך בו ונאמר  קודש ברית אות

הקב"ה. של צלמו שהיא  התחתונה

תהלי זוהר 
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ברצון  לעשות מבין אדם כל אין  שהרי וגו'", עלינוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְכּ וֹ ננה
המצוה יעשה והוא הראוי , תיקון  לגרום המוח ומחשבת הלב 

הראויה] כונה זו.[בלי תפלה דוד התפלל זה  ועל  ,

  ה את   עצמנ ינ ע  א ותחב   ה את   לי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹת

וגו 'וּ מע שׂ ה  עלינ וּ  ּכ וֹ ננה יז)ידינוּ  יתרו :(צ , ח"ב , (דף[זוהר ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

"כוֹ ננ ּה ]צג :) מהוּ  עלינוּ ", כוֹ ננ ּה  ידינוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ"וּ מעשׂ ה 
למעלה התיקון  ויתקן יכונן הוא ברוך  שהקדוש ◌ֵ◌ָעלינוּ ",
לכוון  יודעים אנו שאין פי  על  אף "עלינוּ ", ◌ֵ◌ָכראוי ,
ידינוּ  "וּ מע שׂ ה בלבד , העשיה עושים שאנו אלא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַהכונות,
אליה להגיע שנצרך המדרגה  לאותה למי , ◌ֵ◌ְכּ וֹ ננהוּ ",

"כּ וֹ ננהוּ " שתהיהקלבהתיקון, האבות, עם אחד בחבור ְ◌ֵ◌
זו.מתתקנת מצוה עשיית ידי  על כראוי עמהם



תהלי זוהר 

תפארתקלב . גבורה חסד עם פי ' האבות, עם  אותה  לחבר המלכות זו
התבל: וכל בניה  עבור שפע לקבל דדכורא עלמא 

הזוהר זיו
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יתלוֹ נן:אצא ׁש דּ י בּ צל עליוֹ ן בּ סתר אמרביׁש ב 
ליהוהיא וּ מצוּ דתי אבטחמחסי 

רעה לרוח 
 עליו בסתר  א)יושב צא ]:(צא , לפרק תהלי לרוח[שימוש או  לאריה

רצו יהי  תאמר . הללו מזמורי שני  שאמרת  ואחר  ויברחו. רעה
מעל רעה רוח  שתדחה והנורא  הגבור הגדול  שדי אל  (פלוני)מלפני

אותו ותענה לבריאותו ותחזירהו  בקרוב  שלימה רפואה לו ותשלח
כמו לפני תפלתו ותעלה  הזאת. בשירה  עבד למשה שענית כמו 
אמ אמ אמ המזבח גבי  מעל  לפני קטורת  עש עולה שהיה
אותו ות למפרע  הזה המזמור כל כתוב ועוד סלה . סלה  סלה
א ' מ יוצא  א "ל. שלו והש רע. מכל ותנצל  הבית פתח  אחורי

.עליו" מ ל ' באי "ק, ימי ד"אור

תהלי שימוש

רית  א ת  נקרא  הא  "י ל ש קדצל ְְִִֵֶָ

וגו'יׁש ב  עליוֹ ן א)ּב סתר זוהר:(צא , ס"ב)[תיקוני תורה](תיקון זוהר ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

כתוב יתל וֹ נן. ׁש דּ י בּ צל  עליוֹ ן בּ סתר כב )י ׁש ב ערום(משלי  ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הדינים מאותן האיש נסתר  במה ונסתר, רעה ראה
שאמר הוא זה בתשובה, עליו, ישלטו  שלא והקטרוגים
עולם הבינה שהיא העליונה  אם זו עליון, בסתר יושב ◌ֵהכתוב

החכמה עולם ממנה עליון בהבינה,הנסתר, אלא ניכר  שאינו
נקרא שהוא שד"י של צל ה ּת חּת וֹ נה אם זו  יתלונן, שדי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵבצל
שכינה וזו איש, יתהלך  בצלם אך בו ונאמר  קודש ברית אות

הקב"ה. של צלמו שהיא  התחתונה

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד854 אייר סדר ז  ליו

צאתהלי מזמור | לחודש יט  | רביעי ספר 

הוּ וֹ ת:ג בּ וֹ : מדּ בר ׁש  יקוּ  מּפ ח יצּ יל הוּ א כּ י
וסחרהד  צנּ ה ּת חסה כּ נפיו ותחת ל יס בּ אברתוֹ 

יוֹ מם:האמּת וֹ : יעוּ ף מחץ לילה מּפ חד תירא א 

וא ת א ת  ל רה ז ה  א :יאמר  ה גמא   בזְְְְְִִֶַַַָָָֹֻ
 ק עזר  מלא ה ההיה  ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ

לילהא מּפ חד ה)תירא רות:(צא, מדרש  חדש, צב.)[זוהר ּפ תח](דף ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש אמר  זּ ה מה ב )ואמר, מראי(שיר  את כּ ׁש נּ עשׂ ההראיני ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש ּמ תגּ דּ ל כּ מוֹ  א ּמ וֹ , בּ ׁש לית מ ּט ּפ ה שנברא)אדם יום ארבעים (אחר  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
נּת ן  ונר ונפׁש , רוּ ח מעט מעט הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  מכניס -ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ׁש נּ אמר בּ לּ ילה, ראׁש וֹ  כט )על ראׁש י .(איוב  עלי נר וֹ  בּ הלּ וֹ  ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִֹ◌
ׁש נּ אמר בּ יּ וֹ ם, אוֹ ר  יד )ועּמ וּ ד וגו',(שמות הענן עּמ וּ ד (שםויּ ּס ע ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ונאמריג ) ולילה. י וֹ מם  ללכת כ וּ ' אׁש  בּ עּמ וּ ד  ו)ולילה (משלי  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אוֹ ר . ות וֹ רה מצוה נר  ה ּת וֹ רה,כּ י כּ ל את אוֹ תוֹ  וּ מל ּמ דים ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ׁש זּ וֹ הי ראה , ל וֹ : וא וֹ מרים הּמ צו וֹ ת, כּ ל את אוֹ ת וֹ  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מל ּמ דים 
עקלּ תוֹ ן  נפׁש דּ ר כּ ל  יכניסוּ  הזּ ה וּ בּמ קוֹ ם לילה. ׁש נּ קראת , ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר האיׁש , ג )ׁש ל חפׁש י (איוב  ועבד הוּ א ׁש ם  וגדוֹ ל קטן ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ּמ ה ראׁש וֹ , על  ׁש הוּ א אׁש , ׁש ל בּ ע ּמ וּ ד לוֹ  וּ מראים ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵמאדוֹ ניו.
וׁש ם ׁש ם. ׁש יּ וֹ ׁש בים חבּ לה וּ מלאכי  וארי וֹ ת וּ נמרים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ד בּ ים

דּ וד אמר  זה  ועל  כב )הכּ לב . מיּ ד (תהלים נפ ׁש י מחרב  הצּ ילה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
החבּ לה וּ מלאכי , חׁש הוּ א הזּ ה והּמ ק וֹ ם יחידתי . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ לב
לילוֹ ת בּ לּ יל וֹ ת. מּפ חד אמר  זה ועל  לילוֹ ת. אוֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְקוֹ ראים 

נקראוּ .מּמ ׁש  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌

תהלי זוהר 
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לוא וֹ מרים  יעשׂ וּ  וּ מצוה  מצוה כּ ל  למצווֹ ת, ּת זכּ ה אם ל וֹ : ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌
הזּ ה לּמ קוֹ ם ׁש ּת כּ נס וּ בזמן טוֹ ב . מלא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה
מכׁש וֹ ל  הרימוּ   דר ּפ נּ וּ  סלּ וּ  סלּ וּ  יאמרוּ : למצווֹ ת, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותזכּ ה

 עלי יׁש לט וּ  וא זה, ּפ לוֹ ני חבלה)מדּ ר ה דּ גמא(מלאכי וּ בזוֹ  . ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌
, מלא ּת היה ואוֹ ת אוֹ ת כּ ל בּ ּת וֹ רה , ּת זכּ ה  אם יאמרוּ : ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַבּ יּ וֹ ם,
הזּ וֹ , בּ דּ ר  ּת ל ,דּ ר ׁש נּ קראת והּת וֹ רה הזּ ה. בּ ּמ קוֹ ם ֶׁש יּ עזר◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
יראוּ  זה ואחר . הדּ ר לנחוֹ תם  אמר  כּ ן ועל  .עלי יׁש לטוּ  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

ח וכל  העדן, גּ ן עצמוֹ .לוֹ  בּ פני לצּ דּ יק ׁש יּ ׁש  וחלק לק ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
ל וֹ , יאמר וּ  כּ ן ואחר  הּת וֹ רה. כּ ל ׁש יּ קיּ ם אוֹ תוֹ  ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש בּ יעים

יב ) וגו',(בראשית ל ל אברם אל ה' לגוֹ י (שם)ויּ אמר  ׂואעש ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
לרוּ ח אב ׁש היא הנּ ׁש מה, זוֹ  - אברם אל ה' ויּ אמר וגו'. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָגד וֹ ל
בּ טן  זוֹ  -  וּ מ ּמ וֹ לדּת העדן. גּ ן זה - מארצ ל ל לגּ וּ ף. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְורם
הּק דוֹ ׁש  זה  - אבי הכינה. זוֹ  - וּ מבּ ית ודם. בּ שׂ ר ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָהאם,
אלּ א אּמ וֹ  ואין הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אלּ א אביו  ׁש אין  הוּ א.  ָּבּ רו◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש בע  לוֹ  ונוֹ תנים הפל. הע וֹ לם זה - הארץ אל י שׂ ראל . ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
מׁש ּפ ח וֹ ת כּ ל עד וגו',  ׂמוּ אעש לעיל , ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת

וגו'. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהאדמה

בּ ר וּ אם  הּק ד וֹ ׁש  ׁש ם את וּ מכּ יר צ דּ יק , ויהיה יזכּ ה, האדם ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
העוֹ לם מן כּ ׁש ּמ סּת לּ ק לוֹ  אוֹ מרים מה - צא)?הוּ א  (תהלים ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌

לילה  מּפ חד תירא ּת גּ ף (שם)וגו',א  ּפ ן א וּ ני כּ ּפ ים על ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֹ
ׁש מי .בּ אבן  ידע כּ י עד כ וּ ', רגל עקלּ תוֹ ן. דּ ר ׁש ל  האבן מן . ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מן  כּ ׁש יּ סּת לּ ק  - ט וֹ בים וּ למעשׂ ים לּת וֹ רה יזכּ ה א אדם ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם
מי  כּ ל וּ מזדּ עזעים ׁש אמרנוּ , החׁש וּ כה  ל דּ ר יכּ נס ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

תהלי זוהר 
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הוּ וֹ ת:ג בּ וֹ : מדּ בר ׁש  יקוּ  מּפ ח יצּ יל הוּ א כּ י
וסחרהד  צנּ ה ּת חסה כּ נפיו ותחת ל יס בּ אברתוֹ 

יוֹ מם:האמּת וֹ : יעוּ ף מחץ לילה מּפ חד תירא א 

וא ת א ת  ל רה ז ה  א :יאמר  ה גמא   בזְְְְְִִֶַַַָָָֹֻ
 ק עזר  מלא ה ההיה  ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ

לילהא מּפ חד ה)תירא רות:(צא, מדרש  חדש, צב.)[זוהר ּפ תח](דף ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש אמר  זּ ה מה ב )ואמר, מראי(שיר  את כּ ׁש נּ עשׂ ההראיני ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש ּמ תגּ דּ ל כּ מוֹ  א ּמ וֹ , בּ ׁש לית מ ּט ּפ ה שנברא)אדם יום ארבעים (אחר  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
נּת ן  ונר ונפׁש , רוּ ח מעט מעט הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  מכניס -ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ׁש נּ אמר בּ לּ ילה, ראׁש וֹ  כט )על ראׁש י .(איוב  עלי נר וֹ  בּ הלּ וֹ  ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִֹ◌
ׁש נּ אמר בּ יּ וֹ ם, אוֹ ר  יד )ועּמ וּ ד וגו',(שמות הענן עּמ וּ ד (שםויּ ּס ע ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ונאמריג ) ולילה. י וֹ מם  ללכת כ וּ ' אׁש  בּ עּמ וּ ד  ו)ולילה (משלי  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אוֹ ר . ות וֹ רה מצוה נר  ה ּת וֹ רה,כּ י כּ ל את אוֹ תוֹ  וּ מל ּמ דים ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ׁש זּ וֹ הי ראה , ל וֹ : וא וֹ מרים הּמ צו וֹ ת, כּ ל את אוֹ ת וֹ  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מל ּמ דים 
עקלּ תוֹ ן  נפׁש דּ ר כּ ל  יכניסוּ  הזּ ה וּ בּמ קוֹ ם לילה. ׁש נּ קראת , ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר האיׁש , ג )ׁש ל חפׁש י (איוב  ועבד הוּ א ׁש ם  וגדוֹ ל קטן ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ּמ ה ראׁש וֹ , על  ׁש הוּ א אׁש , ׁש ל בּ ע ּמ וּ ד לוֹ  וּ מראים ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵמאדוֹ ניו.
וׁש ם ׁש ם. ׁש יּ וֹ ׁש בים חבּ לה וּ מלאכי  וארי וֹ ת וּ נמרים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ד בּ ים

דּ וד אמר  זה  ועל  כב )הכּ לב . מיּ ד (תהלים נפ ׁש י מחרב  הצּ ילה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
החבּ לה וּ מלאכי , חׁש הוּ א הזּ ה והּמ ק וֹ ם יחידתי . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ לב
לילוֹ ת בּ לּ יל וֹ ת. מּפ חד אמר  זה ועל  לילוֹ ת. אוֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְקוֹ ראים 

נקראוּ .מּמ ׁש  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌

תהלי זוהר 
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לוא וֹ מרים  יעשׂ וּ  וּ מצוה  מצוה כּ ל  למצווֹ ת, ּת זכּ ה אם ל וֹ : ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌
הזּ ה לּמ קוֹ ם ׁש ּת כּ נס וּ בזמן טוֹ ב . מלא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה
מכׁש וֹ ל  הרימוּ   דר ּפ נּ וּ  סלּ וּ  סלּ וּ  יאמרוּ : למצווֹ ת, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותזכּ ה

 עלי יׁש לט וּ  וא זה, ּפ לוֹ ני חבלה)מדּ ר ה דּ גמא(מלאכי וּ בזוֹ  . ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌
, מלא ּת היה ואוֹ ת אוֹ ת כּ ל בּ ּת וֹ רה , ּת זכּ ה  אם יאמרוּ : ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַבּ יּ וֹ ם,
הזּ וֹ , בּ דּ ר  ּת ל ,דּ ר ׁש נּ קראת והּת וֹ רה הזּ ה. בּ ּמ קוֹ ם ֶׁש יּ עזר◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
יראוּ  זה ואחר . הדּ ר לנחוֹ תם  אמר  כּ ן ועל  .עלי יׁש לטוּ  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

ח וכל  העדן, גּ ן עצמוֹ .לוֹ  בּ פני לצּ דּ יק ׁש יּ ׁש  וחלק לק ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
ל וֹ , יאמר וּ  כּ ן ואחר  הּת וֹ רה. כּ ל ׁש יּ קיּ ם אוֹ תוֹ  ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש בּ יעים

יב ) וגו',(בראשית ל ל אברם אל ה' לגוֹ י (שם)ויּ אמר  ׂואעש ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
לרוּ ח אב ׁש היא הנּ ׁש מה, זוֹ  - אברם אל ה' ויּ אמר וגו'. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָגד וֹ ל
בּ טן  זוֹ  -  וּ מ ּמ וֹ לדּת העדן. גּ ן זה - מארצ ל ל לגּ וּ ף. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְורם
הּק דוֹ ׁש  זה  - אבי הכינה. זוֹ  - וּ מבּ ית ודם. בּ שׂ ר ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָהאם,
אלּ א אּמ וֹ  ואין הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אלּ א אביו  ׁש אין  הוּ א.  ָּבּ רו◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש בע  לוֹ  ונוֹ תנים הפל. הע וֹ לם זה - הארץ אל י שׂ ראל . ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
מׁש ּפ ח וֹ ת כּ ל עד וגו',  ׂמוּ אעש לעיל , ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת

וגו'. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהאדמה

בּ ר וּ אם  הּק ד וֹ ׁש  ׁש ם את וּ מכּ יר צ דּ יק , ויהיה יזכּ ה, האדם ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
העוֹ לם מן כּ ׁש ּמ סּת לּ ק לוֹ  אוֹ מרים מה - צא)?הוּ א  (תהלים ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌

לילה  מּפ חד תירא ּת גּ ף (שם)וגו',א  ּפ ן א וּ ני כּ ּפ ים על ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֹ
ׁש מי .בּ אבן  ידע כּ י עד כ וּ ', רגל עקלּ תוֹ ן. דּ ר ׁש ל  האבן מן . ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מן  כּ ׁש יּ סּת לּ ק  - ט וֹ בים וּ למעשׂ ים לּת וֹ רה יזכּ ה א אדם ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם
מי  כּ ל וּ מזדּ עזעים ׁש אמרנוּ , החׁש וּ כה  ל דּ ר יכּ נס ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

תהלי זוהר 
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צהרים:ו ׁש וּ ד י מּק טב יה בּ אפל מדּ בר

 בּ דּ ר ׁש הלכה נעמי , הזּ את ויאמר וּ : ה ּמ ק וֹ ם, בּ אוֹ ת וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֳ◌ָֹ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש יּ ׁש נוֹ 
מּת וֹ רה מלאה ט וּ ב, כּ ל מלאה ל ּה ?הזּ ה ׁש האיר  הענן עּמ וּ ד ! ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ללכת לּה  להאיר  האׁש  ועּמ וּ ד בּ יּ וֹ ם , ללכת הזּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּמ ק וֹ ם
לנ ׁש מה נׁש מה בּ עלּה , ועם בּ לּ ילה , הזּ ה  היא?בּ ּמ קוֹ ם ! ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ואוֹ מרת, א)מׁש יבה מרה,(רות לּ י קראן נעמי , לּ י  ּת קראנה אל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
מלאה אני  רע. בּ גוּ ף א וֹ תי  ׁש הנעיל  מאד. לי ׁש דּ י  המר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִכּ י
היא ׁש עה בּ אוֹ תּה  ה '. הׁש יבני  וריקם הזּ ה, בּ ּמ קוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהלכ ּת י
בנה לכתיה נעמי וּת אמר ׁש נּ אמר וגו ', בנתי בנה ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶאוֹ מרת,
בי  ּת פגּ עי  אל ואוֹ מרת, הּק ד וֹ ׁש ה הנּ פׁש  רוּ ת מ ׁש יבה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְבנתי.
ּת ליני  וּ באׁש ר אל ּת לכי אׁש ר אל כּ י  מאחרי לׁש וּ ב ְלעזב◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הוֹ לכת המאל, צד ׁש היא הנּ פ ׁש  ערּפ ה, אבל וכוּ '. ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָאלין

ׁש נּ אמר  עליו, וּ מתאבּ לת יד )לגּ וּ ף יכאב (איוב  עליו בּ שׂ רוֹ  א ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הגּ וּ ף  אוֹ מר עליו, ׁש ּמ תאבּ ל  זמן וכל ּת אבל. עליו ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְונפ ׁש וֹ 
ה נּ ׁש מה לי, ׁש נּ תּת  והתיּ ה האכילה בּ ׁש ביל  הבּ המית: ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַל נּ פׁש 
לי . נּ תּת  מה טל  מצווֹ ת. וּ בא תוֹ רה וּ בא  גּ דוֹ ל , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ צער

ה גּ וּ ף.ונבקע  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

יהמדּ בר ו )ּב אפל פקודי :(צא, פ' ח"ב רל"ו.)[זוהר וּ ראה,](דף בּ א ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌
החטא, א וֹ ת וֹ  את וגרמוּ  מעשׂ ה אוֹ תוֹ  י שׂ ראל  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש עשׂ וּ 

אחר צד וא עגל  הּט עם -מה עגל בּ חר וּ  ׁש הם ּת אמר וּ  ואם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
 ּכ אמר וּ ,א הם אלּ א לב )! אׁש ר(שמות אהים לנוּ  עשׂ ה ק וּ ם ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌

לעכּ ב היה אהרן ׁש ל וּ רצוֹ נוֹ  לפנינוּ , ודּ אי ילכ וּ  אלּ א אוֹ תם. ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ּפ סלת י וֹ צאת הזּ הב מצּ ד ׁש הרי  כּ רא וּ י, נע שׂ ה ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ה
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ׁש :ז יגּ  א אלי מימינ וּ רבבה אלף  ּמצּ ד יּפ ל

המאל , צדדי  אוֹ תם כּ ל מתּפ טים וּ מם הזּ הב, ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ ברר 
לכ ּמ ה ונפרדים הזּ הב, ׁש ל  ּפ סלת אוֹ תּה  ׁש ל  ה ּת וּ כוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
עוֹ מד  זהב ׁש ל גּ ון אדם, מראה להם ׁש יּ ׁש  אוֹ תם וכל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצדדים.
זהב, מראה המׁש  ׁש ּת קף מוּ ם בּ תקּפ וֹ , כּ ׁש המ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶבּ הרים,
ׁש ל  הּת קף  בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ מנּ ה ואוֹ תוֹ  בּ ארץ. אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִוּ מוֹ ליד

ונקרא כּ עגל, ׁש לּ וֹ  הּמ ראה צא)המׁש , יׁש וּ ד(תהלים  קטב ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וכל צהרים  הזּ הב , ׁש ל האדם  ּהּת ו עגל  ֹמּת ו יוֹ צא וזה  , ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אוֹ תם ׁש כּ ל הּט מאה, רוּ ח האדם, הצּ ד מאוֹ תוֹ  בּ אים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵאלּ ה
הּט מאה ורוּ ח בּ עוֹ לם. מתּפ טים הּט מאה מרוּ ח  ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פרדים
וּ נקבה, זכר והם עליו, ׁש ר וֹ כב מי ויׁש  הרע , הנּ חׁש  היא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַהזּ וֹ 
הצּ דדים אוֹ תם בּ כל בּ עוֹ לם מזדּ ּמ נים ׁש הם אלּ ה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקראים
הר ׁש ם הבּ רית , סוֹ ד  ׁש היא זאת, נקראת הּק דׁש  ורוּ ח ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם,

וכן  האדם. עם תמיד ׁש נּ מצא כה)הּק דוֹ ׁש  ה',(ישעיה (שמותזה ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
אהיטו) אלּ ה כּ ת וּ ב זה ועל אלּ ה, נקראים אלּ וּ  אבל אלי . ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶזה

כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם  מט )י שׂ ראל . ואנכי (ישעיה תׁש כּ חנה, אלּ ה גּ ם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌
וכתוּ ב .אׁש כּ ח א - זאת  ׁש ל  סוֹ ד א)- אני (איכה אלּ ה על ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

כּ ּמ ה לבכּ וֹ ת להם גּ רם חטא  ׁש אוֹ תוֹ  בכיּ וֹ ת.בוֹ כיּ ה. ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הא מחה .א  רחי א ויקל מחה   לבית ינס י ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָ
ה א ! י ה כינה : א מרת  ה ְִִֶֶֶַַַָָָעה 

אלףי ּפ ל  ּז)מצּ ד אחרי]:(צא, פ' חדש, כּ ׁש בּ א[זוהר ראה, וּ בא ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
מצּ ד  קדוֹ ׁש ים  מלאכים עּמ וֹ  הוֹ לכים ה כּ נסת, מבּ ית ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָאדם
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צהרים:ו ׁש וּ ד י מּק טב יה בּ אפל מדּ בר

 בּ דּ ר ׁש הלכה נעמי , הזּ את ויאמר וּ : ה ּמ ק וֹ ם, בּ אוֹ ת וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֳ◌ָֹ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש יּ ׁש נוֹ 
מּת וֹ רה מלאה ט וּ ב, כּ ל מלאה ל ּה ?הזּ ה ׁש האיר  הענן עּמ וּ ד ! ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ללכת לּה  להאיר  האׁש  ועּמ וּ ד בּ יּ וֹ ם , ללכת הזּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּמ ק וֹ ם
לנ ׁש מה נׁש מה בּ עלּה , ועם בּ לּ ילה , הזּ ה  היא?בּ ּמ קוֹ ם ! ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ואוֹ מרת, א)מׁש יבה מרה,(רות לּ י קראן נעמי , לּ י  ּת קראנה אל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
מלאה אני  רע. בּ גוּ ף א וֹ תי  ׁש הנעיל  מאד. לי ׁש דּ י  המר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִכּ י
היא ׁש עה בּ אוֹ תּה  ה '. הׁש יבני  וריקם הזּ ה, בּ ּמ קוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהלכ ּת י
בנה לכתיה נעמי וּת אמר ׁש נּ אמר וגו ', בנתי בנה ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶאוֹ מרת,
בי  ּת פגּ עי  אל ואוֹ מרת, הּק ד וֹ ׁש ה הנּ פׁש  רוּ ת מ ׁש יבה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְבנתי.
ּת ליני  וּ באׁש ר אל ּת לכי אׁש ר אל כּ י  מאחרי לׁש וּ ב ְלעזב◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הוֹ לכת המאל, צד ׁש היא הנּ פ ׁש  ערּפ ה, אבל וכוּ '. ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָאלין

ׁש נּ אמר  עליו, וּ מתאבּ לת יד )לגּ וּ ף יכאב (איוב  עליו בּ שׂ רוֹ  א ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הגּ וּ ף  אוֹ מר עליו, ׁש ּמ תאבּ ל  זמן וכל ּת אבל. עליו ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְונפ ׁש וֹ 
ה נּ ׁש מה לי, ׁש נּ תּת  והתיּ ה האכילה בּ ׁש ביל  הבּ המית: ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַל נּ פׁש 
לי . נּ תּת  מה טל  מצווֹ ת. וּ בא תוֹ רה וּ בא  גּ דוֹ ל , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ צער

ה גּ וּ ף.ונבקע  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

יהמדּ בר ו )ּב אפל פקודי :(צא, פ' ח"ב רל"ו.)[זוהר וּ ראה,](דף בּ א ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌
החטא, א וֹ ת וֹ  את וגרמוּ  מעשׂ ה אוֹ תוֹ  י שׂ ראל  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש עשׂ וּ 

אחר צד וא עגל  הּט עם -מה עגל בּ חר וּ  ׁש הם ּת אמר וּ  ואם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
 ּכ אמר וּ ,א הם אלּ א לב )! אׁש ר(שמות אהים לנוּ  עשׂ ה ק וּ ם ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌

לעכּ ב היה אהרן ׁש ל וּ רצוֹ נוֹ  לפנינוּ , ודּ אי ילכ וּ  אלּ א אוֹ תם. ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ּפ סלת י וֹ צאת הזּ הב מצּ ד ׁש הרי  כּ רא וּ י, נע שׂ ה ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ה
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ׁש :ז יגּ  א אלי מימינ וּ רבבה אלף  ּמצּ ד יּפ ל

המאל , צדדי  אוֹ תם כּ ל מתּפ טים וּ מם הזּ הב, ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ ברר 
לכ ּמ ה ונפרדים הזּ הב, ׁש ל  ּפ סלת אוֹ תּה  ׁש ל  ה ּת וּ כוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
עוֹ מד  זהב ׁש ל גּ ון אדם, מראה להם ׁש יּ ׁש  אוֹ תם וכל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצדדים.
זהב, מראה המׁש  ׁש ּת קף מוּ ם בּ תקּפ וֹ , כּ ׁש המ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶבּ הרים,
ׁש ל  הּת קף  בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ מנּ ה ואוֹ תוֹ  בּ ארץ. אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִוּ מוֹ ליד

ונקרא כּ עגל, ׁש לּ וֹ  הּמ ראה צא)המׁש , יׁש וּ ד(תהלים  קטב ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וכל צהרים  הזּ הב , ׁש ל האדם  ּהּת ו עגל  ֹמּת ו יוֹ צא וזה  , ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אוֹ תם ׁש כּ ל הּט מאה, רוּ ח האדם, הצּ ד מאוֹ תוֹ  בּ אים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵאלּ ה
הּט מאה ורוּ ח בּ עוֹ לם. מתּפ טים הּט מאה מרוּ ח  ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פרדים
וּ נקבה, זכר והם עליו, ׁש ר וֹ כב מי ויׁש  הרע , הנּ חׁש  היא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַהזּ וֹ 
הצּ דדים אוֹ תם בּ כל בּ עוֹ לם מזדּ ּמ נים ׁש הם אלּ ה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקראים
הר ׁש ם הבּ רית , סוֹ ד  ׁש היא זאת, נקראת הּק דׁש  ורוּ ח ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם,

וכן  האדם. עם תמיד ׁש נּ מצא כה)הּק דוֹ ׁש  ה',(ישעיה (שמותזה ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
אהיטו) אלּ ה כּ ת וּ ב זה ועל אלּ ה, נקראים אלּ וּ  אבל אלי . ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶזה

כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם  מט )י שׂ ראל . ואנכי (ישעיה תׁש כּ חנה, אלּ ה גּ ם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌
וכתוּ ב .אׁש כּ ח א - זאת  ׁש ל  סוֹ ד א)- אני (איכה אלּ ה על ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

כּ ּמ ה לבכּ וֹ ת להם גּ רם חטא  ׁש אוֹ תוֹ  בכיּ וֹ ת.בוֹ כיּ ה. ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הא מחה .א  רחי א ויקל מחה   לבית ינס י ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָ
ה א ! י ה כינה : א מרת  ה ְִִֶֶֶַַַָָָעה 

אלףי ּפ ל  ּז)מצּ ד אחרי]:(צא, פ' חדש, כּ ׁש בּ א[זוהר ראה, וּ בא ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
מצּ ד  קדוֹ ׁש ים  מלאכים עּמ וֹ  הוֹ לכים ה כּ נסת, מבּ ית ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָאדם

תהלי זוהר 
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הבּ נים. על כּ אם כּ לּ ם, על והכינה זה, מצּ ד וּ מלאכים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה,
הזּ וֹ  צא)וּ ב עה מימינ (תהלים וּ רבבה  אלף  ּמצּ ד וגו',יּפ ל  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌

תבּ יט  בּ עיני מחסיוגו',רק ה' אּת ה אליוגו',כּ י  תאנּ ה א ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
זה ,רעה  כּ ל ויקבּ לוגו'. בּ שׂ מחה לביתוֹ  יכּ נס  האיׁש  אם ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

והּמ לאכים  הכינה וּ כׁש בּ אה בּ שׂ מחה. נראוֹ רחים וירא וּ  , ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזּ וֹ  בּ עה - בּ שׂ מחה ואׁש ּת וֹ  ואי ׁש  מתּק ן, וׁש לחן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֵמאיר

ה וּ א ׁש לּ י זה הכינה: מט )!אוֹ מרת בּ (ישעיה  אׁש ר י שׂ ראל  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌
ויבא הּמ לאכים, ועּמ ּה  הוֹ לכת, הכינה - א ואם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאתּפ אר.
ׁש לּ י  זה ויאמר: ע ּמ ם , וּ מתחבּ רים צבאוֹ תיו, עם הרע ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר 

ׁש לּ י  וּ מהצּ באוֹ ת ויסּת לּ ק הוּ א, וּ מטּמ אתוֹ , עליו ׁש וֹ רה וּ מיּ ד  ! ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
טמא. וּ מאכלוֹ  אׁש . עם אׁש  וי אר ואה, איׁש  מן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִי "ה

זה כג )ועל ודּ אי (משלי  עין. רע ׁש ל  למטעּמ וֹ תיו ּת תאו ואל  ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌
יצר אלּ א צוֹ אה ואין צוֹ א"ה. קי "א מלאה היא ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶׁש לחנוֹ 

ׁש הוּ א טמא.הרע, ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

רכי כל מר ל  יצ ה מלאכיו  ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָי

אלףי ּפ ל  ּז)מצּ ד מס יּ עים:(צא , לּט הר הבּ א זה על ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מלאכים תראה, וּ בא לוֹ . ּפ וֹ תחים לּט מא בּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ תוֹ .
מקוֹ ם בּ כל אדם עם הוֹ לכים טמאים וּ מלאכים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים
קדוֹ ׁש ים, מלאכים לוֹ  מתחבּ רים צ דּ יק, הוּ א אדם אם . ֶׁש הוֹ ל◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  .ׁש הוֹ ל מקוֹ ם  בּ כל אוֹ תוֹ  צא)ויׁש מרוּ  כּ י(תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
דּ ר בּ כל לׁש מר  ּל יצוּ ה יסּת לּ קוּ כימלאכיו - א ואם . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

טמאים, מלאכים עליו  וי ׁש לטוּ  הּק ד וֹ ׁש ים, הּמ לאכים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
ׁש עה,וּ מנהיגים וּ באוֹ תּה  לגּ יהנּ ם. נ)אוֹ תוֹ  קראתי (ישעיה ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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רוּ ח עליו ׁש וֹ לטת וּ בׁש עה דּ חק וֹ . בּ ׁש עת ע וֹ נה, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְואין
העוֹ לם, אּמ וֹ ת עליו ׁש וֹ לטים אוֹ  מחל וֹ ת, אוֹ  (איכההּט מאה, ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌

ּת פלּ תוֹ ג ) וגם  ּת פ לּ ה. מעבוֹ ר  ל בּ ענן  תוֹ עבה.סכּ תה ַ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

רח הרי  מ קר עיניו על  ידיו להעביר לאד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי
עליה רה  ְֲֵֶָָֻטמאה 

אלףיּפ ל  ּז)מ צּ ד וישלח:(צא , פ' ח"א קסט:)[זוהר יעקב ](דף  ויּ וּ תר ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ואמר , ּפ תח חיּ יא ר בּ י  וגו '. צא)לב דּ וֹ  תאנּ ה (תהלים א ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌

בּ אהל יקרב  א ונגע  רעה  הּק דוֹ ׁש אלי כּ ׁש בּ רא ראה, בּ א . ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ל וֹ , הראוּ י  מע שׂ הוּ  וי וֹ ם יוֹ ם בּ כל עשׂ ה העוֹ לם, את הוּ א  ָּבּ רו◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ונתבּ אר, ּפ רׁש וּ ה. תאמר]והרי  מאוֹ רוֹ ת,[ואם עשׂ ה הרביעי  בּ יּ וֹ ם ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
וּ מוּ ם עצמּה , ׁש הקטינה אוֹ ר  חסרה, ה לּ בנה נבראה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואז
הרוּ ח וֹ ת כּ ל לׁש ט מקוֹ ם נּת ן וא "ו, חסר  מארת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָֹֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
כּ לּ ם הּט מאה. רוּ חוֹ ת וכל וּ מזּ יקים סערה ורוּ חוֹ ת ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוהדים
חרבים בּ מקוֹ מוֹ ת ונתמנּ וּ  להסט וֹ ת, בּ עוֹ לם  וּ מׁש וֹ טטים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִעוֹ לים
הּט מאה. רוּ ח מצּ ד וכלּ ם חרבים, וּ במד בּ ר וֹ ת חזקים ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוּ ב שׂ דוֹ ת
העקלּ תוֹ ן, מנּ חׁש  ׁש בּ אה בּ אה הּט מאה  רוּ ח ׁש הרי נת בּ אר  ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
אדם בּ ן להסטוֹ ת בּ עוֹ לם התמ נּ ה  והוּ א  מּמ ׁש , טמאה ר וּ ח ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַהוּ א
בּ ני  אצל  התמנּ ה והוּ א בּ ע וֹ לם. ׁש וֹ לט הרע יצר  זה ועל  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאליו,
אליהם בּ א וּ בתחבּ וּ לוֹ ת וּ בעקמוּ מיּ וֹ ת עּמ ם, ונמצא ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
אדם את ׁש הסטה כּ מוֹ  הוּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מדּ רכי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהסטוֹ תם 
וגוֹ רם אדם בּ ני  מסטה גּ ם  ּכ הע וֹ לם, לכל מות וגרם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

להּט מא. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלהם

תהלי זוהר 
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הבּ נים. על כּ אם כּ לּ ם, על והכינה זה, מצּ ד וּ מלאכים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה,
הזּ וֹ  צא)וּ ב עה מימינ (תהלים וּ רבבה  אלף  ּמצּ ד וגו',יּפ ל  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌

תבּ יט  בּ עיני מחסיוגו',רק ה' אּת ה אליוגו',כּ י  תאנּ ה א ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
זה ,רעה  כּ ל ויקבּ לוגו'. בּ שׂ מחה לביתוֹ  יכּ נס  האיׁש  אם ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

והּמ לאכים  הכינה וּ כׁש בּ אה בּ שׂ מחה. נראוֹ רחים וירא וּ  , ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזּ וֹ  בּ עה - בּ שׂ מחה ואׁש ּת וֹ  ואי ׁש  מתּק ן, וׁש לחן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֵמאיר

ה וּ א ׁש לּ י זה הכינה: מט )!אוֹ מרת בּ (ישעיה  אׁש ר י שׂ ראל  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌
ויבא הּמ לאכים, ועּמ ּה  הוֹ לכת, הכינה - א ואם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאתּפ אר.
ׁש לּ י  זה ויאמר: ע ּמ ם , וּ מתחבּ רים צבאוֹ תיו, עם הרע ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר 

ׁש לּ י  וּ מהצּ באוֹ ת ויסּת לּ ק הוּ א, וּ מטּמ אתוֹ , עליו ׁש וֹ רה וּ מיּ ד  ! ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
טמא. וּ מאכלוֹ  אׁש . עם אׁש  וי אר ואה, איׁש  מן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִי "ה

זה כג )ועל ודּ אי (משלי  עין. רע ׁש ל  למטעּמ וֹ תיו ּת תאו ואל  ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌
יצר אלּ א צוֹ אה ואין צוֹ א"ה. קי "א מלאה היא ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶׁש לחנוֹ 

ׁש הוּ א טמא.הרע, ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

רכי כל מר ל  יצ ה מלאכיו  ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָי

אלףי ּפ ל  ּז)מצּ ד מס יּ עים:(צא , לּט הר הבּ א זה על ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מלאכים תראה, וּ בא לוֹ . ּפ וֹ תחים לּט מא בּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ תוֹ .
מקוֹ ם בּ כל אדם עם הוֹ לכים טמאים וּ מלאכים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים
קדוֹ ׁש ים, מלאכים לוֹ  מתחבּ רים צ דּ יק, הוּ א אדם אם . ֶׁש הוֹ ל◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  .ׁש הוֹ ל מקוֹ ם  בּ כל אוֹ תוֹ  צא)ויׁש מרוּ  כּ י(תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
דּ ר בּ כל לׁש מר  ּל יצוּ ה יסּת לּ קוּ כימלאכיו - א ואם . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

טמאים, מלאכים עליו  וי ׁש לטוּ  הּק ד וֹ ׁש ים, הּמ לאכים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
ׁש עה,וּ מנהיגים וּ באוֹ תּה  לגּ יהנּ ם. נ)אוֹ תוֹ  קראתי (ישעיה ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 

יתה 859זוהר הלימוד אייר סדר ח  ליו

צאתהלי מזמור | לחודש יט  | רביעי ספר 

רוּ ח עליו ׁש וֹ לטת וּ בׁש עה דּ חק וֹ . בּ ׁש עת ע וֹ נה, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְואין
העוֹ לם, אּמ וֹ ת עליו ׁש וֹ לטים אוֹ  מחל וֹ ת, אוֹ  (איכההּט מאה, ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌

ּת פלּ תוֹ ג ) וגם  ּת פ לּ ה. מעבוֹ ר  ל בּ ענן  תוֹ עבה.סכּ תה ַ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

רח הרי  מ קר עיניו על  ידיו להעביר לאד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי
עליה רה  ְֲֵֶָָֻטמאה 

אלףיּפ ל  ּז)מ צּ ד וישלח:(צא , פ' ח"א קסט:)[זוהר יעקב ](דף  ויּ וּ תר ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ואמר , ּפ תח חיּ יא ר בּ י  וגו '. צא)לב דּ וֹ  תאנּ ה (תהלים א ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌

בּ אהל יקרב  א ונגע  רעה  הּק דוֹ ׁש אלי כּ ׁש בּ רא ראה, בּ א . ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ל וֹ , הראוּ י  מע שׂ הוּ  וי וֹ ם יוֹ ם בּ כל עשׂ ה העוֹ לם, את הוּ א  ָּבּ רו◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ונתבּ אר, ּפ רׁש וּ ה. תאמר]והרי  מאוֹ רוֹ ת,[ואם עשׂ ה הרביעי  בּ יּ וֹ ם ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
וּ מוּ ם עצמּה , ׁש הקטינה אוֹ ר  חסרה, ה לּ בנה נבראה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואז
הרוּ ח וֹ ת כּ ל לׁש ט מקוֹ ם נּת ן וא "ו, חסר  מארת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָֹֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
כּ לּ ם הּט מאה. רוּ חוֹ ת וכל וּ מזּ יקים סערה ורוּ חוֹ ת ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוהדים
חרבים בּ מקוֹ מוֹ ת ונתמנּ וּ  להסט וֹ ת, בּ עוֹ לם  וּ מׁש וֹ טטים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִעוֹ לים
הּט מאה. רוּ ח מצּ ד וכלּ ם חרבים, וּ במד בּ ר וֹ ת חזקים ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוּ ב שׂ דוֹ ת
העקלּ תוֹ ן, מנּ חׁש  ׁש בּ אה בּ אה הּט מאה  רוּ ח ׁש הרי נת בּ אר  ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
אדם בּ ן להסטוֹ ת בּ עוֹ לם התמ נּ ה  והוּ א  מּמ ׁש , טמאה ר וּ ח ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַהוּ א
בּ ני  אצל  התמנּ ה והוּ א בּ ע וֹ לם. ׁש וֹ לט הרע יצר  זה ועל  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאליו,
אליהם בּ א וּ בתחבּ וּ לוֹ ת וּ בעקמוּ מיּ וֹ ת עּמ ם, ונמצא ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
אדם את ׁש הסטה כּ מוֹ  הוּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מדּ רכי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהסטוֹ תם 
וגוֹ רם אדם בּ ני  מסטה גּ ם  ּכ הע וֹ לם, לכל מות וגרם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

להּט מא. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלהם

תהלי זוהר 
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ונדבּ ק וּ מי טמאה רוּ ח אוֹ תוֹ  עליו  מוֹ ׁש להּט מא, ׁש בּ א  ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  וּ מט ּמ אים אוֹ תוֹ , לטּמ א ׁש ּמ זּמ נים הם וכּמ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִעּמ וֹ .
והרי  עוֹ לם, וּ באוֹ תוֹ  הזּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  וּ מטּמ אים טמא, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוהוּ א
טמאה רוּ ח אוֹ תוֹ  להּט הר, אדם בּ ן ׁש בּ א וּ בׁש עה ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר.
אלי תאנּ ה א כּ ת וּ ב ואז עליו , לׁש ט יכ וֹ ל וא לפניו ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִנכ ּפ ה

אמר .בּ אהל יקרב א ונגע יוֹ סי,ר[כשאמר]רעה תאנּ ה בּ י א ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ֶ◌
רעה   לילית.אלי זוֹ  -בּ אהל יקרב  א ׁש ארונגע אלּ וּ  - ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

אמרנוּ  הרי אמר, אלעזר רבּ י ונתבּ אר. ּפ רׁש וּ ה והרי  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַמזּ יקים,
נבראה כּ ׁש הלּ בנה ׁש כּ ן וכל  בּ לּ ילה, יחידי אדם יצא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש א
וזוֹ הי  ׁש וֹ לטת , טמאה ר וּ ח  אז ׁש הרי  וּ בארוּ ה חסרה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה

רעה מי רעה. על ר וּ ח ׁש רוֹ כב מי זהוּ  ונגע  הרע, נח ׁש  זה ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
כּ אחד . הם ונגע רעה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש .

ׁש יּ צאוּ ואף  אדם בּ ני  נגעי  אלּ וּ  ׁש נּ גע ׁש נינוּ  גּ ב על ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
רוּ ח וֹ ת לאׁש ּת וֹ , אדם קרב ׁש א ׁש נים אוֹ תן כּ ל  ׁש הרי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמאדם,
ואלּ ה מּמ נּ וּ , וּ מ וֹ ליד וֹ ת מּמ נּ וּ  וּ מתחּמ מ וֹ ת  בּ א וֹ ת  הי וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌טמאה
בּ חלוֹ מ וֹ  אדם ׁש כּ ׁש בּ ן נאמר , והרי  אדם. בּ ני נגעי ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים 
וׁש וֹ רה בּ אה  טמאה רוּ ח ,ׁש וֹ כ והגּ וּ ף בּ גוּ פוֹ  ׁש וֹ לט ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְוא
אליו  וּ קרבוֹ ת בּ אוֹ ת טמא וֹ ת  נקבוֹ ת רוּ חוֹ ת ולפעמים ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעליו,
 ּכ אחר וּ מוֹ לידוֹ ת מּמ נּ וּ , וּ מתחּמ מוֹ ת אליהן אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְוּ מוֹ ׁש כ וֹ ת

וּ מזּ יקים אדם]רוּ חוֹ ת בני  כמו  אדם, בני  נראים[נגעי  ולפעמים , ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וּ בכּ ל  בּ ראׁש . שׂ ער וֹ ת להם ׁש אין  לזה ּפ רט אדם, בּ ני  ֹ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ מראה
וא הּת וֹ רה בּ דרכי ׁש יּ ל כּ די  מלּ פניהם  להמר לאדם  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵי ׁש 
וא בּ מּט ת וֹ  בּ לּ ילה ׁש יּ ׁש ן מי  ל אין ׁש הרי עּמ ם, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִי ּט מא
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הגּ וּ ף  ׁש נּ ׁש אר  וכיון מּמ נּ וּ , נׁש מתוֹ  ויוֹ צאת מות טעם  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵטוֹ עם
ונטמא. עליו וׁש וֹ רה זמינה טמאה רוּ ח קדוֹ ׁש ה, נׁש מה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ לי
עיניו  על ידיו להעביר  לאדם ׁש אין דבר, בּ ארנוּ  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

עליהם, ׁש וֹ רה טמאה רוּ ח ׁש הרי מוּ ם והרי בּ בּ קר, ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר.

הּק דוֹ ׁש בּ א  ידי  על  ׁש נּ אהב גּ ב על  אף יעקב, ׁש הרי ראה ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
נוֹ עדה אחרת רוּ ח לבדּ וֹ , ׁש נּ ׁש אר  מוּ ם הוּ א,  ָּבּ ר ו◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
בּ וֹ  כּ תוּ ב מה  ראה בּ א אמר , ׁש מע וֹ ן רבּ י עּמ וֹ . ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהז דּ וּ ג

ׁש פי  מה וּ  ׁש פי . ויּ ל הר ׁש ע, ׁש נּ אמרבּ בלעם כּ מוֹ  יחידי , ? ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
על  ואוֹ רב יחידי ׁש ה וֹ ל הזּ ה כּ נּ חׁש  ארח. עלי ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְׁש פיפוֹ ן
מה יחידי .  הוֹ ל היה בּ לעם  גּ ם   ּכ וּ ׁש בילים, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ רכים

ׁש הוֹ להּט עם מי  ׁש כּ ל טמאה. ר וּ ח עליו להמ ׁש י כּ די ? ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ידוּ עים, בּ מקוֹ מוֹ ת בּ עיר אפלּ וּ  ידוּ עים בּ זמנּ ים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְיחידי 

טמאה. רוּ ח  עליו  אדם מוֹ ׁש  יל א זמן  בּ כל לכן ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הוֹ לכים  אדם ׁש בּ ני בּ מקוֹ ם א לּ א וּ בעיר, בּ דּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְיחידי
בּ לּ ילה  יחידי  אדם   יל א כּ ן  ועל ׁש ם, ונמצאים ,וׁש בים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תלין  ׁש א הּט עם והינוּ  נמצאים, א אדם וּ בני  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהוֹ איל
בּ לּ ילה. הארץ על רוּ ח בּ לי מת  גּ וּ ף להחזיק  ׁש א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנבלתוֹ ,
כּ נּ ח ׁש  יחידי   הוֹ ל היה הרׁש ע בּ לעם אוֹ תוֹ   ּכ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמוּ ם

כּ מוֹ  ׁש בּ ארוּ הוּ .הזּ ה, ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌
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ונדבּ ק וּ מי טמאה רוּ ח אוֹ תוֹ  עליו  מוֹ ׁש להּט מא, ׁש בּ א  ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  וּ מט ּמ אים אוֹ תוֹ , לטּמ א ׁש ּמ זּמ נים הם וכּמ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִעּמ וֹ .
והרי  עוֹ לם, וּ באוֹ תוֹ  הזּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  וּ מטּמ אים טמא, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוהוּ א
טמאה רוּ ח אוֹ תוֹ  להּט הר, אדם בּ ן ׁש בּ א וּ בׁש עה ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר.
אלי תאנּ ה א כּ ת וּ ב ואז עליו , לׁש ט יכ וֹ ל וא לפניו ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִנכ ּפ ה

אמר .בּ אהל יקרב א ונגע יוֹ סי,ר[כשאמר]רעה תאנּ ה בּ י א ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ֶ◌
רעה   לילית.אלי זוֹ  -בּ אהל יקרב  א ׁש ארונגע אלּ וּ  - ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

אמרנוּ  הרי אמר, אלעזר רבּ י ונתבּ אר. ּפ רׁש וּ ה והרי  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַמזּ יקים,
נבראה כּ ׁש הלּ בנה ׁש כּ ן וכל  בּ לּ ילה, יחידי אדם יצא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש א
וזוֹ הי  ׁש וֹ לטת , טמאה ר וּ ח  אז ׁש הרי  וּ בארוּ ה חסרה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה

רעה מי רעה. על ר וּ ח ׁש רוֹ כב מי זהוּ  ונגע  הרע, נח ׁש  זה ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
כּ אחד . הם ונגע רעה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש .

ׁש יּ צאוּ ואף  אדם בּ ני  נגעי  אלּ וּ  ׁש נּ גע ׁש נינוּ  גּ ב על ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
רוּ ח וֹ ת לאׁש ּת וֹ , אדם קרב ׁש א ׁש נים אוֹ תן כּ ל  ׁש הרי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמאדם,
ואלּ ה מּמ נּ וּ , וּ מ וֹ ליד וֹ ת מּמ נּ וּ  וּ מתחּמ מ וֹ ת  בּ א וֹ ת  הי וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌טמאה
בּ חלוֹ מ וֹ  אדם ׁש כּ ׁש בּ ן נאמר , והרי  אדם. בּ ני נגעי ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים 
וׁש וֹ רה בּ אה  טמאה רוּ ח ,ׁש וֹ כ והגּ וּ ף בּ גוּ פוֹ  ׁש וֹ לט ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְוא
אליו  וּ קרבוֹ ת בּ אוֹ ת טמא וֹ ת  נקבוֹ ת רוּ חוֹ ת ולפעמים ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעליו,
 ּכ אחר וּ מוֹ לידוֹ ת מּמ נּ וּ , וּ מתחּמ מוֹ ת אליהן אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְוּ מוֹ ׁש כ וֹ ת

וּ מזּ יקים אדם]רוּ חוֹ ת בני  כמו  אדם, בני  נראים[נגעי  ולפעמים , ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וּ בכּ ל  בּ ראׁש . שׂ ער וֹ ת להם ׁש אין  לזה ּפ רט אדם, בּ ני  ֹ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ מראה
וא הּת וֹ רה בּ דרכי ׁש יּ ל כּ די  מלּ פניהם  להמר לאדם  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵי ׁש 
וא בּ מּט ת וֹ  בּ לּ ילה ׁש יּ ׁש ן מי  ל אין ׁש הרי עּמ ם, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִי ּט מא
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הגּ וּ ף  ׁש נּ ׁש אר  וכיון מּמ נּ וּ , נׁש מתוֹ  ויוֹ צאת מות טעם  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵטוֹ עם
ונטמא. עליו וׁש וֹ רה זמינה טמאה רוּ ח קדוֹ ׁש ה, נׁש מה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ לי
עיניו  על ידיו להעביר  לאדם ׁש אין דבר, בּ ארנוּ  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

עליהם, ׁש וֹ רה טמאה רוּ ח ׁש הרי מוּ ם והרי בּ בּ קר, ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר.

הּק דוֹ ׁש בּ א  ידי  על  ׁש נּ אהב גּ ב על  אף יעקב, ׁש הרי ראה ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
נוֹ עדה אחרת רוּ ח לבדּ וֹ , ׁש נּ ׁש אר  מוּ ם הוּ א,  ָּבּ ר ו◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
בּ וֹ  כּ תוּ ב מה  ראה בּ א אמר , ׁש מע וֹ ן רבּ י עּמ וֹ . ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהז דּ וּ ג

ׁש פי  מה וּ  ׁש פי . ויּ ל הר ׁש ע, ׁש נּ אמרבּ בלעם כּ מוֹ  יחידי , ? ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
על  ואוֹ רב יחידי ׁש ה וֹ ל הזּ ה כּ נּ חׁש  ארח. עלי ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְׁש פיפוֹ ן
מה יחידי .  הוֹ ל היה בּ לעם  גּ ם   ּכ וּ ׁש בילים, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ רכים

ׁש הוֹ להּט עם מי  ׁש כּ ל טמאה. ר וּ ח עליו להמ ׁש י כּ די ? ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ידוּ עים, בּ מקוֹ מוֹ ת בּ עיר אפלּ וּ  ידוּ עים בּ זמנּ ים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְיחידי 

טמאה. רוּ ח  עליו  אדם מוֹ ׁש  יל א זמן  בּ כל לכן ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הוֹ לכים  אדם ׁש בּ ני בּ מקוֹ ם א לּ א וּ בעיר, בּ דּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְיחידי
בּ לּ ילה  יחידי  אדם   יל א כּ ן  ועל ׁש ם, ונמצאים ,וׁש בים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תלין  ׁש א הּט עם והינוּ  נמצאים, א אדם וּ בני  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהוֹ איל
בּ לּ ילה. הארץ על רוּ ח בּ לי מת  גּ וּ ף להחזיק  ׁש א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנבלתוֹ ,
כּ נּ ח ׁש  יחידי   הוֹ ל היה הרׁש ע בּ לעם אוֹ תוֹ   ּכ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמוּ ם

כּ מוֹ  ׁש בּ ארוּ הוּ .הזּ ה, ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌
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בּ אהל:י יקרב א ונגע רעה אלי תאנּ ה א

ת א ע ה  ,אד ני על  רה   ח לה ? היא  לה  ְְִֵֶַָָָָָָָָָחלה 
נ ממ צניְִִַָָָק

וגו 'א רעה  אלי יא)תא נּ ה ח"ב,:(צא, ס"ה .)[זוהר דף המן ](פרשת ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ואמר, ּפ תח אבּ א ו)רבּ י ּת חת(קהלת ראיתי  חוֹ לה רעה י ׁש  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌
מׁש ּת דּ לים המ ׁש . ׁש א מוּ ם לב, אטוּ מי האדם בּ ני כּ ּמ ה ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

חוֹ לה רעה י ׁש  רעהבּ ּת וֹ רה . ויׁש  חוֹ לה ׁש היא רעה יׁש  וכי - ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
חוֹ לה מצּ ד ׁש אינּה  ׁש נינוּ , חוֹ לה, רעה ׁש יּ ׁש  ודּ אי אלּ  ? ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌

וּ כׁש רוֹ צים בּ אויר . הבּ וֹ קעים  דין בּ עלי כּ ּמ ה יוֹ צאים ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַהמאל
יוֹ צאים  ּכ אחר רבּ ה. ּת הוֹ ם בּ נקב  ונ ׁש אבים הוֹ לכים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָלצאת,
בּ עוֹ לם וּ מׁש וֹ טטים אוירים וּ בוֹ קעים כּ אחד, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחבּ רים
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  רעה, נקרא אחד  וכל אדם , לבני ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מתקרבים 

צא) רעה (תהלים  אלי תאנּ ה תא נּ הא א זּ ה  מה מוּ ם. ? ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌
חוֹ לה היא לּמ ה - חוֹ לה אדם. בּ ני  על בּ תחבּ וּ לוֹ ת ?ׁש בּ אים ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

מּמ מוֹ נם. קּמ צנים  אוֹ תם עוֹ שׂ ה אדם, בּ ני על ׁש וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש זּ וֹ 
אל  לוֹ  ואוֹ מרת בּ ידוֹ  מוֹ חה היא - אליו צדקה גּ בּ אי ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָבּ אים
לאכל  הוּ א בּ א בּ ידוֹ . מ וֹ חה היא - העניּ ים בּ אים  . ּלמ ֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִּת וֹ ציא
וּ מיּ וֹ ם לאחר. אוֹ תוֹ  לׁש מר כּ די בּ יד וֹ , מוֹ חה היא - ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמּמ מוֹ נוֹ 
אוֹ כל  ׁש אינוֹ  הזּ ה הגּ וֹ סס כּ מוֹ  ח וֹ לה, היא האדם, על  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ר וּ יה

ח וֹ לה. רעה היא ולכן ׁש וֹ תה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואינוֹ 

ואוּ ׁש מה  בּ חכמה צוֹ וח  ו)וֹ מר,הּמ ל יּת ן (קהלת אׁש ר  אי ׁש  ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
הזּ ה, הּפ סוּ ק וגו'. וכבוֹ ד וּ נכסים עׁש ר האהים ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֱ◌ָלוֹ 
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יּת ן  אׁש ר איׁש  כּ תוּ ב ראׁש וֹ . סוֹ פוֹ  ואין סוֹ פוֹ  ראׁש וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ְֹ◌ֵאין
י ׁש ליטנּ וּ  וא זּ ה מה וגו '. וכבוֹ ד וּ נכסים עׁש ר האהים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֱ◌ָל וֹ 

מ ּמ נּ וּ  לאכל האדםהא הים בּ רׁש וּ ת אינ וֹ  הוּ א , ּכ אם ?? ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
היינוּ  - מּמ נּ וּ  לאכל האהים יעזבנּ וּ  וא  כּ תוּ ב אם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

אלּ א . ּכ ׁש האמין (כתוב )אוֹ מרים ׁש בּ גלל  י ׁש ליט נּ וּ , וא ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
הׁש ליט וֹ  א הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  בּ ּה , ואחז רעה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלא וֹ ת ּה 
אוֹ תּה . ואחז  בּ ּה  רצה ׁש הוּ א על ּת חּת יו ל ׁש ברּה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָעליה
מתקרב  וא ׁש וֹ תה וא אוֹ כל ׁש א גּ וֹ סס, כּ מוֹ  דּ רכיו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכל
יוֹ ם אוֹ תוֹ  עד אוֹ תוֹ  וׁש וֹ מר  מ ּמ נּ וּ , מוֹ ציא וא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלממוֹ נוֹ 
בּ עליו. ׁש הוּ א אוֹ תוֹ , וי ּט ל אחר  ויבא העוֹ לם, מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ צא

ואוֹ מר,וּ ׁש מה צוֹ וח  ה)הּמ ל לבעליו (שם  ׁש מ וּ ר עׁש ר ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ עליו  זה  מי  אוֹ תוֹ .לרעתוֹ . ׁש יּ וֹ רׁש  האחר זה ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌

העׁש ר אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ עליו להי וֹ ת זכה זה ׁש זּ הולּמ ה מוּ ם ? ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ּה  והתרצּ ה רעה לאוֹ תּה  אותה האמין בשביל לרעתו, שכתוב [זהו ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זכהרעה] רעה, בּ אוֹ תּה  נד בּ ק ׁש א הזּ ה האחר ולכן בּ ּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְודבק
לרעתוֹ ,[זה] ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  העׁש ר. א וֹ תוֹ  ׁש ל הבּ עלים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

זה. ל וֹ  הרויח בּ ּה , נד בּ ק ׁש היה  רעתוֹ  מ וּ ם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,

לגברי לפעמי תהכ ת  רח ת  י יצאת  הה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמההיכל
אויר  לע  טטי מ  לכיה וא  י לנ  ְְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָולפעמי

וגו 'א  רעה  אלי יא)תאנּ ה פקודי :(צא , פ' ח"ב רס"ד.)[זוהר ](דף  ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

לפעמים ׁש ּמ תהּפ כוֹ ת ר וּ חוֹ ת ׁש ּת י י וֹ צאוֹ ת הזּ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵמההיכל 
בּ עוֹ לם וּ מׁש וֹ טטים הוֹ לכים ואלּ וּ  לנׁש ים, ולפעמים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלגברים

תהלי זוהר 
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בּ אהל:י יקרב א ונגע רעה אלי תאנּ ה א

ת א ע ה  ,אד ני על  רה   ח לה ? היא  לה  ְְִֵֶַָָָָָָָָָחלה 
נ ממ צניְִִַָָָק

וגו 'א רעה  אלי יא)תא נּ ה ח"ב,:(צא, ס"ה .)[זוהר דף המן ](פרשת ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ואמר, ּפ תח אבּ א ו)רבּ י ּת חת(קהלת ראיתי  חוֹ לה רעה י ׁש  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌
מׁש ּת דּ לים המ ׁש . ׁש א מוּ ם לב, אטוּ מי האדם בּ ני כּ ּמ ה ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

חוֹ לה רעה י ׁש  רעהבּ ּת וֹ רה . ויׁש  חוֹ לה ׁש היא רעה יׁש  וכי - ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
חוֹ לה מצּ ד ׁש אינּה  ׁש נינוּ , חוֹ לה, רעה ׁש יּ ׁש  ודּ אי אלּ  ? ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌

וּ כׁש רוֹ צים בּ אויר . הבּ וֹ קעים  דין בּ עלי כּ ּמ ה יוֹ צאים ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַהמאל
יוֹ צאים  ּכ אחר רבּ ה. ּת הוֹ ם בּ נקב  ונ ׁש אבים הוֹ לכים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָלצאת,
בּ עוֹ לם וּ מׁש וֹ טטים אוירים וּ בוֹ קעים כּ אחד, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחבּ רים
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  רעה, נקרא אחד  וכל אדם , לבני ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מתקרבים 

צא) רעה (תהלים  אלי תאנּ ה תא נּ הא א זּ ה  מה מוּ ם. ? ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌
חוֹ לה היא לּמ ה - חוֹ לה אדם. בּ ני  על בּ תחבּ וּ לוֹ ת ?ׁש בּ אים ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

מּמ מוֹ נם. קּמ צנים  אוֹ תם עוֹ שׂ ה אדם, בּ ני על ׁש וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש זּ וֹ 
אל  לוֹ  ואוֹ מרת בּ ידוֹ  מוֹ חה היא - אליו צדקה גּ בּ אי ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָבּ אים
לאכל  הוּ א בּ א בּ ידוֹ . מ וֹ חה היא - העניּ ים בּ אים  . ּלמ ֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִּת וֹ ציא
וּ מיּ וֹ ם לאחר. אוֹ תוֹ  לׁש מר כּ די בּ יד וֹ , מוֹ חה היא - ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמּמ מוֹ נוֹ 
אוֹ כל  ׁש אינוֹ  הזּ ה הגּ וֹ סס כּ מוֹ  ח וֹ לה, היא האדם, על  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ר וּ יה

ח וֹ לה. רעה היא ולכן ׁש וֹ תה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואינוֹ 

ואוּ ׁש מה  בּ חכמה צוֹ וח  ו)וֹ מר,הּמ ל יּת ן (קהלת אׁש ר  אי ׁש  ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
הזּ ה, הּפ סוּ ק וגו'. וכבוֹ ד וּ נכסים עׁש ר האהים ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֱ◌ָלוֹ 
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יּת ן  אׁש ר איׁש  כּ תוּ ב ראׁש וֹ . סוֹ פוֹ  ואין סוֹ פוֹ  ראׁש וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ְֹ◌ֵאין
י ׁש ליטנּ וּ  וא זּ ה מה וגו '. וכבוֹ ד וּ נכסים עׁש ר האהים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֱ◌ָל וֹ 

מ ּמ נּ וּ  לאכל האדםהא הים בּ רׁש וּ ת אינ וֹ  הוּ א , ּכ אם ?? ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
היינוּ  - מּמ נּ וּ  לאכל האהים יעזבנּ וּ  וא  כּ תוּ ב אם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

אלּ א . ּכ ׁש האמין (כתוב )אוֹ מרים ׁש בּ גלל  י ׁש ליט נּ וּ , וא ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
הׁש ליט וֹ  א הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  בּ ּה , ואחז רעה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלא וֹ ת ּה 
אוֹ תּה . ואחז  בּ ּה  רצה ׁש הוּ א על ּת חּת יו ל ׁש ברּה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָעליה
מתקרב  וא ׁש וֹ תה וא אוֹ כל ׁש א גּ וֹ סס, כּ מוֹ  דּ רכיו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכל
יוֹ ם אוֹ תוֹ  עד אוֹ תוֹ  וׁש וֹ מר  מ ּמ נּ וּ , מוֹ ציא וא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלממוֹ נוֹ 
בּ עליו. ׁש הוּ א אוֹ תוֹ , וי ּט ל אחר  ויבא העוֹ לם, מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ צא

ואוֹ מר,וּ ׁש מה צוֹ וח  ה)הּמ ל לבעליו (שם  ׁש מ וּ ר עׁש ר ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ עליו  זה  מי  אוֹ תוֹ .לרעתוֹ . ׁש יּ וֹ רׁש  האחר זה ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌

העׁש ר אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ עליו להי וֹ ת זכה זה ׁש זּ הולּמ ה מוּ ם ? ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ּה  והתרצּ ה רעה לאוֹ תּה  אותה האמין בשביל לרעתו, שכתוב [זהו ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זכהרעה] רעה, בּ אוֹ תּה  נד בּ ק ׁש א הזּ ה האחר ולכן בּ ּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְודבק
לרעתוֹ ,[זה] ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  העׁש ר. א וֹ תוֹ  ׁש ל הבּ עלים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

זה. ל וֹ  הרויח בּ ּה , נד בּ ק ׁש היה  רעתוֹ  מ וּ ם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,

לגברי לפעמי תהכ ת  רח ת  י יצאת  הה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמההיכל
אויר  לע  טטי מ  לכיה וא  י לנ  ְְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָולפעמי

וגו 'א  רעה  אלי יא)תאנּ ה פקודי :(צא , פ' ח"ב רס"ד.)[זוהר ](דף  ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

לפעמים ׁש ּמ תהּפ כוֹ ת ר וּ חוֹ ת ׁש ּת י י וֹ צאוֹ ת הזּ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵמההיכל 
בּ עוֹ לם וּ מׁש וֹ טטים הוֹ לכים ואלּ וּ  לנׁש ים, ולפעמים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלגברים
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לגּ ברים ונראים החלוֹ ם,  ֹבּ תו אנׁש ים עם וצוֹ חקים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָבּ אויר,
ּת ׁש וּ קת את ונוֹ טלים החלוֹ ם, בּ מראה יפ וֹ ת נ ׁש ים ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ מ וֹ 
רעה נקראוֹ ת ואלּ וּ  כּ גברים , נראים הם לנּ ׁש ים  ּכ אף ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  צא)(תהל ונגע, א ים ונגע רעה אלי תאנּ ה א ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
. בּ אהל למּט ה,יקרב ּת חּת וֹ נוֹ ת רוּ חוֹ ת נקראוֹ ת ואלּ וּ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הלּ לוּ  הר וּ ח וֹ ת  ׁש כּ ׁש נּ וֹ סעוֹ ת האׁש . ׁש להבת  ֹמ ּת ו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאוֹ ת
אׁש , ׁש להבוֹ ת ׁש ּת י י וֹ צאוֹ ת הזּ ה, ההיכל   ֹׁש בּ תו ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה
ׁש אמרנוּ , כּ פי רוּ חוֹ ת ׁש ּת י נעשׂ וּ  ואלּ וּ  בּ עוֹ לם, טסוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
ׁש נּ מנעים הצּ דּ יקים  אׁש רי  הזּ ה. הּט מאה בּ צד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

כּ תוּ ב, זה ועל מהם, ונׁש מרים הלּ לוּ  ז)מהצּ דדים (משלי  ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
זרה מאה וגו'לׁש מר ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

מ ליד  היה ולא  מא  אד ר נה יל ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֹֹמאה 
הבל את קי ִִֶֶֶֶַַָמ הרג

וגו 'א  רעה  אלי יא)תאנּ ה מות:(צא, אחרי פ ' ח"ג  ע"ו:)[זוהר ](דף  ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

אׁש ר ואיׁש  ּפ תח, ח יּ יא ר בּ י תגלּ ה. א אבי אחוֹ ת ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָערות
וגו'. ערותּה  את וראה אּמ וֹ  בת  אוֹ  אביו בּ ת אחתוֹ  את ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִי ּק ח
היה וא מאׁש ּת וֹ  אדם ּפ רׁש  ׁש נה וּ ׁש ׁש ים מאה ׁש נינוּ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָׁש ם
אׁש ּת וֹ . עם להזדּ וּ ג  אדם רצה א הבל  את קין מהרג ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִמוֹ ליד.
מיתה. העוֹ לם כּ ל ועל עליו ׁש נּ גזרה מ עה אמר, י וֹ סי  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י

לבּ הלה אוֹ ליד אני לּמ ה וּ ׁש ּת י אמר, מאׁש ּת וֹ . ּפ ר ׁש  מיּ ד  ? ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ואוֹ תם והוֹ ליד וּ . ע ּמ וֹ  וּ מזדּ וּ גוֹ ת  באוֹ ת הי וּ  נקבוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְרוּ חוֹ ת
אדם, בּ ני נגעי  ונקראים העוֹ לם, ׁש ל  הּמ זּ יקים היוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוֹ לידוּ 
וּ בבוֹ ר וֹ ת הבּ ית בּ פתח ו ׁש וֹ רים אדם בּ ני מסיתים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה 
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ה ם בּ יתוֹ  בּ פתח ׁש נּ מצא אדם בּ ן כּ ן ועל  הכּ ּס א. ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוּ בבּת י
וּ מתרחקים בּ וֹ רחים כּ לּ ם עליוֹ נים , בּ כתרים ׁש דּ י ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  צא)מּמ נּ וּ . בּ אהל(תהלים יקרב  א זּ הונגע מה . ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
יקרב  א אדם.ונגע בּ ני  נגעי אלּ וּ  ? ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

קד וֹ ׁש ,ולמדנוּ , בּ דיוֹ קן  עלי וֹ ן, בּ די וֹ קן אדם ׁש יּ רד בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אליו  קרבוּ  כּ לּ ם ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְוראוּ 
ח וּ ה על  הנּ חׁש  ׁש בּ א לאחר  הזּ ה. העוֹ לם על  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהמליכוּ הוּ 

וּ מ ם  קין, את הוֹ לידה  ּכ אחר זהמה, בּ ּה  (נתיחסו)והּט יל  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
והרוּ ח וֹ ת הדים וּ מדוֹ ר בּ עוֹ לם. הר ׁש עים דּ וֹ רוֹ ת כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתחיּ בוּ 
יׁש  חצי  והר וּ חוֹ ת, הדים כּ ל   ּכ וּ מוּ ם וּ מ צּ דּ וֹ . נמצא וּ , ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמם

מ ּמ ל  וחצי  ׁש לּ מּט ה, אדם מ בּ ני ׁש לּ מעלה.בּ הם עלי וֹ נים אכים ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
- זה כּ גוֹ ן נמצא וּ  כּ לּ ם אחרים, אוֹ תם מאדם כּ ׁש נּ וֹ לדוּ  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְוכן
מאדם, ׁש נּ וֹ לדוּ  אחר  מהעליוֹ נים. וחצי  מהּת ח ּת וֹ נים, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲחצי 

בחלום) מתשוקתו שיצאו רוחות מאותן קצת לו מאוֹ תן (חזרו  ◌ָ◌ֵ◌ִהוֹ ליד 
הּת חּת וֹ נים, וליפי העליוֹ נים ליפי  ׁש דּ וֹ מוֹ ת בּ נוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָרוּ חוֹ ת

כּ ת וּ ב, זה ו)ועל בּ נוֹ ת(בראשית את האהים בני ויּ ראוּ  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
אחד  וזכר אחריהן. כלּ ם וטעוּ  וגו ', הנּ ה טבת כּ י  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵֹֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
ּת וּ בל  לוֹ  וקראוּ  קין, צד ׁש ל  מר וּ חוֹ  לעוֹ לם ׁש בּ א  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
אחריה, טוֹ עים הבּ ריּ וֹ ת  והי וּ  עּמ וֹ , יצאה אחת וּ נקבה ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַקין,
והם אחרים, וׁש דים רוּ חוֹ ת יצאוּ  מּמ נּ ה  נעמ "ה. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונקראת
ׁש ּמ צ וּ יים אחרים לאוֹ תם דּ ברים וּ מוֹ דיעים בּ אויר ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְּת לוּ יים
ונעמה לעוֹ לם, להרג זין כּ לי הוֹ ציא הזּ ה קין ותוּ בל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה.
היא עכׁש ו ועד בצדּ ּה . ונדבּ קה  בּ רגׁש ּה , התרעׁש ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהזּ וֹ 

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד864 אייר סדר ט ליו

צאתהלי מזמור | לחודש יט  | רביעי ספר 

לגּ ברים ונראים החלוֹ ם,  ֹבּ תו אנׁש ים עם וצוֹ חקים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָבּ אויר,
ּת ׁש וּ קת את ונוֹ טלים החלוֹ ם, בּ מראה יפ וֹ ת נ ׁש ים ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ מ וֹ 
רעה נקראוֹ ת ואלּ וּ  כּ גברים , נראים הם לנּ ׁש ים  ּכ אף ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  צא)(תהל ונגע, א ים ונגע רעה אלי תאנּ ה א ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
. בּ אהל למּט ה,יקרב ּת חּת וֹ נוֹ ת רוּ חוֹ ת נקראוֹ ת ואלּ וּ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הלּ לוּ  הר וּ ח וֹ ת  ׁש כּ ׁש נּ וֹ סעוֹ ת האׁש . ׁש להבת  ֹמ ּת ו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאוֹ ת
אׁש , ׁש להבוֹ ת ׁש ּת י י וֹ צאוֹ ת הזּ ה, ההיכל   ֹׁש בּ תו ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה
ׁש אמרנוּ , כּ פי רוּ חוֹ ת ׁש ּת י נעשׂ וּ  ואלּ וּ  בּ עוֹ לם, טסוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
ׁש נּ מנעים הצּ דּ יקים  אׁש רי  הזּ ה. הּט מאה בּ צד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

כּ תוּ ב, זה ועל מהם, ונׁש מרים הלּ לוּ  ז)מהצּ דדים (משלי  ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
זרה מאה וגו'לׁש מר ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

מ ליד  היה ולא  מא  אד ר נה יל ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֹֹמאה 
הבל את קי ִִֶֶֶֶַַָמ הרג

וגו 'א  רעה  אלי יא)תאנּ ה מות:(צא, אחרי פ ' ח"ג  ע"ו:)[זוהר ](דף  ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

אׁש ר ואיׁש  ּפ תח, ח יּ יא ר בּ י תגלּ ה. א אבי אחוֹ ת ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָערות
וגו'. ערותּה  את וראה אּמ וֹ  בת  אוֹ  אביו בּ ת אחתוֹ  את ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִי ּק ח
היה וא מאׁש ּת וֹ  אדם ּפ רׁש  ׁש נה וּ ׁש ׁש ים מאה ׁש נינוּ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָׁש ם
אׁש ּת וֹ . עם להזדּ וּ ג  אדם רצה א הבל  את קין מהרג ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִמוֹ ליד.
מיתה. העוֹ לם כּ ל ועל עליו ׁש נּ גזרה מ עה אמר, י וֹ סי  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י

לבּ הלה אוֹ ליד אני לּמ ה וּ ׁש ּת י אמר, מאׁש ּת וֹ . ּפ ר ׁש  מיּ ד  ? ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ואוֹ תם והוֹ ליד וּ . ע ּמ וֹ  וּ מזדּ וּ גוֹ ת  באוֹ ת הי וּ  נקבוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְרוּ חוֹ ת
אדם, בּ ני נגעי  ונקראים העוֹ לם, ׁש ל  הּמ זּ יקים היוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוֹ לידוּ 
וּ בבוֹ ר וֹ ת הבּ ית בּ פתח ו ׁש וֹ רים אדם בּ ני מסיתים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה 
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ה ם בּ יתוֹ  בּ פתח ׁש נּ מצא אדם בּ ן כּ ן ועל  הכּ ּס א. ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוּ בבּת י
וּ מתרחקים בּ וֹ רחים כּ לּ ם עליוֹ נים , בּ כתרים ׁש דּ י ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  צא)מּמ נּ וּ . בּ אהל(תהלים יקרב  א זּ הונגע מה . ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
יקרב  א אדם.ונגע בּ ני  נגעי אלּ וּ  ? ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

קד וֹ ׁש ,ולמדנוּ , בּ דיוֹ קן  עלי וֹ ן, בּ די וֹ קן אדם ׁש יּ רד בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אליו  קרבוּ  כּ לּ ם ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְוראוּ 
ח וּ ה על  הנּ חׁש  ׁש בּ א לאחר  הזּ ה. העוֹ לם על  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהמליכוּ הוּ 

וּ מ ם  קין, את הוֹ לידה  ּכ אחר זהמה, בּ ּה  (נתיחסו)והּט יל  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
והרוּ ח וֹ ת הדים וּ מדוֹ ר בּ עוֹ לם. הר ׁש עים דּ וֹ רוֹ ת כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתחיּ בוּ 
יׁש  חצי  והר וּ חוֹ ת, הדים כּ ל   ּכ וּ מוּ ם וּ מ צּ דּ וֹ . נמצא וּ , ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמם

מ ּמ ל  וחצי  ׁש לּ מּט ה, אדם מ בּ ני ׁש לּ מעלה.בּ הם עלי וֹ נים אכים ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
- זה כּ גוֹ ן נמצא וּ  כּ לּ ם אחרים, אוֹ תם מאדם כּ ׁש נּ וֹ לדוּ  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְוכן
מאדם, ׁש נּ וֹ לדוּ  אחר  מהעליוֹ נים. וחצי  מהּת ח ּת וֹ נים, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲחצי 

בחלום) מתשוקתו שיצאו רוחות מאותן קצת לו מאוֹ תן (חזרו  ◌ָ◌ֵ◌ִהוֹ ליד 
הּת חּת וֹ נים, וליפי העליוֹ נים ליפי  ׁש דּ וֹ מוֹ ת בּ נוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָרוּ חוֹ ת

כּ ת וּ ב, זה ו)ועל בּ נוֹ ת(בראשית את האהים בני ויּ ראוּ  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
אחד  וזכר אחריהן. כלּ ם וטעוּ  וגו ', הנּ ה טבת כּ י  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵֹֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
ּת וּ בל  לוֹ  וקראוּ  קין, צד ׁש ל  מר וּ חוֹ  לעוֹ לם ׁש בּ א  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
אחריה, טוֹ עים הבּ ריּ וֹ ת  והי וּ  עּמ וֹ , יצאה אחת וּ נקבה ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַקין,
והם אחרים, וׁש דים רוּ חוֹ ת יצאוּ  מּמ נּ ה  נעמ "ה. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונקראת
ׁש ּמ צ וּ יים אחרים לאוֹ תם דּ ברים וּ מוֹ דיעים בּ אויר ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְּת לוּ יים
ונעמה לעוֹ לם, להרג זין כּ לי הוֹ ציא הזּ ה קין ותוּ בל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה.
היא עכׁש ו ועד בצדּ ּה . ונדבּ קה  בּ רגׁש ּה , התרעׁש ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהזּ וֹ 
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בּ ני  עם וצוֹ חקת וי וֹ צאת הגּ ד וֹ ל, היּ ם ׁש אוֹ ן  בּ ין וּ מדוֹ רּה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַקיּ מת,
אדם, ׁש ל הּת ׁש וּ קה בּ אוֹ תּה  בּ חל וֹ ם מהם וּ מתחּמ מת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם,
ּת ׁש וּ קה וּ מא וֹ ת ּה  יוֹ תר. וא נוֹ טלת, היא ּת ׁש וּ קה בּ וֹ . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונד בּ קת

לעוֹ לם. אחרים מינים וּ מ וֹ ציאה מתעבּ רת, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִהיא

בּ ני והבּ נים  נקב וֹ ת כּ נגד נמצאים אדם מבּ ני ׁש ּמ וֹ לידה הלּ לוּ  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
וכלּ ם רוּ חוֹ ת, וּ מוֹ ליד וֹ ת מהם וּ מתעבּ רוֹ ת ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
והיא אוֹ תם. מגדּ לת והיא הראׁש וֹ נה, לילית אל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְהוֹ לכים
בּ ני  ׁש ל תינוֹ קוֹ ת ור וֹ אה תינוֹ ק וֹ תיה. ורוֹ צה לעוֹ לם  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵי וֹ צאת
ּת ינוֹ קוֹ ת לרוּ חוֹ ת וּ להאב אוֹ תם, להרג להם ונדבּ קת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם

הר וּ ח אוֹ תּה  עם והוֹ לכת האדם, ׁש ם(תינוק)בּ ני  וּ מז דּ ּמ נים , ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אוֹ תּה  מּמ נּ ה ונוֹ טלים לפניה, וטסים קד וֹ ׁש וֹ ת, רוּ חוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָׁש ׁש 

וׁש ם(תינוק)הרוּ ח הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני אוֹ תּה  וּ מנּ יחים , ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ני (לומדים)נחקקים את מזהירה  ה ּת וֹ רה  ּכ מ וּ ם לפניו. ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

אדם נמצא אם ודּ אי. קדׁש ים, והייתם  והתקדּ ׁש ּת ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
פוֹ  א אתקד וֹ ׁש , הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מזמין ׁש אז מּמ נּ ה, חד  ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

את וׁש וֹ מרים ׁש אמרנוּ , הּק ד וֹ ׁש ים הּמ לאכים  ׁש ׁש ת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תם
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לוֹ . להרע יכוֹ לה א  והיא  הּת ינוֹ ק , א אוֹ תוֹ  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

. בּ אהל יקרב  א  ונגע רעה אלי תא נּ התאנּ ה  א הּט עם מה ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌
רעה  וּ םאלימ ? ּל יצוּ ה מלאכיו  חׁש ק .ׁש כּ י בי כּ י וכתוּ ב  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌

◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַואפלּ טהוּ .

אזי ׁש אם  הּט מאה, מצּ ד רוּ ח ו ׁש וֹ לף קדוֹ ׁש , נמצא א אדם ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוֹ רגת היא ואם תינוֹ ק. אוֹ תוֹ  עם וצוֹ חקת בּ אה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִהיא
לעוֹ למים. מּמ נּ ה זזה וא הר וּ ח  לאוֹ תּה  נׁש אבת היא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאוֹ תוֹ ,
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לפניה והזדּ ּמ נוּ  אוֹ תם  ׁש הרגה האחרים אוֹ תם ּת אמר, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
הרי  הרוּ ח, אוֹ תּה  מּמ נּ ה ונוֹ טלים  קדוֹ ׁש ים, ׁש ׁש ה אוֹ תם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵהם

אוֹ תם להרג ׁש וֹ לטת היא לּמ ה הּט מאה, בּ צד  נמצאוּ  ?א ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌
מתכּ וּ ן  א אבל מתקדּ ׁש , אינוֹ  הזּ ה כּ ׁש האי ׁש  זה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
וא בּ גּ וּ ף  לׁש ט  יכוֹ לה היא  ּכ כּ י נטמא, וא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּט מא
עם להתחּמ ם  לע וֹ לם נעמה ׁש יּ וֹ צאת נמצא ולפעמים ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָברוּ ח.

בּ קׁש ר אדם ונמצא אדם, עּמ ּה ,(בקשוי)בּ ני  ּת ׁש וּ קה ׁש ל ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ  והרצ וֹ ן עּמ ּה , וׁש וֹ כב  בּ אׁש ּת וֹ  ואוֹ חז מנתוֹ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ רר
ׁש ּמ וֹ ליד  הבּ ן אוֹ תוֹ  אז בּ חלוֹ מוֹ , לוֹ  ׁש היתה ּת ׁש וּ קה ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 
נמצא. זה ׁש לּ ּה  בּ ּת ׁש וּ קה ׁש הרי נעמה, ׁש ל מצּ דּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָבּ א
ונקׁש רת הדּ בר  י וֹ דעת היא אוֹ תוֹ , ורוֹ אה לילי "ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ וֹ צאת
ע ּמ וֹ  ונמצאת נעמה, בּ ני  האחרים כּ מוֹ  אוֹ תוֹ  וּ מגדּ לת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ וֹ ,

אוֹ תוֹ . הוֹ רגת וא רבּ ים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְזמ נּ ים

מ ּמ נּ וּ זהוּ  מתיאׁש ת וא נחסר , וּ לבנה לבנה ׁש בּ כל  איׁש , ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
מתחדּ ׁש ת כּ ׁש היא וּ לבנה לבנה בּ כל ׁש הרי  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים,
מגדּ לת ׁש היא אלּ ה כּ ל  על וּ פוֹ קדת יוֹ צאת, לילי"ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
אׁש ריהם זמן . בּ אוֹ תוֹ  ּפ גוּ ם האיׁש  אוֹ תוֹ  ואז בּ הם, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוצ וֹ חקת

כּ תוּ ב, עליהם , ה ּמ ל בּ קדת ׁש ּמ תקדּ ׁש ים (ישעיההצּ דּ יקים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
אתסו) וגו '. בּ ׁש בּ ּת וֹ  ׁש בּ ת  וּ מדּ י  בּ חדׁש וֹ  חדׁש  מ דּ י ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהיה

אׁש מדאי  ׁש ל בּ ספר וֹ   הּמ ל ׁש מה גּ לּ ה  הלּ לוּ  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
טמאה מיני וחמה מאוֹ ת וארבּ ע אלף בוֹ  וּ מצאנ וּ  ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌

אׁש  גּ לּ ה זה את אדם. בּ ני  בּ הם לּמ לׁש נּ טמאים מדאי ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עינים, וּ סתוּ מי אטוּ מים ׁש כּ לּ ם אדם, לבני  להם אוֹ י ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְׁש מה .
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בּ ני  עם וצוֹ חקת וי וֹ צאת הגּ ד וֹ ל, היּ ם ׁש אוֹ ן  בּ ין וּ מדוֹ רּה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַקיּ מת,
אדם, ׁש ל הּת ׁש וּ קה בּ אוֹ תּה  בּ חל וֹ ם מהם וּ מתחּמ מת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם,
ּת ׁש וּ קה וּ מא וֹ ת ּה  יוֹ תר. וא נוֹ טלת, היא ּת ׁש וּ קה בּ וֹ . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונד בּ קת

לעוֹ לם. אחרים מינים וּ מ וֹ ציאה מתעבּ רת, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִהיא

בּ ני והבּ נים  נקב וֹ ת כּ נגד נמצאים אדם מבּ ני ׁש ּמ וֹ לידה הלּ לוּ  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
וכלּ ם רוּ חוֹ ת, וּ מוֹ ליד וֹ ת מהם וּ מתעבּ רוֹ ת ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
והיא אוֹ תם. מגדּ לת והיא הראׁש וֹ נה, לילית אל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְהוֹ לכים
בּ ני  ׁש ל תינוֹ קוֹ ת ור וֹ אה תינוֹ ק וֹ תיה. ורוֹ צה לעוֹ לם  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵי וֹ צאת
ּת ינוֹ קוֹ ת לרוּ חוֹ ת וּ להאב אוֹ תם, להרג להם ונדבּ קת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם

הר וּ ח אוֹ תּה  עם והוֹ לכת האדם, ׁש ם(תינוק)בּ ני  וּ מז דּ ּמ נים , ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אוֹ תּה  מּמ נּ ה ונוֹ טלים לפניה, וטסים קד וֹ ׁש וֹ ת, רוּ חוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָׁש ׁש 

וׁש ם(תינוק)הרוּ ח הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני אוֹ תּה  וּ מנּ יחים , ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ני (לומדים)נחקקים את מזהירה  ה ּת וֹ רה  ּכ מ וּ ם לפניו. ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

אדם נמצא אם ודּ אי. קדׁש ים, והייתם  והתקדּ ׁש ּת ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
פוֹ  א אתקד וֹ ׁש , הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מזמין ׁש אז מּמ נּ ה, חד  ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

את וׁש וֹ מרים ׁש אמרנוּ , הּק ד וֹ ׁש ים הּמ לאכים  ׁש ׁש ת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תם
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לוֹ . להרע יכוֹ לה א  והיא  הּת ינוֹ ק , א אוֹ תוֹ  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

. בּ אהל יקרב  א  ונגע רעה אלי תא נּ התאנּ ה  א הּט עם מה ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌
רעה  וּ םאלימ ? ּל יצוּ ה מלאכיו  חׁש ק .ׁש כּ י בי כּ י וכתוּ ב  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌

◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַואפלּ טהוּ .

אזי ׁש אם  הּט מאה, מצּ ד רוּ ח ו ׁש וֹ לף קדוֹ ׁש , נמצא א אדם ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוֹ רגת היא ואם תינוֹ ק. אוֹ תוֹ  עם וצוֹ חקת בּ אה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִהיא
לעוֹ למים. מּמ נּ ה זזה וא הר וּ ח  לאוֹ תּה  נׁש אבת היא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאוֹ תוֹ ,
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לפניה והזדּ ּמ נוּ  אוֹ תם  ׁש הרגה האחרים אוֹ תם ּת אמר, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
הרי  הרוּ ח, אוֹ תּה  מּמ נּ ה ונוֹ טלים  קדוֹ ׁש ים, ׁש ׁש ה אוֹ תם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵהם

אוֹ תם להרג ׁש וֹ לטת היא לּמ ה הּט מאה, בּ צד  נמצאוּ  ?א ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌
מתכּ וּ ן  א אבל מתקדּ ׁש , אינוֹ  הזּ ה כּ ׁש האי ׁש  זה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
וא בּ גּ וּ ף  לׁש ט  יכוֹ לה היא  ּכ כּ י נטמא, וא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּט מא
עם להתחּמ ם  לע וֹ לם נעמה ׁש יּ וֹ צאת נמצא ולפעמים ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָברוּ ח.

בּ קׁש ר אדם ונמצא אדם, עּמ ּה ,(בקשוי)בּ ני  ּת ׁש וּ קה ׁש ל ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ  והרצ וֹ ן עּמ ּה , וׁש וֹ כב  בּ אׁש ּת וֹ  ואוֹ חז מנתוֹ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ רר
ׁש ּמ וֹ ליד  הבּ ן אוֹ תוֹ  אז בּ חלוֹ מוֹ , לוֹ  ׁש היתה ּת ׁש וּ קה ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 
נמצא. זה ׁש לּ ּה  בּ ּת ׁש וּ קה ׁש הרי נעמה, ׁש ל מצּ דּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָבּ א
ונקׁש רת הדּ בר  י וֹ דעת היא אוֹ תוֹ , ורוֹ אה לילי "ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ וֹ צאת
ע ּמ וֹ  ונמצאת נעמה, בּ ני  האחרים כּ מוֹ  אוֹ תוֹ  וּ מגדּ לת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ וֹ ,

אוֹ תוֹ . הוֹ רגת וא רבּ ים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְזמ נּ ים

מ ּמ נּ וּ זהוּ  מתיאׁש ת וא נחסר , וּ לבנה לבנה ׁש בּ כל  איׁש , ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
מתחדּ ׁש ת כּ ׁש היא וּ לבנה לבנה בּ כל ׁש הרי  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים,
מגדּ לת ׁש היא אלּ ה כּ ל  על וּ פוֹ קדת יוֹ צאת, לילי"ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
אׁש ריהם זמן . בּ אוֹ תוֹ  ּפ גוּ ם האיׁש  אוֹ תוֹ  ואז בּ הם, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוצ וֹ חקת

כּ תוּ ב, עליהם , ה ּמ ל בּ קדת ׁש ּמ תקדּ ׁש ים (ישעיההצּ דּ יקים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
אתסו) וגו '. בּ ׁש בּ ּת וֹ  ׁש בּ ת  וּ מדּ י  בּ חדׁש וֹ  חדׁש  מ דּ י ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהיה

אׁש מדאי  ׁש ל בּ ספר וֹ   הּמ ל ׁש מה גּ לּ ה  הלּ לוּ  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
טמאה מיני וחמה מאוֹ ת וארבּ ע אלף בוֹ  וּ מצאנ וּ  ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌

אׁש  גּ לּ ה זה את אדם. בּ ני  בּ הם לּמ לׁש נּ טמאים מדאי ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עינים, וּ סתוּ מי אטוּ מים ׁש כּ לּ ם אדם, לבני  להם אוֹ י ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְׁש מה .
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עוֹ מדים הם אי מ ׁש גּ יחים וא ׁש וֹ מעים וא י וֹ דעים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוא
ׁש הרי  מסּת כּ לים. ואינם לפניהם, וּ רפ וּ אה  עצה והנּ ה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.
ׁש כּ תוּ ב  הּת וֹ רה, ׁש ל בּ עצה אלּ א להנּ צל יכ וֹ לים  אנׁש ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵאין

כג ) לילה.(דברים  מ ּק רה טהוֹ ר א אׁש ר איׁש  ב יהיה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִכּ י 
בּ ארנוּ  והרי דּ וקא, לילה מּק רה דּ וקא, טהוֹ ר  יהיה א  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב  ּׁש כ הּק ד וֹ ׁש ה. הּת וֹ רה  בּ עצת הדּ ברים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
אהיכם. ה ' אני  כּ י קדׁש ים והייתם והתקדּ ׁש ּת ם ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,

י יתר  ה פי ְִִֵֵַַָָה

וגו 'א רעה  אלי יא)תא נּ ה רות]:(צא, חדש-מדרש רבּ י [זוהר ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הּט עם מה אוֹ נוֹ , כּ פר אי ׁש  י וֹ סי רבּ י  את ׁש אל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲעזריה

ׁש כּ תוּ ב בּ גּ ברים, וא בּ נּ ׁש ים, י וֹ תר  הם כב )ה כּ ׁש פים (שמות ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
מכף  כתוּ ב ו א תחיּ ה, א כּ תוּ ב מכ פה לוֹ , אמר  (תהלים? ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

רעה צא) אלי תאנּ ה צד א זהוּ  רעה. א לּ א רע, כתוּ ב א . ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
ודּ אי. לאהלהנּ קבה יקרב א הנּ קבהונגע וּ מן הזּ כר. זהוּ  - ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

זהוּ  לעוֹ לם . בּ אים  הרעים העסקים וכל הכּ ׁש פים, סוּ גי  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָכּ ל
ז)ׁש כּ תוּ ב  וּ מה(קהלת וגו'. האה את מּמ ות  מר אני וּ מוֹ צא ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ידיה אסוּ רים כּ ל זּ ה אוֹ מר, אחד יהוֹ ׁש עיא. ורבּ י י נּ אי רבּ י  ? ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
מדּ ינ ּה  ינּ קה  א לידוֹ , מיּ ד ּה  מּמ נּ ה מקבּ ל אוֹ  בּ אה, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהנּ וֹ גע 
אסוּ רים ׁש כּ תוּ ב זהוּ  רע. ינּ קה א ליד יד ׁש נּ אמר גּ יהנּ ם, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ל 
נח ׁש  מיני כּ ל בּ אוֹ ת הנּ קבה מן אוֹ מר , ואחד ודּ אי . ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָידיה,
ׁש א ידיה, ׁש אסוּ רים ואלמלא רעים. הרהוּ רים וכל ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוכ וּ ף
בּ כל  העוֹ לם  כּ ל וּ ממיתים הוֹ רגים היוּ  המים, מן לּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְנוֹ תנים
ׁש היא הזּ כר, ׁש ל  בּ כּ ח אלּ א הנּ קבה  מתגּ בּ רת ואין וּ זמן. ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵעת

תהלי זוהר 
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האדם את להׁש בּ יע י וֹ דעת ׁש היא ׁש לּ וֹ , בּ עמקים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָׁש וֹ רה
רצ וֹ נּה . את ילהׁש לים להשלים(שהיא צריך והאדם  כישוף מיני  בכל ודעת  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

טמאה.וּ בּמ הרצונה) ׁש ל בּ ׁש ם עמּק ים, וּ בדברים בּ ם, ? ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌
וּ ׁש ניהם בּ זּ כר. והדּ ברים בּ ּה , ּת לוּ יים ה ּמ ע שׂ ים כּ ן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל
נמצאים ה כּ ׁש פים  מיני   ּכ וּ מוּ ם מהנּ קבה. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים

בּ זּ כר. ו א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַבּ נּ קבה,

ואׁש נינוּ , נכּפ ה, - הן נדּ וֹ ת אם נׁש ים, ׁש ּת י  בּ ין הע וֹ בר ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
אוֹ  דּ ם סכּ נת דּ בר , ל וֹ  יּ עשוּ  א אם מגּ וּ פו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָתז וּ ז
בּ גוּ פוֹ  בּ וֹ  ׁש וֹ לט הרע  עין - נדּ וֹ ת  אינן  ואם  לוֹ . מז ּמ נת ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲהריגה
אחת ּפ עם ׁש מלאי, בּ ר בּ י  נחוּ ם ר בּ י ׁש ל זה כּ מוֹ  בּ ממוֹ נוֹ . ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְאוֹ 
ב וֹ , הסּת כּ ל וּ  נׁש ים. ׁש ּת י  בּ ין עבר  קסרין. ׁש ל   בּ כר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה

הּט עם מה וּ בממוֹ נוֹ . בּ גוּ פ וֹ  מיּ ד  ׁש אוֹ תּה והסּת כּ ן מוּ ם ? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ּת ּק נתוֹ  מה להזּ יק. ויכ וֹ לה עליהן, ׁש רתה רעה יאמררוּ ח ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌

א הּק ׁש ר, קׁש ירת את הסירי  דּ ּמ י , דּ ּמ י לכי, לכי  : ָּכ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
בּ אל , יתחיל בּ אל. ויס יּ ם בּ אל  יתחיל   ּכ ואחר  לי . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא

בּ אל ,(במדברכג )ׁש כּ תוּ ב ויסיּ ם מּמ צרים. מוֹ ציאוֹ  כּ י (שם)אל  ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יׁש גּ יח וא לוֹ ,  ויל אל. ּפ על מה עד וגו', בּ יעקב נח ׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַא 
עוֹ לה והיה י שׂ ראל, לארץ מבּ בל  עוֹ לה היה הוּ נא רב ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו.
הוֹ לכת ׁש היתה אה אוֹ תּה  ראה אחד, לכפר  נקלע ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְל ׁש ם.
החזיר מרגליו. עפר ונטלה כּ תפיו, על מים זרקה ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו.
אצלי , כּ לוּ ם אין ׁש הרי  אחרי, וּ קחי  עשׂ י  לּה : ואמר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹראׁש וֹ 
א אמר :  ּכ אחר  . בּ דעּת בּ ל בּ וּ ל  עלי גוֹ זר אני ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲאבל 
היה. וכן  אחרים. אדם בּ ני  תהרגי ׁש א בּ ׁש ביל אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש בילי,
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עוֹ מדים הם אי מ ׁש גּ יחים וא ׁש וֹ מעים וא י וֹ דעים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוא
ׁש הרי  מסּת כּ לים. ואינם לפניהם, וּ רפ וּ אה  עצה והנּ ה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.
ׁש כּ תוּ ב  הּת וֹ רה, ׁש ל בּ עצה אלּ א להנּ צל יכ וֹ לים  אנׁש ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵאין

כג ) לילה.(דברים  מ ּק רה טהוֹ ר א אׁש ר איׁש  ב יהיה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִכּ י 
בּ ארנוּ  והרי דּ וקא, לילה מּק רה דּ וקא, טהוֹ ר  יהיה א  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב  ּׁש כ הּק ד וֹ ׁש ה. הּת וֹ רה  בּ עצת הדּ ברים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
אהיכם. ה ' אני  כּ י קדׁש ים והייתם והתקדּ ׁש ּת ם ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,

י יתר  ה פי ְִִֵֵַַָָה

וגו 'א רעה  אלי יא)תא נּ ה רות]:(צא, חדש-מדרש רבּ י [זוהר ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הּט עם מה אוֹ נוֹ , כּ פר אי ׁש  י וֹ סי רבּ י  את ׁש אל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲעזריה

ׁש כּ תוּ ב בּ גּ ברים, וא בּ נּ ׁש ים, י וֹ תר  הם כב )ה כּ ׁש פים (שמות ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
מכף  כתוּ ב ו א תחיּ ה, א כּ תוּ ב מכ פה לוֹ , אמר  (תהלים? ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

רעה צא) אלי תאנּ ה צד א זהוּ  רעה. א לּ א רע, כתוּ ב א . ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
ודּ אי. לאהלהנּ קבה יקרב א הנּ קבהונגע וּ מן הזּ כר. זהוּ  - ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

זהוּ  לעוֹ לם . בּ אים  הרעים העסקים וכל הכּ ׁש פים, סוּ גי  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָכּ ל
ז)ׁש כּ תוּ ב  וּ מה(קהלת וגו'. האה את מּמ ות  מר אני וּ מוֹ צא ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ידיה אסוּ רים כּ ל זּ ה אוֹ מר, אחד יהוֹ ׁש עיא. ורבּ י י נּ אי רבּ י  ? ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
מדּ ינ ּה  ינּ קה  א לידוֹ , מיּ ד ּה  מּמ נּ ה מקבּ ל אוֹ  בּ אה, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהנּ וֹ גע 
אסוּ רים ׁש כּ תוּ ב זהוּ  רע. ינּ קה א ליד יד ׁש נּ אמר גּ יהנּ ם, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ל 
נח ׁש  מיני כּ ל בּ אוֹ ת הנּ קבה מן אוֹ מר , ואחד ודּ אי . ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָידיה,
ׁש א ידיה, ׁש אסוּ רים ואלמלא רעים. הרהוּ רים וכל ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוכ וּ ף
בּ כל  העוֹ לם  כּ ל וּ ממיתים הוֹ רגים היוּ  המים, מן לּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְנוֹ תנים
ׁש היא הזּ כר, ׁש ל  בּ כּ ח אלּ א הנּ קבה  מתגּ בּ רת ואין וּ זמן. ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵעת
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האדם את להׁש בּ יע י וֹ דעת ׁש היא ׁש לּ וֹ , בּ עמקים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָׁש וֹ רה
רצ וֹ נּה . את ילהׁש לים להשלים(שהיא צריך והאדם  כישוף מיני  בכל ודעת  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

טמאה.וּ בּמ הרצונה) ׁש ל בּ ׁש ם עמּק ים, וּ בדברים בּ ם, ? ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌
וּ ׁש ניהם בּ זּ כר. והדּ ברים בּ ּה , ּת לוּ יים ה ּמ ע שׂ ים כּ ן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל
נמצאים ה כּ ׁש פים  מיני   ּכ וּ מוּ ם מהנּ קבה. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים

בּ זּ כר. ו א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַבּ נּ קבה,

ואׁש נינוּ , נכּפ ה, - הן נדּ וֹ ת אם נׁש ים, ׁש ּת י  בּ ין הע וֹ בר ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
אוֹ  דּ ם סכּ נת דּ בר , ל וֹ  יּ עשוּ  א אם מגּ וּ פו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָתז וּ ז
בּ גוּ פוֹ  בּ וֹ  ׁש וֹ לט הרע  עין - נדּ וֹ ת  אינן  ואם  לוֹ . מז ּמ נת ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲהריגה
אחת ּפ עם ׁש מלאי, בּ ר בּ י  נחוּ ם ר בּ י ׁש ל זה כּ מוֹ  בּ ממוֹ נוֹ . ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְאוֹ 
ב וֹ , הסּת כּ ל וּ  נׁש ים. ׁש ּת י  בּ ין עבר  קסרין. ׁש ל   בּ כר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה

הּט עם מה וּ בממוֹ נוֹ . בּ גוּ פ וֹ  מיּ ד  ׁש אוֹ תּה והסּת כּ ן מוּ ם ? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ּת ּק נתוֹ  מה להזּ יק. ויכ וֹ לה עליהן, ׁש רתה רעה יאמררוּ ח ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌

א הּק ׁש ר, קׁש ירת את הסירי  דּ ּמ י , דּ ּמ י לכי, לכי  : ָּכ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
בּ אל , יתחיל בּ אל. ויס יּ ם בּ אל  יתחיל   ּכ ואחר  לי . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא

בּ אל ,(במדברכג )ׁש כּ תוּ ב ויסיּ ם מּמ צרים. מוֹ ציאוֹ  כּ י (שם)אל  ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יׁש גּ יח וא לוֹ ,  ויל אל. ּפ על מה עד וגו', בּ יעקב נח ׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַא 
עוֹ לה והיה י שׂ ראל, לארץ מבּ בל  עוֹ לה היה הוּ נא רב ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו.
הוֹ לכת ׁש היתה אה אוֹ תּה  ראה אחד, לכפר  נקלע ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְל ׁש ם.
החזיר מרגליו. עפר ונטלה כּ תפיו, על מים זרקה ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו.
אצלי , כּ לוּ ם אין ׁש הרי  אחרי, וּ קחי  עשׂ י  לּה : ואמר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹראׁש וֹ 
א אמר :  ּכ אחר  . בּ דעּת בּ ל בּ וּ ל  עלי גוֹ זר אני ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲאבל 
היה. וכן  אחרים. אדם בּ ני  תהרגי ׁש א בּ ׁש ביל אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש בילי,
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דּ רכי:יא בּ כל לׁש מר  ּל יצוּ ה מלאכיו כּ י

כּ תוּ ב זה ועל וּ מתה. דבר, ידעה וא דעּת ּה , (תהליםהתבּ לבּ לה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ אהל.צא) יקרב א ונגע רעה אלי תאנּ ה ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌א

ה א הרע  יצר  ע מז מד ל לע א  אד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָעה
מיד  לאד ְְִֵַָָָָמקטרג

ל ׁש מרּכ י   ּל יצ וּ ה יא)מלאכיו וישלח:(צא, פ ' ח"א קס"ה :)[זוהר ](דף  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ּפ תח, יהוּ דה  רבּ י  וגו'. מלאכים יעקב  צא)ויּ ׁש לח  כּ י (תהלים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ אר וּ הוּ  זה ּפ ס וּ ק .דּ רכי בּ כל  לׁש מר  ּל יצ וּ ה ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיו

בּ ׁש ע  ׁש הרי  ע ּמ וֹ החברים, מזדּ ּמ ן מיּ ד לעוֹ לם , בּ א  ׁש אדם ה ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ּת מיד, לאדם  מקטרג ׁש הוּ א הרע ד )יצר (בראשית ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

רבץ  חּט את זה מי רבץ. ח ּט את גּ םל ּפ תח וכ הרע. יצר זה  ? ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
חּט את, לוֹ  קרא נא)דּ וד מוּ ם(תהלים  תמיד, נגדּ י וחּט אתי  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

הזּ ה הרע ויצר  רבּ וֹ נוֹ , לפני  לחטא לאדם יוֹ ם כּ ל עוֹ שׂ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
הּט וֹ ב  ויצר לע וֹ למים, האדם ׁש נּ וֹ לד מיּ וֹ ם  האדם מבּ ן זז ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָא 

לה ּט הר. ׁש בּ א מיּ וֹ ם לאדם לה ּט הר ?בּ א אדם בּ א וּ מתי ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ ׁש ניהם, האדם מזדּ וּ ג אז ׁש נים, ע שׂ רה ׁש ׁש  בּ ן  אחד כּ ׁש ה וּ א ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ל שׂ מאל . הרע ויצר לימין, ט וֹ ב יצר ממאל. ואחד ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמיּ מין
עם ּת מיד נמצאים והם ממנּ ים, מּמ ׁש  מלאכים ׁש ני הם  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה
לפניו, נכ ּפ ה הרע  יצר אוֹ תוֹ  - להּט הר  אדם בּ ן בּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.
האדם את לׁש מר  מזדּ וּ גים וּ ׁש ניהם המאל. על היּ מין ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש וֹ לט
 ּל יצוּ ה מלאכיו  כּ י  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ע וֹ שׂ ה. ׁש הוּ א דּ רכיו ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל

בּ כל  לׁש מר.דּ רכי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
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ק ס עד ה ב  יצר מחנ ת  ל  לטי  יר זכ תיו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻא
הרע יצר מחנת  ֲֵֶַָָָל

לּ ּכ י  יצוּ ה  יא)לׁש מרמלאכיו  בא:(צא, פ ' ח"ב מ "א :)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ויּ אבק  - אּמ וֹ  מרחם ויצא הזּ ה לעוֹ לם אדם ׁש יּ בא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְוקדם
ׁש נּ אמר עפר  ׁש ל  אבק בּ אוֹ תוֹ  גּ בריאל, זה ע ּמ וֹ . ב )אי ׁש  (שם ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

אוֹ תוֹ  ולּמ ד האדמה. מן עפר האדם את אהים  ה' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַויּ יצר
אוֹ תוֹ  ׁש לּ ּמ ד טוֹ ב , יצר  אחד  ויּ יצר, זה וּ מוּ ם ל ׁש וֹ ן, ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
נגע  כּ י  ׁש נּ אמר  עּמ וֹ , ׁש נּ אבק הרע יצר ואחד לׁש וֹ ן, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
ׁש לּ ּמ ד  לׁש וֹ ן ׁש בעים מּמ נּ וּ  וּ מצא הנּ ׁש ה, בּ גיד  יעקב  יר ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ כף
מלאכים, אר בּ עה ע ּמ וֹ  ירדוּ  זה כּ ל וקדם הּט וֹ ב. יצר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵאוֹ תוֹ 

בּ הם צא)ׁש נּ אמר זכוּ ת(תהלים ל וֹ  י ׁש  אם .ל יצ וּ ה מלאכיו כּ י ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
מיכאל אחד - בּ זכוּ תאבוֹ ת גּ בריאל והני  אברהם, בּ זכ וּ ת ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

והרביעי  יעקב, בּ זכ וּ ת נוּ ריאל עּמ וֹ  ׁש יּ וֹ רד והלי ׁש י ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
מעליו. הּט וֹ ב ויצר  הראׁש וֹ ן, אדם בּ זכ וּ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְרפאל

מ ׁש חית,ואם  ע וֹ ן, ארבּ עה: עּמ וֹ  הוֹ לכים - זכ וּ ת לוֹ  אין ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הבּ א. לעוֹ לם אוֹ תוֹ  לד וּ ן מעליהם הרע  ויצר וחמה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאף
הּט וֹ ב  יצר - צ דּ יק  ׁש וֹ פטוֹ . הרע יצר - ר ׁש ע ּפ ר ׁש וּ ה, ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
בּ ינוֹ ני , הוּ א  אם ולכן ׁש וֹ פטוֹ . וזה זה - בּ ינוֹ ני  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְׁש וֹ פטוֹ .
וזה זה הרע, יצר ׁש הוּ א וסמא"ל טוֹ ב, יצר  ׁש ה וּ א ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ בריאל 
מלאכים ארבּ עה יסוֹ דוֹ ת , אר בּ עה י ׁש  אדם ׁש בּ כל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְׁש וֹ פטוֹ .
מיּ מין : ארבּ עה ממאל. וארבּ עה מיּ מין, עּמ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְי וֹ רדים
מ מאל : ואר בּ עה נוּ ריא"ל. רפא"ל, גּ בריא"ל, ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמיכא"ל ,
י וֹ רד  מטטרוֹ "ן  הגּ וּ ף מצּ ד  וחמ "ה. א"ף מ ׁש חי "ת, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָעוֹ "ן,
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דּ רכי:יא בּ כל לׁש מר  ּל יצוּ ה מלאכיו כּ י

כּ תוּ ב זה ועל וּ מתה. דבר, ידעה וא דעּת ּה , (תהליםהתבּ לבּ לה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ אהל.צא) יקרב א ונגע רעה אלי תאנּ ה ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌א

ה א הרע  יצר  ע מז מד ל לע א  אד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָעה
מיד  לאד ְְִֵַָָָָמקטרג

ל ׁש מרּכ י   ּל יצ וּ ה יא)מלאכיו וישלח:(צא, פ ' ח"א קס"ה :)[זוהר ](דף  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ּפ תח, יהוּ דה  רבּ י  וגו'. מלאכים יעקב  צא)ויּ ׁש לח  כּ י (תהלים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ אר וּ הוּ  זה ּפ ס וּ ק .דּ רכי בּ כל  לׁש מר  ּל יצ וּ ה ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיו

בּ ׁש ע  ׁש הרי  ע ּמ וֹ החברים, מזדּ ּמ ן מיּ ד לעוֹ לם , בּ א  ׁש אדם ה ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ּת מיד, לאדם  מקטרג ׁש הוּ א הרע ד )יצר (בראשית ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

רבץ  חּט את זה מי רבץ. ח ּט את גּ םל ּפ תח וכ הרע. יצר זה  ? ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
חּט את, לוֹ  קרא נא)דּ וד מוּ ם(תהלים  תמיד, נגדּ י וחּט אתי  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

הזּ ה הרע ויצר  רבּ וֹ נוֹ , לפני  לחטא לאדם יוֹ ם כּ ל עוֹ שׂ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
הּט וֹ ב  ויצר לע וֹ למים, האדם ׁש נּ וֹ לד מיּ וֹ ם  האדם מבּ ן זז ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָא 

לה ּט הר. ׁש בּ א מיּ וֹ ם לאדם לה ּט הר ?בּ א אדם בּ א וּ מתי ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ ׁש ניהם, האדם מזדּ וּ ג אז ׁש נים, ע שׂ רה ׁש ׁש  בּ ן  אחד כּ ׁש ה וּ א ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ל שׂ מאל . הרע ויצר לימין, ט וֹ ב יצר ממאל. ואחד ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמיּ מין
עם ּת מיד נמצאים והם ממנּ ים, מּמ ׁש  מלאכים ׁש ני הם  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה
לפניו, נכ ּפ ה הרע  יצר אוֹ תוֹ  - להּט הר  אדם בּ ן בּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.
האדם את לׁש מר  מזדּ וּ גים וּ ׁש ניהם המאל. על היּ מין ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש וֹ לט
 ּל יצוּ ה מלאכיו  כּ י  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ע וֹ שׂ ה. ׁש הוּ א דּ רכיו ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל

בּ כל  לׁש מר.דּ רכי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
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ק ס עד ה ב  יצר מחנ ת  ל  לטי  יר זכ תיו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻא
הרע יצר מחנת  ֲֵֶַָָָל

לּ ּכ י  יצוּ ה  יא)לׁש מרמלאכיו  בא:(צא, פ ' ח"ב מ "א :)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ויּ אבק  - אּמ וֹ  מרחם ויצא הזּ ה לעוֹ לם אדם ׁש יּ בא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְוקדם
ׁש נּ אמר עפר  ׁש ל  אבק בּ אוֹ תוֹ  גּ בריאל, זה ע ּמ וֹ . ב )אי ׁש  (שם ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

אוֹ תוֹ  ולּמ ד האדמה. מן עפר האדם את אהים  ה' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַויּ יצר
אוֹ תוֹ  ׁש לּ ּמ ד טוֹ ב , יצר  אחד  ויּ יצר, זה וּ מוּ ם ל ׁש וֹ ן, ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
נגע  כּ י  ׁש נּ אמר  עּמ וֹ , ׁש נּ אבק הרע יצר ואחד לׁש וֹ ן, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
ׁש לּ ּמ ד  לׁש וֹ ן ׁש בעים מּמ נּ וּ  וּ מצא הנּ ׁש ה, בּ גיד  יעקב  יר ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ כף
מלאכים, אר בּ עה ע ּמ וֹ  ירדוּ  זה כּ ל וקדם הּט וֹ ב. יצר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵאוֹ תוֹ 

בּ הם צא)ׁש נּ אמר זכוּ ת(תהלים ל וֹ  י ׁש  אם .ל יצ וּ ה מלאכיו כּ י ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
מיכאל אחד - בּ זכוּ תאבוֹ ת גּ בריאל והני  אברהם, בּ זכ וּ ת ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

והרביעי  יעקב, בּ זכ וּ ת נוּ ריאל עּמ וֹ  ׁש יּ וֹ רד והלי ׁש י ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
מעליו. הּט וֹ ב ויצר  הראׁש וֹ ן, אדם בּ זכ וּ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְרפאל

מ ׁש חית,ואם  ע וֹ ן, ארבּ עה: עּמ וֹ  הוֹ לכים - זכ וּ ת לוֹ  אין ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הבּ א. לעוֹ לם אוֹ תוֹ  לד וּ ן מעליהם הרע  ויצר וחמה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאף
הּט וֹ ב  יצר - צ דּ יק  ׁש וֹ פטוֹ . הרע יצר - ר ׁש ע ּפ ר ׁש וּ ה, ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
בּ ינוֹ ני , הוּ א  אם ולכן ׁש וֹ פטוֹ . וזה זה - בּ ינוֹ ני  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְׁש וֹ פטוֹ .
וזה זה הרע, יצר ׁש הוּ א וסמא"ל טוֹ ב, יצר  ׁש ה וּ א ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ בריאל 
מלאכים ארבּ עה יסוֹ דוֹ ת , אר בּ עה י ׁש  אדם ׁש בּ כל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְׁש וֹ פטוֹ .
מיּ מין : ארבּ עה ממאל. וארבּ עה מיּ מין, עּמ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְי וֹ רדים
מ מאל : ואר בּ עה נוּ ריא"ל. רפא"ל, גּ בריא"ל, ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמיכא"ל ,
י וֹ רד  מטטרוֹ "ן  הגּ וּ ף מצּ ד  וחמ "ה. א"ף מ ׁש חי "ת, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָעוֹ "ן,
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אר בּ עה בּ וֹ  ׁש אין אדם ואין ממאל. וסמא"ל מיּ מין , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָעליו
האר בּ עה מתחילים  ּכ בּ וֹ , ׁש יּ קדּ ים היסוֹ ד  כּ פי  אבל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְיסוֹ דוֹ ת,
ואחריו  מיכא"ל , מקדּ ים - ארי"ה ׁש לּ וֹ  הּמ זּ ל אם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ .
- ׁש וֹ "ר  מזּ לוֹ  ואם רפא"ל. ואחריו נ וּ ריא"ל, ואחריו ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ בריא"ל,
ואחריו  נוּ ריא"ל , ואחריו מיכא"ל , ואחריו גּ בריא"ל, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ים
מיכא"ל , ואחריו נוּ ריא"ל, מק דּ ים - נׁש "ר מזּ ל וֹ  ואם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְרפא"ל.
מקדּ ים - אדם מזּ לוֹ  ואם רפא"ל. ואחריו גּ בריא"ל , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְואחריו
נוּ ריא"ל . ואחריו גּ בריא"ל, ואחריו מיכא"ל , ואחריו ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְרפא"ל,
הם ׁש לּ וֹ  הּפ נים כּ ל  מיכאל, ׁש ל מצּ ד ימין, ׁש ּמ צּ ד  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תם
גּ וֹ מל  זה ואדם לבנים, ּפ נים חסדים, גּ מיל וּ ת בּ על ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים,
,בּ הפ - א ואם בּ ּת וֹ רה. הׁש ּת דּ ל אם  וחכם, חסיד ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶחסד ,
עם ׁש א  חסד. בּ וֹ  אין ט ּפ ׁש , גּ זלן, הרע, יצר  ׁש ל ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
דּ ין, ׁש לּ וֹ  הּפ נים  ארבּ עת גּ בריאל, ׁש ל מצד  חסיד . ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
מּת ר ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  בּ הם , וּ מתגּ רה הר ׁש עים, על הדּ ין ◌ָ◌◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
חטא, ירא בּ יצר וֹ , גּ בּ וֹ ר הזּ ה. בּ עוֹ לם בּ רׁש עים ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהתגּ רוֹ ת
מצּ ד  בּ הפ בּ תלמוּ דוֹ . וגבּ וֹ ר בּ ּת וֹ רה יתעּס ק  אם דּ יּ ן , ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
גּ בּ וֹ ר להם, קׁש ה דּ ין בּ צּ דּ יקים, מתגּ רה - הרע יצר ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ל 

יר אינוֹ  א וֹ ת ּה , לעשׂ וֹ ת אד ּמ ים,בּ עברה פניו וגוֹ ני  חטא, א ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌◌ִ◌
וא הרבּ ה, רחמן אינוֹ  נׁש "ר ׁש ּמ זּ ל וֹ  מי  דּ מים. ׁש וֹ פ ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵעשׂ ו
הּט וֹ בוֹ ת בּ ּמ דּ וֹ ת ה ּט וֹ ב  בּ יּ צר  בּ ינוֹ ני  אלּ א הרבּ ה, ה דּ ין ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
לבנים ּפ נים ולוֹ  הרע וֹ ת, בּ ּמ דּ וֹ ת הרע בּ יּ צר וּ בינוֹ ני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ ,
מדּ וֹ ת מכּ ל כּ ל וּ ל הּט וֹ ב, מצּ ד אדם, ׁש ּמ זּ לוֹ  מי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌◌ֲ◌ַואד ּמ ים.
בּ כל  ממ לּ א חטא, ירא בּ ּת וֹ רה, וגבּ וֹ ר  וחכם חסיד ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָטוֹ בוֹ ת ,
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ממלּ א הרע יצר  ׁש ל וּ מ צּ ד ׁש חוֹ רים. ּפ ניו וגוֹ ן טוֹ בוֹ ת , ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמדּ וֹ ת
עליו  ׁש וֹ לטים רבּ ים, האדם חטאי ואם הרעוֹ ת. הּמ דּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 
מחנוֹ ת כּ ל מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ סּת לּ קים עד הרע, היּ צר ׁש ל  הּמ חנוֹ ת ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
מחנוֹ תיו. וכל  סמא"ל את איבריו על וּ ממלי הּט וֹ ב, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ צר 

עד ואם  הּט וֹ ב , יצר מחנוֹ ת כּ ל ׁש וֹ לטים ר בּ ים, זכיּ וֹ תיו ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
איבריו  כּ ל על   וּ ממלי הרע, יצר  מחנוֹ ת כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ סּת לּ קוּ 
יהו"ה. ׁש ם עליו ׁש וֹ לט זמן בּ אוֹ תוֹ  הּט וֹ ב. היּ צר  ׁש ל ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חנוֹ ת
מימינוֹ  עליו עוֹ מדים המים צבא בּ ינוֹ ני, הוּ א ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְואם
לחוֹ בה, משׂ מאילים ואלּ וּ  לזכוּ ת, מימינים אלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִוּ ממאלוֹ .
יראה לעוֹ לם הּמ ׁש נה, בּ עלי ּפ רׁש וּ ה ולכן גּ וֹ בר. - ׁש אלּ ים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מי 

בּ וֹ . ּת לוּ י  כּ לּ וֹ  העוֹ לם  כּ ל כּ אלּ וּ  עצמוֹ  ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם

אפ מצות  בלא  ת רה לא  מצי האד יהא א  ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֹֹֹצרי
אחת ַַָָעה 

לּ ּכ י  יצוּ ה יא)לׁש מרמלאכיו  רות:(צא , חדש-מדרש קג .)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ואמר, יוּ דאי  ר בּ י  ו)ּפ תח בּ ית(דברים מזזוֹ ת על וּ כתבּת ם ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌
הּט עם מה כּ תוּ ב, מזזוֹ ת . י שׂ ראל ,וּ בׁש ערי אׁש ריהם אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ ׁש כבּ ם וּ בלכּת ם, בּ ׁש בּת ם בּ מצווֹ ת, ּת מיד מצ יּ נים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
 ּוּ ב ׁש כב בדּ ר  וּ בלכּת בּ בית  בּ ׁש בּת ׁש כּ תוּ ב ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוּ בקוּ מם,
כּ די  וּ במצווֹ ת, בּ תוֹ רה מע ּט רים י שׂ ראל  וׁש יּ הי וּ  .ְוּ בקוּ מ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
בּ ה' הדּ בקים ואּת ם ׁש כּ תוּ ב הוּ א,  ּבּ ר ו בּ ּק דוֹ ׁש  תמיד  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ דבּ ק וּ 
נזּ וֹ ק  אינוֹ  בּ קוֹ נוֹ , הדּ בק  וכל  היּ וֹ ם. כּ לּ כם חיּ ים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱאהיכם

מל  ׁש ני אלּ א עוֹ ד, וא  לאדם,לעוֹ לם. לוֹ  מלוּ ין הרת אכי ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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אר בּ עה בּ וֹ  ׁש אין אדם ואין ממאל. וסמא"ל מיּ מין , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָעליו
האר בּ עה מתחילים  ּכ בּ וֹ , ׁש יּ קדּ ים היסוֹ ד  כּ פי  אבל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְיסוֹ דוֹ ת,
ואחריו  מיכא"ל , מקדּ ים - ארי"ה ׁש לּ וֹ  הּמ זּ ל אם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ .
- ׁש וֹ "ר  מזּ לוֹ  ואם רפא"ל. ואחריו נ וּ ריא"ל, ואחריו ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ בריא"ל,
ואחריו  נוּ ריא"ל , ואחריו מיכא"ל , ואחריו גּ בריא"ל, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ים
מיכא"ל , ואחריו נוּ ריא"ל, מק דּ ים - נׁש "ר מזּ ל וֹ  ואם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְרפא"ל.
מקדּ ים - אדם מזּ לוֹ  ואם רפא"ל. ואחריו גּ בריא"ל , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְואחריו
נוּ ריא"ל . ואחריו גּ בריא"ל, ואחריו מיכא"ל , ואחריו ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְרפא"ל,
הם ׁש לּ וֹ  הּפ נים כּ ל  מיכאל, ׁש ל מצּ ד ימין, ׁש ּמ צּ ד  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תם
גּ וֹ מל  זה ואדם לבנים, ּפ נים חסדים, גּ מיל וּ ת בּ על ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים,
,בּ הפ - א ואם בּ ּת וֹ רה. הׁש ּת דּ ל אם  וחכם, חסיד ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶחסד ,
עם ׁש א  חסד. בּ וֹ  אין ט ּפ ׁש , גּ זלן, הרע, יצר  ׁש ל ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
דּ ין, ׁש לּ וֹ  הּפ נים  ארבּ עת גּ בריאל, ׁש ל מצד  חסיד . ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
מּת ר ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  בּ הם , וּ מתגּ רה הר ׁש עים, על הדּ ין ◌ָ◌◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
חטא, ירא בּ יצר וֹ , גּ בּ וֹ ר הזּ ה. בּ עוֹ לם בּ רׁש עים ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהתגּ רוֹ ת
מצּ ד  בּ הפ בּ תלמוּ דוֹ . וגבּ וֹ ר בּ ּת וֹ רה יתעּס ק  אם דּ יּ ן , ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
גּ בּ וֹ ר להם, קׁש ה דּ ין בּ צּ דּ יקים, מתגּ רה - הרע יצר ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ל 

יר אינוֹ  א וֹ ת ּה , לעשׂ וֹ ת אד ּמ ים,בּ עברה פניו וגוֹ ני  חטא, א ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌◌ִ◌
וא הרבּ ה, רחמן אינוֹ  נׁש "ר ׁש ּמ זּ ל וֹ  מי  דּ מים. ׁש וֹ פ ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵעשׂ ו
הּט וֹ בוֹ ת בּ ּמ דּ וֹ ת ה ּט וֹ ב  בּ יּ צר  בּ ינוֹ ני  אלּ א הרבּ ה, ה דּ ין ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
לבנים ּפ נים ולוֹ  הרע וֹ ת, בּ ּמ דּ וֹ ת הרע בּ יּ צר וּ בינוֹ ני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ ,
מדּ וֹ ת מכּ ל כּ ל וּ ל הּט וֹ ב, מצּ ד אדם, ׁש ּמ זּ לוֹ  מי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌◌ֲ◌ַואד ּמ ים.
בּ כל  ממ לּ א חטא, ירא בּ ּת וֹ רה, וגבּ וֹ ר  וחכם חסיד ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָטוֹ בוֹ ת ,
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ממלּ א הרע יצר  ׁש ל וּ מ צּ ד ׁש חוֹ רים. ּפ ניו וגוֹ ן טוֹ בוֹ ת , ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמדּ וֹ ת
עליו  ׁש וֹ לטים רבּ ים, האדם חטאי ואם הרעוֹ ת. הּמ דּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 
מחנוֹ ת כּ ל מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ סּת לּ קים עד הרע, היּ צר ׁש ל  הּמ חנוֹ ת ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
מחנוֹ תיו. וכל  סמא"ל את איבריו על וּ ממלי הּט וֹ ב, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ צר 

עד ואם  הּט וֹ ב , יצר מחנוֹ ת כּ ל ׁש וֹ לטים ר בּ ים, זכיּ וֹ תיו ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
איבריו  כּ ל על   וּ ממלי הרע, יצר  מחנוֹ ת כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ סּת לּ קוּ 
יהו"ה. ׁש ם עליו ׁש וֹ לט זמן בּ אוֹ תוֹ  הּט וֹ ב. היּ צר  ׁש ל ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חנוֹ ת
מימינוֹ  עליו עוֹ מדים המים צבא בּ ינוֹ ני, הוּ א ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְואם
לחוֹ בה, משׂ מאילים ואלּ וּ  לזכוּ ת, מימינים אלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִוּ ממאלוֹ .
יראה לעוֹ לם הּמ ׁש נה, בּ עלי ּפ רׁש וּ ה ולכן גּ וֹ בר. - ׁש אלּ ים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מי 

בּ וֹ . ּת לוּ י  כּ לּ וֹ  העוֹ לם  כּ ל כּ אלּ וּ  עצמוֹ  ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם

אפ מצות  בלא  ת רה לא  מצי האד יהא א  ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֹֹֹצרי
אחת ַַָָעה 

לּ ּכ י  יצוּ ה יא)לׁש מרמלאכיו  רות:(צא , חדש-מדרש קג .)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ואמר, יוּ דאי  ר בּ י  ו)ּפ תח בּ ית(דברים מזזוֹ ת על וּ כתבּת ם ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌
הּט עם מה כּ תוּ ב, מזזוֹ ת . י שׂ ראל ,וּ בׁש ערי אׁש ריהם אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ ׁש כבּ ם וּ בלכּת ם, בּ ׁש בּת ם בּ מצווֹ ת, ּת מיד מצ יּ נים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
 ּוּ ב ׁש כב בדּ ר  וּ בלכּת בּ בית  בּ ׁש בּת ׁש כּ תוּ ב ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוּ בקוּ מם,
כּ די  וּ במצווֹ ת, בּ תוֹ רה מע ּט רים י שׂ ראל  וׁש יּ הי וּ  .ְוּ בקוּ מ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
בּ ה' הדּ בקים ואּת ם ׁש כּ תוּ ב הוּ א,  ּבּ ר ו בּ ּק דוֹ ׁש  תמיד  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ דבּ ק וּ 
נזּ וֹ ק  אינוֹ  בּ קוֹ נוֹ , הדּ בק  וכל  היּ וֹ ם. כּ לּ כם חיּ ים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱאהיכם

מל  ׁש ני אלּ א עוֹ ד, וא  לאדם,לעוֹ לם. לוֹ  מלוּ ין הרת אכי ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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רגל:יב ּב אבן ּת גּ ף ּפ ן אוּ ני כּ ּפ ים ׁש חליגעל על 
ותנּ ין: כּ פיר ּת רמס ּת דר ואפלּ טהוּ ידופתן חׁש ק בי כּ י 

ׁש מי: ידע כּ י אנכיטואשׂ גּ בהוּ  עּמ וֹ  ואענהוּ  יקראני 

ׁש כּ תוּ ב בּ שׂ מאל וֹ , ואחד בּ ימינוֹ  צא)אחד מלאכיו (תהלים  כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּת מיד  ׁש אם אלּ א עוֹ ד, וא . דּ רכי בּ כל  ל ׁש מר  ּל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְיצוּ ה
ׁש וֹ מר, לוֹ  נעשׂ ה  ה וּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  כּ ביכוֹ ל  בּ מצוה, ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָמצוּ י 

קכא)ׁש נּ אמר ה וּ א(שם  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה מה . ׁש מר ?ה' ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עוֹ מד  והוּ א לפניו, וּ מעמידוֹ  בּ ימינ וֹ ,  ההוֹ ל מלא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵנוֹ טל 
ׁש ה וּ א הּמ לא ואוֹ תוֹ  .ימינ יד  עד  ּצל ה' ׁש נּ אמר  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מוֹ ,
מיּ מין  ה וּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  האדם, אחרי מעמידוֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִממאלוֹ ,
להזּ יק  יוּ כל מי צדדיו, מכּ ל  נׁש מר האדם  נמצא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִוּ ממאל.

וּ בא א וֹ ת וֹ . ת וֹ רה בּ א מצוּ י האדם יהא ׁש א צרי כּ ן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל 
אחת  ׁש עה  אפלּ וּ  ׁש וֹ מר וֹ מצו וֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  בּ ביתוֹ  . ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

והאדם  מבּ פנים.מבּ חוּ ץ , ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ה "ה הרי חלק ארי    ורצ לב  נימכ דעי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא ה
 מז ה א  ל ראי עה    נג מז  אליה ְְְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָֻֻקרב

אצל ה א  צרה  ה עה   ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָאליה
וגו'ּכ י ואפ לּ טהוּ  חׁש ק יד )בי  חקת:(צא , פ' ח"ג קפ"ד.)[זוהר אמר](דף ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

מי  כּ ל וּ ראה, בּ א דּ בר . לגלּ וֹ ת צרי כּ אן ׁש מעוֹ ן, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
בּ ודּ אי  זה כּ ראוּ י, דּ ברים וּ לס דּ ר  כּ ראוּ י  מעשׂ ה לסדּ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ דע
עליוֹ נים דּ ברים  להמׁש י הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְמעוֹ רר

להם)(ואם ׁש ּמ כׁש רים. יכשר  לא כּ ,לא , אם להם. הכ ׁש ר  וא . ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
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ואכבּ דהוּ : אחלּ צהוּ  אשׂ בּ יעהוּ טזבצרה ימים אר 
ּב יׁש וּ עתי: ואראהוּ 

מה דּ ברים, וּ לסדּ ר מעשׂ ה לסדּ ר י וֹ דעים העוֹ לם ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
וי וֹ דעים והּמ עשׂ ה, הדּ בר ע ּק ר ׁש יּ וֹ דעים הצּ דּ יקים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲחׁש יבוּ ת

 ּכ כּ ל יוֹ דעים ׁש א האחרים מאלּ וּ  י וֹ תר  ורצוֹ ן לב ?לכוּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ס דּ וּ ר אלּ א זה, כּ ל הּמ עשׂ ה עּק ר יוֹ דעים ׁש א אלּ ה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ תפי  ׁש אחר מׁש יכוּ ת עליהם מוֹ ׁש כים י וֹ תר , וא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא
ואלּ ה נקרא. ׁש הׁש גּ חה בּ אויר, טס ׁש א הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
מ ּמ קוֹ ם בּ רכוֹ ת מוֹ ציאים ורצוֹ ן, לב וּ מכ וּ נים ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ דעים
י ׁש ר בּ דר והרׁש ים הגּ זעים  בּ כל  וי וֹ צאים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חׁש בה,
הּק דוֹ ׁש  וׁש ם ותח ּת וֹ נים, עלי וֹ נים ׁש ּמ תבּ רכים עד ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

ה ׁש הרי חלקם, אׁש רי ידם. על ה וּ אמתבּ ר  ּבּ רו ּק דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מז ּמ ן  הוּ א לוֹ  ׁש ּק וֹ ראים בּ ׁש עה כּ נגדּ ם. וּ מזּמ ן אליהם ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָקרוֹ ב
אוֹ תם מכבּ ד הוּ א אצלם. הוּ א  בּ צרה ׁש הם בּ ׁש עה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאליהם.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הבּ א. וּ בע וֹ לם ה זּ ה  צא)בּ עוֹ לם בי (תהלים כּ י ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ׁש מי . ידע כּ י אשׂ גּ בהוּ  ואפלּ טהוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָח ׁש ק

קד   הינ י עיאר  ב "י מ"ב"י  ְְְִִִִֵַַַָָ

וגו 'ּכ י ואפלּ טהוּ  ח ׁש ק יד )בי  קדמאה:(צא, תקונא חדש (דף[זוהר ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

בּ עלי ]קל"ו:) בּ ארוּ  ועליה חכמה, ּפ ליאוֹ ת נתיבוֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְל"ב
ועשׂ ר והנּ תיבוֹ ת. הּמ אמר וֹ ת  כּ ל  בּ ּה  וכלל בּ בּ ת, נגע ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּק בּ לה
ׁש רמז  וּ ׁש ּת ים ארבּ עים  הן נתיבוֹ ת וּ ׁש ּת ים וּ ׁש ׁש ים  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָהאמירוֹ ת
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רגל:יב ּב אבן ּת גּ ף ּפ ן אוּ ני כּ ּפ ים ׁש חליגעל על 
ותנּ ין: כּ פיר ּת רמס ּת דר ואפלּ טהוּ ידופתן חׁש ק בי כּ י 

ׁש מי: ידע כּ י אנכיטואשׂ גּ בהוּ  עּמ וֹ  ואענהוּ  יקראני 

ׁש כּ תוּ ב בּ שׂ מאל וֹ , ואחד בּ ימינוֹ  צא)אחד מלאכיו (תהלים  כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּת מיד  ׁש אם אלּ א עוֹ ד, וא . דּ רכי בּ כל  ל ׁש מר  ּל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְיצוּ ה
ׁש וֹ מר, לוֹ  נעשׂ ה  ה וּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  כּ ביכוֹ ל  בּ מצוה, ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָמצוּ י 

קכא)ׁש נּ אמר ה וּ א(שם  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה מה . ׁש מר ?ה' ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עוֹ מד  והוּ א לפניו, וּ מעמידוֹ  בּ ימינ וֹ ,  ההוֹ ל מלא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵנוֹ טל 
ׁש ה וּ א הּמ לא ואוֹ תוֹ  .ימינ יד  עד  ּצל ה' ׁש נּ אמר  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מוֹ ,
מיּ מין  ה וּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  האדם, אחרי מעמידוֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִממאלוֹ ,
להזּ יק  יוּ כל מי צדדיו, מכּ ל  נׁש מר האדם  נמצא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִוּ ממאל.

וּ בא א וֹ ת וֹ . ת וֹ רה בּ א מצוּ י האדם יהא ׁש א צרי כּ ן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל 
אחת  ׁש עה  אפלּ וּ  ׁש וֹ מר וֹ מצו וֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  בּ ביתוֹ  . ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

והאדם  מבּ פנים.מבּ חוּ ץ , ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ה "ה הרי חלק ארי    ורצ לב  נימכ דעי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא ה
 מז ה א  ל ראי עה    נג מז  אליה ְְְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָֻֻקרב

אצל ה א  צרה  ה עה   ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָאליה
וגו'ּכ י ואפ לּ טהוּ  חׁש ק יד )בי  חקת:(צא , פ' ח"ג קפ"ד.)[זוהר אמר](דף ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

מי  כּ ל וּ ראה, בּ א דּ בר . לגלּ וֹ ת צרי כּ אן ׁש מעוֹ ן, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
בּ ודּ אי  זה כּ ראוּ י, דּ ברים וּ לס דּ ר  כּ ראוּ י  מעשׂ ה לסדּ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ דע
עליוֹ נים דּ ברים  להמׁש י הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְמעוֹ רר

להם)(ואם ׁש ּמ כׁש רים. יכשר  לא כּ ,לא , אם להם. הכ ׁש ר  וא . ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
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ואכבּ דהוּ : אחלּ צהוּ  אשׂ בּ יעהוּ טזבצרה ימים אר 
ּב יׁש וּ עתי: ואראהוּ 

מה דּ ברים, וּ לסדּ ר מעשׂ ה לסדּ ר י וֹ דעים העוֹ לם ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
וי וֹ דעים והּמ עשׂ ה, הדּ בר ע ּק ר ׁש יּ וֹ דעים הצּ דּ יקים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲחׁש יבוּ ת

 ּכ כּ ל יוֹ דעים ׁש א האחרים מאלּ וּ  י וֹ תר  ורצוֹ ן לב ?לכוּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ס דּ וּ ר אלּ א זה, כּ ל הּמ עשׂ ה עּק ר יוֹ דעים ׁש א אלּ ה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ תפי  ׁש אחר מׁש יכוּ ת עליהם מוֹ ׁש כים י וֹ תר , וא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא
ואלּ ה נקרא. ׁש הׁש גּ חה בּ אויר, טס ׁש א הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
מ ּמ קוֹ ם בּ רכוֹ ת מוֹ ציאים ורצוֹ ן, לב וּ מכ וּ נים ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ דעים
י ׁש ר בּ דר והרׁש ים הגּ זעים  בּ כל  וי וֹ צאים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חׁש בה,
הּק דוֹ ׁש  וׁש ם ותח ּת וֹ נים, עלי וֹ נים ׁש ּמ תבּ רכים עד ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

ה ׁש הרי חלקם, אׁש רי ידם. על ה וּ אמתבּ ר  ּבּ רו ּק דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מז ּמ ן  הוּ א לוֹ  ׁש ּק וֹ ראים בּ ׁש עה כּ נגדּ ם. וּ מזּמ ן אליהם ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָקרוֹ ב
אוֹ תם מכבּ ד הוּ א אצלם. הוּ א  בּ צרה ׁש הם בּ ׁש עה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאליהם.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הבּ א. וּ בע וֹ לם ה זּ ה  צא)בּ עוֹ לם בי (תהלים כּ י ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ׁש מי . ידע כּ י אשׂ גּ בהוּ  ואפלּ טהוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָח ׁש ק

קד   הינ י עיאר  ב "י מ"ב"י  ְְְִִִִֵַַַָָ

וגו 'ּכ י ואפלּ טהוּ  ח ׁש ק יד )בי  קדמאה:(צא, תקונא חדש (דף[זוהר ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

בּ עלי ]קל"ו:) בּ ארוּ  ועליה חכמה, ּפ ליאוֹ ת נתיבוֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְל"ב
ועשׂ ר והנּ תיבוֹ ת. הּמ אמר וֹ ת  כּ ל  בּ ּה  וכלל בּ בּ ת, נגע ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּק בּ לה
ׁש רמז  וּ ׁש ּת ים ארבּ עים  הן נתיבוֹ ת וּ ׁש ּת ים וּ ׁש ׁש ים  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָהאמירוֹ ת
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ּפ געים. ׁש ל בּ ׁש יר מׁש ה ואפלּ טהוּ בּ הם חׁש ק ב 'י כּ "י כּ 'י . ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
החזקה יד הגּ דוֹ לה יד נקראת ׁש בּ הם וּ ׁש ּת ים. אר בּ עים - ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִב"י 

רמה. ◌ָ◌ָ◌ָיד
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הבּ ת:אצב ליוֹ ם ׁש יר להדוֹ תבמזמוֹ ר טוֹ ב 

גדולי  נסי לראות
השבת ליו שיר  א)מזמור צב]:(צב, לפרק  תהלי אל[שימוש

 האר לה' צרה , ביו ה' יענ אחסר, לא רועי  ה' נקמות,
קדרה קח  לגדולה לעלות מסוגלי לתודה, מזמור ומלואה,
אלו עליה ואמור ,וגפני הדס  בה ות מיא יתה ומלא  חדשה
 המי  מאות משח  ואח "כ ,המי מאות ותרח ג"פ המזמורי

נסי ותראה צפו לצד לה' והתפלל  ופני גופ.גדולי

תהלי שימוש

 אמר מי  ת ל  זה  ירה רק בח ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמפר

הּב תמזמ וֹ ר  לי וֹ ם  א)ׁש יר תרומה:(צב, פ' ח"ב קל"ח.)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ׁש גּ רׁש  בּ ׁש עה אוֹ ת ּה  אמר הראׁש וֹ ן  אדם  הזּ וֹ  ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת
עדן  עליו ,מגּ ן  והגנּ ה ׁש בּ ת אתוּ באה החברים, וּ בארוּ ה . ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

יוֹ ם העלי וֹ ן, הע וֹ לם את הּת חּת וֹ ן העוֹ לם מ ׁש בּ ח הזּ וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת
בו) מזמוֹ ר(שהכל וזהוּ  ׁש לּ וֹ . ׁש הלוֹ ם הּמ ל ׁש בּ ת, כּ לּ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ֶׁש הוּ א

- הבּ ת לי וֹ ם ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  אוֹ תוֹ , אמר מי  כתוּ ב  וא ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִׁש יר ,
זה בּ ין מה ׁש בּ ת. וזוֹ  ׁש בּ ת זוֹ  העליוֹ נה. הבּ ת העליוֹ ן, ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם

ע לזה ׁש ל ׁש בּ ת זוֹ  סתם ׁש בּ ת א לּ א זוֹ ? הבּ ת י וֹ ם ׁש בּ ת. רב  ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
לילה. וזה יוֹ ם זה ׁש לּ מעלה. לא)ׁש בּ ת י שׂ ראל (שמות  בני וׁש מר וּ  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

נקבה. ׁש ל  סוֹ ד לילה, הרי - ה בּ ת כ )את יוֹ ם(שם את זכוֹ ר ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ה בּ ת. ליוֹ ם ׁש יר  מזמוֹ ר ולכן זכר . ׁש ל סוֹ ד י וֹ ם, הרי - ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַהבּ ת 
וּ בא ב ם עוֹ לה הּת ח ּת וֹ ן  ׁש העוֹ לם מקוֹ מוֹ ת, בּ כ ּמ ה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָוּ מצאנוּ 

וּ כמוֹ  מׁש ה, אל ויּ קרא - זה כּ מוֹ  כד )סתם, אמר(שמות מׁש ה ואל ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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ּפ געים. ׁש ל בּ ׁש יר מׁש ה ואפלּ טהוּ בּ הם חׁש ק ב 'י כּ "י כּ 'י . ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
החזקה יד הגּ דוֹ לה יד נקראת ׁש בּ הם וּ ׁש ּת ים. אר בּ עים - ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִב"י 

רמה. ◌ָ◌ָ◌ָיד
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הבּ ת:אצב ליוֹ ם ׁש יר להדוֹ תבמזמוֹ ר טוֹ ב 

גדולי  נסי לראות
השבת ליו שיר  א)מזמור צב]:(צב, לפרק  תהלי אל[שימוש

 האר לה' צרה , ביו ה' יענ אחסר, לא רועי  ה' נקמות,
קדרה קח  לגדולה לעלות מסוגלי לתודה, מזמור ומלואה,
אלו עליה ואמור ,וגפני הדס  בה ות מיא יתה ומלא  חדשה
 המי  מאות משח  ואח "כ ,המי מאות ותרח ג"פ המזמורי

נסי ותראה צפו לצד לה' והתפלל  ופני גופ.גדולי

תהלי שימוש

 אמר מי  ת ל  זה  ירה רק בח ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמפר

הּב תמזמ וֹ ר  לי וֹ ם  א)ׁש יר תרומה:(צב, פ' ח"ב קל"ח.)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ׁש גּ רׁש  בּ ׁש עה אוֹ ת ּה  אמר הראׁש וֹ ן  אדם  הזּ וֹ  ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת
עדן  עליו ,מגּ ן  והגנּ ה ׁש בּ ת אתוּ באה החברים, וּ בארוּ ה . ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

יוֹ ם העלי וֹ ן, הע וֹ לם את הּת חּת וֹ ן העוֹ לם מ ׁש בּ ח הזּ וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת
בו) מזמוֹ ר(שהכל וזהוּ  ׁש לּ וֹ . ׁש הלוֹ ם הּמ ל ׁש בּ ת, כּ לּ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ֶׁש הוּ א

- הבּ ת לי וֹ ם ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  אוֹ תוֹ , אמר מי  כתוּ ב  וא ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִׁש יר ,
זה בּ ין מה ׁש בּ ת. וזוֹ  ׁש בּ ת זוֹ  העליוֹ נה. הבּ ת העליוֹ ן, ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם

ע לזה ׁש ל ׁש בּ ת זוֹ  סתם ׁש בּ ת א לּ א זוֹ ? הבּ ת י וֹ ם ׁש בּ ת. רב  ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
לילה. וזה יוֹ ם זה ׁש לּ מעלה. לא)ׁש בּ ת י שׂ ראל (שמות  בני וׁש מר וּ  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

נקבה. ׁש ל  סוֹ ד לילה, הרי - ה בּ ת כ )את יוֹ ם(שם את זכוֹ ר ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ה בּ ת. ליוֹ ם ׁש יר  מזמוֹ ר ולכן זכר . ׁש ל סוֹ ד י וֹ ם, הרי - ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַהבּ ת 
וּ בא ב ם עוֹ לה הּת ח ּת וֹ ן  ׁש העוֹ לם מקוֹ מוֹ ת, בּ כ ּמ ה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָוּ מצאנוּ 

וּ כמוֹ  מׁש ה, אל ויּ קרא - זה כּ מוֹ  כד )סתם, אמר(שמות מׁש ה ואל ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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בּ וֹ , עוֹ לה וא נסּת ר ׁש ם כּ לּ ם ה'. אל מוּ ם(והכל )(אלא)עלה ֲ◌ֵ◌ֶ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
עוֹ לה א הוּ א העליוֹ נה  הדּ ר גּ ה ואל עליוֹ נה , דּ רגּ ה בּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
א זה ועל המׁש , בּ אוֹ ר  בּ יּ וֹ ם עוֹ לה א  הּמ נוֹ רה אוֹ ר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַבם.

כּ בוֹ ד ׁש היא הבּ ת, ּת ׁש בּ חוֹ ת אלּ ה וכל ב ם. השבת,עוֹ לה (יום ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
תשבחת) היּ מים.שהיא ׁש אר כּ ל  על עליוֹ נה  ּת ׁש בּ חת היא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהיּ וֹ ם,

בעטרות להתעטר  עולה שהיא שבת, של בתקון  התקינו התשבחות אלו (וכל 

הימים) שאר  כל על  קדושים  מקומות .עליונות,

 מ הת   לי  הת   לי יר ְְְִִַַַַַָָָמזמר

הּב תמזמוֹ ר ליוֹ ם א)ׁש יר מות:(צב , אחרי  פ' ח"ג ע"ט:)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

כּ תוּ ב ׁש מעוֹ ן, רבּ י  סו)אמר חדׁש (ישעיה מדּ י  והיה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌
בּ זה זה ׁש קוּ ל לּמ ה בּ ׁש בּ ּת וֹ . ׁש בּ ת וּ מדּ י  הכּ ל בּ חד ׁש וֹ  אלּ א ? ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֹ

זה עם זה ׁש ל ושׂ מחה זה, עם מזדּ וּ ג זה עוֹ לה. אחת ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דר גּ ה
חדות זוֹ הי  אז  הּק דוֹ ׁש , העּת יק כּ ׁש ּמ תגּ לּ ה אלּ א נמצאת, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִא 

כּ תוּ ב וׁש נינוּ , צב )ה כּ ל. ליוֹ ם(תהלים הבּ ת, לי וֹ ם ׁש יר מזמוֹ ר  ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌
נמצאת אזי הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ ׁש בּ ח הבח מּמ ׁש . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהבּ ת 
והזּ וּ וּ ג התגּ לּ ה, הע ּת יק ׁש הרי מּת וֹ ספת. וּ נׁש מה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה,

◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיז דּ ּמ ן.

וא מר מח  הביעי ְְְְִִֵֵַַַוי

הּב תמזמוֹ ר  ליוֹ ם  א)ׁש יר בראשית:(צב , פ' חדש כב.)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  יׁש ב א רב, אמר  יהוּ דה רב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאמר
אמר כּ סאוֹ . על וי ׁש ב ונתעלּ ה ׁש בּ ת  ׁש בּ א עד כב וֹ דוֹ , כּ ּס א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַעל 
ויהיה. הוה היה י ׁש ב העוֹ לם  ׁש נּ ברא קדם והרי  י וֹ סי, רבּ י  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַל וֹ 
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ליהו:עליוֹ ן לׁש מ בּ בּ קרג וּ לזּמ ר להגּ יד 

ה וּ א מּמ ׁש  כבוֹ ד וֹ  כּ ּס א ׁש על לנוּ  מׁש מיע אם  יהוּ דה , רבּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מי  היה א הע וֹ לם נברא ׁש א עד ׁש נינוּ ,  ּכ אלּ א א. -ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש בּ ר כּ יון אוֹ תוֹ . ויכּ יר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את עוֹ למוֹ ,ׁש יּ קלּ ס  א  ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
את וּ ברא צבאם, וכל המים הּק דׁש , וח יּ וֹ ת הּמ לאכים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָבּ רא
היה א ועדין וּ לפאר וֹ . ליוֹ צרם לׁש בּ ח  מוּ כנים וכ לּ ם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
ר נּ ה וּ פצחוּ  כלּ ם, וׁש קטוּ  ׁש בּ ת ׁש נּ כנס  עד  לפניו, וׁש בח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְפאר
כבוֹ ד וֹ . כּ ּס א על יׁש ב ואז והּת חּת וֹ נים, העליוֹ נים ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש בחה 

כּ בוֹ ד וֹ  את ׁש יּ כּ יר  מי  היה אזי לכבוֹ ד וֹ .(בוראו)כּ לוֹ מר, ויׁש בּ ח ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  וקלּ וּ ס  ׁש בח ל אין יהוּ דה, ר בּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר
לוֹ  מׁש בּ חים כּ לּ ם ותחּת וֹ נים העלי וֹ נים  ׁש בּ ת ׁש ל ׁש בחוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְכּ מ וֹ 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ל וֹ , מ ׁש בּ ח מּמ ׁש  הבּ ת ׁש ל  י וֹ מוֹ  ואפלּ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד ,

לב ) ה בּ ת.(תהלים  לי וֹ ם ׁש יר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמזמ וֹ ר 

ידע י  לא ואני ה בה  ח וחזק דל  חזהל התחיל  ! ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹ
הת  לי יר מזמ ר ואמר תח   ל להדת   נְְְְְִִִַַַַָָָלר

ְלהד תט ב 

וגו 'טוֹ ב ליהוה ב )להד וֹ ת בראשית:(צב , פ' ח"א נד:)[זוהר כּ יון ](דף ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  מחל מנּ שׂ וֹ א , עוֹ ני  גּ דוֹ ל קין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
ונד  נע ל וֹ  ואמר  בּ התחלה עליו ׁש גּ זר מוּ ם מענׁש וֹ . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲחצי 
קין  ויּ צא ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ לבדּ וֹ . בּ נוֹ ד נׁש אר ועכ ׁש ו בארץ, ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה 
להיוֹ ת בּ ׁש ביל היה  ה ' מ לּ פני  ׁש כּ ׁש יּ צא כּ לוֹ מר, וגו'. ה' ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני
לוֹ  אמר ה ', מלּ פני קין כּ ׁש יּ צא אמר וּ , ועוֹ ד נע . וא בּ ארץ ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָנד 

תהלי זוהר 
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בּ וֹ , עוֹ לה וא נסּת ר ׁש ם כּ לּ ם ה'. אל מוּ ם(והכל )(אלא)עלה ֲ◌ֵ◌ֶ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
עוֹ לה א הוּ א העליוֹ נה  הדּ ר גּ ה ואל עליוֹ נה , דּ רגּ ה בּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
א זה ועל המׁש , בּ אוֹ ר  בּ יּ וֹ ם עוֹ לה א  הּמ נוֹ רה אוֹ ר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַבם.

כּ בוֹ ד ׁש היא הבּ ת, ּת ׁש בּ חוֹ ת אלּ ה וכל ב ם. השבת,עוֹ לה (יום ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
תשבחת) היּ מים.שהיא ׁש אר כּ ל  על עליוֹ נה  ּת ׁש בּ חת היא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהיּ וֹ ם,

בעטרות להתעטר  עולה שהיא שבת, של בתקון  התקינו התשבחות אלו (וכל 

הימים) שאר  כל על  קדושים  מקומות .עליונות,

 מ הת   לי  הת   לי יר ְְְִִַַַַַָָָמזמר

הּב תמזמוֹ ר ליוֹ ם א)ׁש יר מות:(צב , אחרי  פ' ח"ג ע"ט:)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

כּ תוּ ב ׁש מעוֹ ן, רבּ י  סו)אמר חדׁש (ישעיה מדּ י  והיה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌
בּ זה זה ׁש קוּ ל לּמ ה בּ ׁש בּ ּת וֹ . ׁש בּ ת וּ מדּ י  הכּ ל בּ חד ׁש וֹ  אלּ א ? ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֹ

זה עם זה ׁש ל ושׂ מחה זה, עם מזדּ וּ ג זה עוֹ לה. אחת ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דר גּ ה
חדות זוֹ הי  אז  הּק דוֹ ׁש , העּת יק כּ ׁש ּמ תגּ לּ ה אלּ א נמצאת, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִא 

כּ תוּ ב וׁש נינוּ , צב )ה כּ ל. ליוֹ ם(תהלים הבּ ת, לי וֹ ם ׁש יר מזמוֹ ר  ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌
נמצאת אזי הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ ׁש בּ ח הבח מּמ ׁש . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהבּ ת 
והזּ וּ וּ ג התגּ לּ ה, הע ּת יק ׁש הרי מּת וֹ ספת. וּ נׁש מה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה,

◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיז דּ ּמ ן.

וא מר מח  הביעי ְְְְִִֵֵַַַוי

הּב תמזמוֹ ר  ליוֹ ם  א)ׁש יר בראשית:(צב , פ' חדש כב.)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  יׁש ב א רב, אמר  יהוּ דה רב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאמר
אמר כּ סאוֹ . על וי ׁש ב ונתעלּ ה ׁש בּ ת  ׁש בּ א עד כב וֹ דוֹ , כּ ּס א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַעל 
ויהיה. הוה היה י ׁש ב העוֹ לם  ׁש נּ ברא קדם והרי  י וֹ סי, רבּ י  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַל וֹ 

תהלי זוהר 
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ליהו:עליוֹ ן לׁש מ בּ בּ קרג וּ לזּמ ר להגּ יד 

ה וּ א מּמ ׁש  כבוֹ ד וֹ  כּ ּס א ׁש על לנוּ  מׁש מיע אם  יהוּ דה , רבּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מי  היה א הע וֹ לם נברא ׁש א עד ׁש נינוּ ,  ּכ אלּ א א. -ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש בּ ר כּ יון אוֹ תוֹ . ויכּ יר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את עוֹ למוֹ ,ׁש יּ קלּ ס  א  ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
את וּ ברא צבאם, וכל המים הּק דׁש , וח יּ וֹ ת הּמ לאכים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָבּ רא
היה א ועדין וּ לפאר וֹ . ליוֹ צרם לׁש בּ ח  מוּ כנים וכ לּ ם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
ר נּ ה וּ פצחוּ  כלּ ם, וׁש קטוּ  ׁש בּ ת ׁש נּ כנס  עד  לפניו, וׁש בח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְפאר
כבוֹ ד וֹ . כּ ּס א על יׁש ב ואז והּת חּת וֹ נים, העליוֹ נים ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש בחה 

כּ בוֹ ד וֹ  את ׁש יּ כּ יר  מי  היה אזי לכבוֹ ד וֹ .(בוראו)כּ לוֹ מר, ויׁש בּ ח ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  וקלּ וּ ס  ׁש בח ל אין יהוּ דה, ר בּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר
לוֹ  מׁש בּ חים כּ לּ ם ותחּת וֹ נים העלי וֹ נים  ׁש בּ ת ׁש ל ׁש בחוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְכּ מ וֹ 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ל וֹ , מ ׁש בּ ח מּמ ׁש  הבּ ת ׁש ל  י וֹ מוֹ  ואפלּ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד ,

לב ) ה בּ ת.(תהלים  לי וֹ ם ׁש יר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמזמ וֹ ר 

ידע י  לא ואני ה בה  ח וחזק דל  חזהל התחיל  ! ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹ
הת  לי יר מזמ ר ואמר תח   ל להדת   נְְְְְִִִַַַַָָָלר

ְלהד תט ב 

וגו 'טוֹ ב ליהוה ב )להד וֹ ת בראשית:(צב , פ' ח"א נד:)[זוהר כּ יון ](דף ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  מחל מנּ שׂ וֹ א , עוֹ ני  גּ דוֹ ל קין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
ונד  נע ל וֹ  ואמר  בּ התחלה עליו ׁש גּ זר מוּ ם מענׁש וֹ . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲחצי 
קין  ויּ צא ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ לבדּ וֹ . בּ נוֹ ד נׁש אר ועכ ׁש ו בארץ, ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה 
להיוֹ ת בּ ׁש ביל היה  ה ' מ לּ פני  ׁש כּ ׁש יּ צא כּ לוֹ מר, וגו'. ה' ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני
לוֹ  אמר ה ', מלּ פני קין כּ ׁש יּ צא אמר וּ , ועוֹ ד נע . וא בּ ארץ ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָנד 

תהלי זוהר 
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בּ לּ ילוֹ ת: ואמוּ נת  ּעליד חסד נבל ועלי עשׂ וֹ ר עלי 

דּ ינ על נּ עשׂ ה מה  בּ ני , כּ בראדם: אבּ א, קין: ל וֹ  אמר  ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לוֹ : אמר בּ לבדּ וֹ . בּ נוֹ ד  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לי ׁש ּמ חל ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִהתבּ רּת י

ה וּ א אמרהיא לפניו. והוֹ דיתי ׁש חטאתי  מוּ ם ל וֹ : אמר  ? ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ידע ּת יאדם: א ואני  הּת ׁש וּ בה כּ ח  וחזק גּ דל זהוּ  !?וכי ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ל וֹ  וּ להוֹ דוֹ ת  לר בּ וֹ נ וֹ  ל ׁש בּ ח ואמר התחיל ּפ תח צב ). (תהלים ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
טוֹ ב  כּ לוֹ מר , לה '. להוֹ דוֹ ת טוֹ ב הבּ ת ליוֹ ם ׁש יר  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

וּ להתודּ  ול ׁש וּ ב כאן לׁש בּ ח עד ה וּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  וֹ ת ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
התוספתא.

עמק מאד בראית . מע ה זה   ה ' י מע  דל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹמה 
ת רה סתרי  א  בתי ְְְִֵֵֶַָמח

וגו 'ט וֹ ב ליהוה ב )להדוֹ ת בראשית:(צב , פ' חדש יא :)[זוהר רבּ י ](דף  ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב  אמר , צב )לוי מאד(תהלים  ה'  מעשׂ י גּ דלוּ  מה  ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֹ

מחׁש בתי בראׁש ית,עמקוּ  מעשׂ ה  זה - ה' מעשׂ י גּ דלוּ  מה  . ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
-  מחׁש בתי עמק וּ  מאד הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל מעשׂ יו ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם

תוֹ רה. סתרי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ 

ילת  נת ואמ חס קר ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָֹלהיד
 וגו'ואמוּ נת ג)ּב לּ ילוֹ ת בראשית:(צב , פ' ח"א  לו.)[זוהר ו ּת ּק ח](דף ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌

וגרמ וּ  ל וֹ , ונתנה ענבים  ׁש ּס חטה ׁש נינוּ  הרי  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִמּפ ריוֹ ,
אילן  וה וּ א  הּמ ות, ׁש וֹ רה בּ וֹ  זה אילן ׁש הרי העוֹ לם. לכל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָמות
טוֹ עמים העוֹ לם  בּ ני כּ ל ׁש וֹ לטת, וּ כׁש היא בּ לּ ילה. ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש וֹ לט

אוֹ  אלּ א מות. ל ּה טעם ונוֹ תנים מקדּ ימים האמוּ נה בּ ני תם ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

תהלי זוהר 

יתה 881זוהר הלימוד אייר סדר יד  ליו

צבתהלי מזמור  | לחודש  יט | רביעי ספר 

בּ כנּ וֹ ר: יהוההגּ יוֹ ן שׂ ּמ חּת ני בּ פעלכּ י 
ארנּ ן: ידי יהוובּ מעשׂ י מעשׂ י גּ דלוּ  מה 

הנּ פׁש וֹ ת חוֹ זר וֹ ת  בּ פ ּק דוֹ ן, ׁש ה וּ א וּ בגלל  בּ פּק דוֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַנפ ׁש ם
זה ועל  צב )למק וֹ מם, בּ לּ ילוֹ ת (תהלים כּ ת וּ ב.ואמוּ נת ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

לדוד  ה"ה  תא והעלה  ני בעי מאד  ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָָָָָוגרע

וגו 'ּכ י  ּב פעל יהוה ה)שׂ ּמ ח ּת ני  בראשית:(צב, פ' ח"א  (דף[זוהר ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌

יצחק,]נה .) רבּ י אמר  לדמיּ וֹ תיו. - אדם ּת וֹ לדת ספר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶזה
דּ וֹ ר וֹ ת אוֹ תם כּ ל ׁש ל דּ מיּ וֹ ת לאדם  הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶהראה
ׁש עתידים העוֹ לם וּ מלכי  העוֹ לם חכמי וכל לעוֹ לם , ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ באוּ 

י שׂ ראל  על ׁש נּ וֹ לדלעמד  י שׂ ראל   מל דּ וד את לראוֹ ת הגּ יע . ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
לוֹ , אמר ׁש לּ י [אמר]וּ מת. ׁש בעים[אוסיף ]מהנים לוֹ  אלוה ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם והעלה ׁש נים ׁש בעים מאדם וגרעוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש נים.
ואמר , דּ וד ׁש בּ ח זה ועל לדוד . הוּ א  ּצב )בּ ר ו כּ י(תהלים ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ארנּ ן   ידי בּ מעשׂ י  בּ פעל ה' חדוהשׂ ּמ חּת ני לי גרם מי  . ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל [הזה]בּ ע וֹ לם פעלוֹ  ׁש הוּ א הראׁש וֹ ן  אדם זה וּ  ,ּפ על ? ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌

ידיו  מע שׂ ה ודם, בּ שׂ ר ׁש ל פעלוֹ  ו א הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אוֹ תם גּ רעוּ  זה ועל  אדם. מבּ ני וא הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 

מא מאדם ׁש נים  בּ הם.ׁש בעים להתק יּ ם ל וֹ  ׁש הי וּ  ׁש נים לף ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
עד  ודוֹ ר, דּ וֹ ר חכמי כּ ל הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ל וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוהראה
ושׂ מח. ׁש לּ וֹ  תוֹ רה וראה עקיבא, רבּ י ׁש ל לד וֹ ר וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הגּ יע

ואמר, ּפ תח והתעצּ ב. מיתתוֹ  קלט )ראה יּ קר וּ (תהלים מה ולי  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌
מה אל  ראׁש יהם.רעי עצמוּ  ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
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בּ לּ ילוֹ ת: ואמוּ נת  ּעליד חסד נבל ועלי עשׂ וֹ ר עלי 

דּ ינ על נּ עשׂ ה מה  בּ ני , כּ בראדם: אבּ א, קין: ל וֹ  אמר  ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לוֹ : אמר בּ לבדּ וֹ . בּ נוֹ ד  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לי ׁש ּמ חל ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִהתבּ רּת י

ה וּ א אמרהיא לפניו. והוֹ דיתי ׁש חטאתי  מוּ ם ל וֹ : אמר  ? ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ידע ּת יאדם: א ואני  הּת ׁש וּ בה כּ ח  וחזק גּ דל זהוּ  !?וכי ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ל וֹ  וּ להוֹ דוֹ ת  לר בּ וֹ נ וֹ  ל ׁש בּ ח ואמר התחיל ּפ תח צב ). (תהלים ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
טוֹ ב  כּ לוֹ מר , לה '. להוֹ דוֹ ת טוֹ ב הבּ ת ליוֹ ם ׁש יר  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

וּ להתודּ  ול ׁש וּ ב כאן לׁש בּ ח עד ה וּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  וֹ ת ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
התוספתא.

עמק מאד בראית . מע ה זה   ה ' י מע  דל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹמה 
ת רה סתרי  א  בתי ְְְִֵֵֶַָמח

וגו 'ט וֹ ב ליהוה ב )להדוֹ ת בראשית:(צב , פ' חדש יא :)[זוהר רבּ י ](דף  ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב  אמר , צב )לוי מאד(תהלים  ה'  מעשׂ י גּ דלוּ  מה  ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֹ

מחׁש בתי בראׁש ית,עמקוּ  מעשׂ ה  זה - ה' מעשׂ י גּ דלוּ  מה  . ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
-  מחׁש בתי עמק וּ  מאד הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל מעשׂ יו ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם

תוֹ רה. סתרי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ 

ילת  נת ואמ חס קר ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָֹלהיד
 וגו'ואמוּ נת ג)ּב לּ ילוֹ ת בראשית:(צב , פ' ח"א  לו.)[זוהר ו ּת ּק ח](דף ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌

וגרמ וּ  ל וֹ , ונתנה ענבים  ׁש ּס חטה ׁש נינוּ  הרי  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִמּפ ריוֹ ,
אילן  וה וּ א  הּמ ות, ׁש וֹ רה בּ וֹ  זה אילן ׁש הרי העוֹ לם. לכל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָמות
טוֹ עמים העוֹ לם  בּ ני כּ ל ׁש וֹ לטת, וּ כׁש היא בּ לּ ילה. ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש וֹ לט

אוֹ  אלּ א מות. ל ּה טעם ונוֹ תנים מקדּ ימים האמוּ נה בּ ני תם ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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בּ כנּ וֹ ר: יהוההגּ יוֹ ן שׂ ּמ חּת ני בּ פעלכּ י 
ארנּ ן: ידי יהוובּ מעשׂ י מעשׂ י גּ דלוּ  מה 

הנּ פׁש וֹ ת חוֹ זר וֹ ת  בּ פ ּק דוֹ ן, ׁש ה וּ א וּ בגלל  בּ פּק דוֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַנפ ׁש ם
זה ועל  צב )למק וֹ מם, בּ לּ ילוֹ ת (תהלים כּ ת וּ ב.ואמוּ נת ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

לדוד  ה"ה  תא והעלה  ני בעי מאד  ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָָָָָוגרע

וגו 'ּכ י  ּב פעל יהוה ה)שׂ ּמ ח ּת ני  בראשית:(צב, פ' ח"א  (דף[זוהר ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌

יצחק,]נה .) רבּ י אמר  לדמיּ וֹ תיו. - אדם ּת וֹ לדת ספר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶזה
דּ וֹ ר וֹ ת אוֹ תם כּ ל ׁש ל דּ מיּ וֹ ת לאדם  הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶהראה
ׁש עתידים העוֹ לם וּ מלכי  העוֹ לם חכמי וכל לעוֹ לם , ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ באוּ 

י שׂ ראל  על ׁש נּ וֹ לדלעמד  י שׂ ראל   מל דּ וד את לראוֹ ת הגּ יע . ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
לוֹ , אמר ׁש לּ י [אמר]וּ מת. ׁש בעים[אוסיף ]מהנים לוֹ  אלוה ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם והעלה ׁש נים ׁש בעים מאדם וגרעוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש נים.
ואמר , דּ וד ׁש בּ ח זה ועל לדוד . הוּ א  ּצב )בּ ר ו כּ י(תהלים ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ארנּ ן   ידי בּ מעשׂ י  בּ פעל ה' חדוהשׂ ּמ חּת ני לי גרם מי  . ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל [הזה]בּ ע וֹ לם פעלוֹ  ׁש הוּ א הראׁש וֹ ן  אדם זה וּ  ,ּפ על ? ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌

ידיו  מע שׂ ה ודם, בּ שׂ ר ׁש ל פעלוֹ  ו א הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אוֹ תם גּ רעוּ  זה ועל  אדם. מבּ ני וא הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 

מא מאדם ׁש נים  בּ הם.ׁש בעים להתק יּ ם ל וֹ  ׁש הי וּ  ׁש נים לף ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
עד  ודוֹ ר, דּ וֹ ר חכמי כּ ל הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ל וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוהראה
ושׂ מח. ׁש לּ וֹ  תוֹ רה וראה עקיבא, רבּ י ׁש ל לד וֹ ר וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הגּ יע

ואמר, ּפ תח והתעצּ ב. מיתתוֹ  קלט )ראה יּ קר וּ (תהלים מה ולי  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌
מה אל  ראׁש יהם.רעי עצמוּ  ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
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:מחׁש בתי עמקוּ  אזמאד וּ כסיל ידע א בּ ער איׁש  

ולא  דעיי ולא   יחי מ א  ל הע ני  ת א יט ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹה 
ל ע מדי ע ה מה  על ה "ה רכי את  לדעת  לי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָמס

רה סקי ע לא  י ,ת ט לדעת?  ת א מע ב  ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹמי

ידעאי ׁש  א  ז)ּב ער מות:(צב, אחרי פ' ח"ג ע "ה :)[זוהר בּ פעם](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
נכנס  ׁש מעוֹ ן, רבּ י אל הוֹ ל אבּ א רבּ י היה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת

ודוֹ ר ׁש  יוֹ ׁש ב ׁש היה אוֹ תוֹ  מצא צב )לעיר וֹ , בּ ער(תהלים אי ׁש  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ידע  א בּ ער אי ׁש  זּ את. את יבין  א וּ כסיל ידע כּ ּמ הא וגו ', ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וא י וֹ דעים וא מ ׁש גּ יחים ׁש א העוֹ לם בּ ני אוֹ תם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִטּפ ׁש ים
הם מה על הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  דּ רכי  את לדעת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ לים

לדעת אוֹ תם מעכּ ב  מי  בּ עוֹ לם, אעוֹ מדים כּ י טּפ ׁש וּ תם , ? ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ רכי  את י וֹ דעים  הי וּ  בּ ּת וֹ רה, עוֹ סקים ׁש אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ סקים

הוּ א.  ּבּ רו זּ את הּק דוֹ ׁש  את יבין א מתבּ וֹ נן וּ כסיל ׁש א , ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ עוֹ לם. זּ את ׁש ל ההנהגוֹ ת  יוֹ דע  גב )וא  על  את(שאף ׁש דּ ן ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

לבני  ׁש ּמ גּ יעים הזּ וֹ  זּ את ׁש ל דּ יניה את ורוֹ אים בּ דיניו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
החיּ בים הרׁש עים על מגּ יעים וא צ דּ יקים, ׁש הם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

ׁש כּ תוּ ב הּת וֹ רה , דּ ברי  על עשׂ בׁש עוֹ ברים כּ מוֹ  רׁש עים  בּ פרוֹ ח ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
צדדיו, בּ כל אוֹ תוֹ  יוֹ ר ׁש ים הם הזּ ה העוֹ לם ׁש את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוגו'.
ׁש דּ וד  ואלמלא הזּ ה. בּ עוֹ לם אליהם מ גּ יעים א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהדּ ינים 
ׁש כּ תוּ ב  י וֹ דעים , היינוּ  א הכּ תוּ ב, בּ סוֹ ף אוֹ תוֹ  הוֹ דיע ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

עד עדי  עפרלהמדם וׁש יּ היוּ  הע וֹ לם, מאוֹ תוֹ  להׁש מידם , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  הצּ דּ יקים, רגלי  ג )ּת חת כּ י (מלאכי  ר ׁש עים ועּס וֹ תם ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

רגליכם. כּ ּפ וֹ ת ּת חת אפר ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִיהי וּ 
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זאת: את כּ לחיבין ויּ ציצוּ  עשׂ ב כּ מוֹ  רׁש עים בּ פרח 
עד: עדי להמדם און לעלםטּפ עלי מרוֹ ם ואּת ה 

יהו:ייהו איבי הנּ ה הנּ הכּ י כּ י 

ע רגז מארי הא  ר ד ה על זה  אחר ס ד   י ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָע ד
ה ה  ל ע  עיְִֶַָָָָהר

עשׂ בבּ פרח  ּכ מוֹ  ח)ר ׁש עים פקודי:(צב , פ' ח"ב רכ "ג :)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ואמר , צב )ּפ תח ויּ ציצוּ (תהלים ע שׂ ב כּ מוֹ  ר ׁש עים בּ פרח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
עד עדי  להמדם און ּפ עלי אבל כּ ל  ּפ רׁש וּ הוּ . הזּ ה הּפ סוּ ק . ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌

בּ יבׁש  ׁש ה וּ א  הזּ ה כּ עשׂ ב עשׂ ב, כּ מוֹ  ר ׁש עים בּ פרח וּ ראה, ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א 
יבׁש  ואוֹ תוֹ  ּפ וֹ רח, הוּ א מים בּ וֹ  כּ ׁש וֹ רים יבׁש , והוּ א ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ
אוֹ תם אלּ א מעלה וא מחד ׁש , ׁש צּ ץ קצוּ ץ  ה זּ ה  וּ כאילן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵּפ וֹ רח.
א וּ לעוֹ למים ׁש עוֹ לים, ענפים ׁש הם זה, וּ לצד זה לצד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְּפ ארוֹ ת
זה וכל  אילן, להי וֹ ת בּ ראׁש וֹ נה ׁש היה כּ פי אילן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶעוֹ לה

וּ מהכּ ל . מהרׁש ים  לעקרם עד, עדי ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלה מדם

רגזוֹ עוֹ ד מארי הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  על  בּ זה, אחר ס וֹ ד ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵיׁש 
ה וּ א הזּ ה ׁש הע וֹ לם מוּ ם הזּ ה, בּ עוֹ לם הרׁש עים  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִעם
וה וּ א הּק דה. צד ה וּ א  הבּ א והעוֹ לם האחר, הצּ ד ׁש ל ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵחלק 
ׁש ל  הכּ ב וֹ ד בּ עטרת בוֹ  יהיוּ  ׁש הצּ דּ יקים הצּ דּ יקים, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵחלק 
צד  זה זה . כּ נגד זה עוֹ מדים הלּ לוּ  הצּ דדים וּ ׁש ני ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִרבּ וֹ נם.
וזה לצּ דּ יקים, עוֹ מד זה ׁש ּט מא. האחר הצּ ד  וזה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהּק ד ה,
להם ׁש אין הצּ דּ יקים אׁש רי זה. כּ נגד  זה והכּ ל לרׁש עים. ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵעוֹ מד 

הבּ א. בּ ע וֹ לם אלּ א הזּ ה, בּ ע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק
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:מחׁש בתי עמקוּ  אזמאד וּ כסיל ידע א בּ ער איׁש  

ולא  דעיי ולא   יחי מ א  ל הע ני  ת א יט ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹה 
ל ע מדי ע ה מה  על ה "ה רכי את  לדעת  לי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָמס

רה סקי ע לא  י ,ת ט לדעת?  ת א מע ב  ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹמי

ידעאי ׁש  א  ז)ּב ער מות:(צב, אחרי פ' ח"ג ע "ה :)[זוהר בּ פעם](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
נכנס  ׁש מעוֹ ן, רבּ י אל הוֹ ל אבּ א רבּ י היה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת

ודוֹ ר ׁש  יוֹ ׁש ב ׁש היה אוֹ תוֹ  מצא צב )לעיר וֹ , בּ ער(תהלים אי ׁש  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ידע  א בּ ער אי ׁש  זּ את. את יבין  א וּ כסיל ידע כּ ּמ הא וגו ', ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וא י וֹ דעים וא מ ׁש גּ יחים ׁש א העוֹ לם בּ ני אוֹ תם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִטּפ ׁש ים
הם מה על הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  דּ רכי  את לדעת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ לים

לדעת אוֹ תם מעכּ ב  מי  בּ עוֹ לם, אעוֹ מדים כּ י טּפ ׁש וּ תם , ? ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ רכי  את י וֹ דעים  הי וּ  בּ ּת וֹ רה, עוֹ סקים ׁש אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ סקים

הוּ א.  ּבּ רו זּ את הּק דוֹ ׁש  את יבין א מתבּ וֹ נן וּ כסיל ׁש א , ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ עוֹ לם. זּ את ׁש ל ההנהגוֹ ת  יוֹ דע  גב )וא  על  את(שאף ׁש דּ ן ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

לבני  ׁש ּמ גּ יעים הזּ וֹ  זּ את ׁש ל דּ יניה את ורוֹ אים בּ דיניו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
החיּ בים הרׁש עים על מגּ יעים וא צ דּ יקים, ׁש הם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

ׁש כּ תוּ ב הּת וֹ רה , דּ ברי  על עשׂ בׁש עוֹ ברים כּ מוֹ  רׁש עים  בּ פרוֹ ח ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
צדדיו, בּ כל אוֹ תוֹ  יוֹ ר ׁש ים הם הזּ ה העוֹ לם ׁש את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוגו'.
ׁש דּ וד  ואלמלא הזּ ה. בּ עוֹ לם אליהם מ גּ יעים א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהדּ ינים 
ׁש כּ תוּ ב  י וֹ דעים , היינוּ  א הכּ תוּ ב, בּ סוֹ ף אוֹ תוֹ  הוֹ דיע ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

עד עדי  עפרלהמדם וׁש יּ היוּ  הע וֹ לם, מאוֹ תוֹ  להׁש מידם , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  הצּ דּ יקים, רגלי  ג )ּת חת כּ י (מלאכי  ר ׁש עים ועּס וֹ תם ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

רגליכם. כּ ּפ וֹ ת ּת חת אפר ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִיהי וּ 
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זאת: את כּ לחיבין ויּ ציצוּ  עשׂ ב כּ מוֹ  רׁש עים בּ פרח 
עד: עדי להמדם און לעלםטּפ עלי מרוֹ ם ואּת ה 

יהו:ייהו איבי הנּ ה הנּ הכּ י כּ י 

ע רגז מארי הא  ר ד ה על זה  אחר ס ד   י ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָע ד
ה ה  ל ע  עיְִֶַָָָָהר

עשׂ בבּ פרח  ּכ מוֹ  ח)ר ׁש עים פקודי:(צב , פ' ח"ב רכ "ג :)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ואמר , צב )ּפ תח ויּ ציצוּ (תהלים ע שׂ ב כּ מוֹ  ר ׁש עים בּ פרח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
עד עדי  להמדם און ּפ עלי אבל כּ ל  ּפ רׁש וּ הוּ . הזּ ה הּפ סוּ ק . ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌

בּ יבׁש  ׁש ה וּ א  הזּ ה כּ עשׂ ב עשׂ ב, כּ מוֹ  ר ׁש עים בּ פרח וּ ראה, ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א 
יבׁש  ואוֹ תוֹ  ּפ וֹ רח, הוּ א מים בּ וֹ  כּ ׁש וֹ רים יבׁש , והוּ א ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ
אוֹ תם אלּ א מעלה וא מחד ׁש , ׁש צּ ץ קצוּ ץ  ה זּ ה  וּ כאילן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵּפ וֹ רח.
א וּ לעוֹ למים ׁש עוֹ לים, ענפים ׁש הם זה, וּ לצד זה לצד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְּפ ארוֹ ת
זה וכל  אילן, להי וֹ ת בּ ראׁש וֹ נה ׁש היה כּ פי אילן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶעוֹ לה

וּ מהכּ ל . מהרׁש ים  לעקרם עד, עדי ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלה מדם

רגזוֹ עוֹ ד מארי הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  על  בּ זה, אחר ס וֹ ד ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵיׁש 
ה וּ א הזּ ה ׁש הע וֹ לם מוּ ם הזּ ה, בּ עוֹ לם הרׁש עים  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִעם
וה וּ א הּק דה. צד ה וּ א  הבּ א והעוֹ לם האחר, הצּ ד ׁש ל ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵחלק 
ׁש ל  הכּ ב וֹ ד בּ עטרת בוֹ  יהיוּ  ׁש הצּ דּ יקים הצּ דּ יקים, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵחלק 
צד  זה זה . כּ נגד זה עוֹ מדים הלּ לוּ  הצּ דדים וּ ׁש ני ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִרבּ וֹ נם.
וזה לצּ דּ יקים, עוֹ מד זה ׁש ּט מא. האחר הצּ ד  וזה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהּק ד ה,
להם ׁש אין הצּ דּ יקים אׁש רי זה. כּ נגד  זה והכּ ל לרׁש עים. ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵעוֹ מד 

הבּ א. בּ ע וֹ לם אלּ א הזּ ה, בּ ע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק
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און: ּפ עלי כּ ל יתּפ רדוּ  יאבדוּ  כּ ראיםיאאיבי וּת רם 
רענן: ׁש מן בּ  ּב תי בּ קּ מיםיבקרני ׁש וּ רי בּ  עיני וּת בּ ט 

אזני: ּת ׁש מענה מרעים כּ ארזיגעלי יפרח כּ ּת מר צדּ יק 
ישׂ גּ ה: יהוידבּ לּ בנוֹ ן בּ בית בּ חצרוֹ תׁש תוּ לים 

 א  רב  זמ עד ע לה  לא  ת א זרי יו מר ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹמה 
רב זמ עד  ח יו אחר ע לה  לא  ל הע מ אבד יו ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹציק

יפרחצדּ יק  יג)ּכ ּת מר לך:(צב , לך פ' ח"א  פב.)[זוהר יצחק ](דף  רבּ י  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
צ דּ יק  הּק יׁש  מה מ ּפ ני יפרח, כּ ּת מר  צ דּ יק ואמר , ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח

-לתמר רב זמן עד  עוֹ לה  א אוֹ תוֹ  ׁש גּ וֹ זרים כּ יון ּת מר  מה ? ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ּת חּת יו  אחר עוֹ לה א העוֹ לם, מן ׁש אבד כּ יון צדּ יק ,  ּכ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַאף
- יפרח כּ ּת מר גּ ם.  ּכ אף - ישׂ גּ ה בּ לּ בנ וֹ ן כּ ארז רב. זמן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַעד 
עוֹ לה א הצּ דּ יק   ּכ אף וּ נקבה, זכר  אלּ א עוֹ לה א ּת מר  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַמה
ׁש אברהם כּ מוֹ  צדּ קת, והנּ קבה צדּ יק הזּ כר וּ נקבה. זכר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

יושׂ רה. בּ לּ בנוֹ ן הכּ ל שׂ גּ ה כּ ארז על עליוֹ ן  בּ לּ בנוֹ ן  הארז מה - ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֹ
הכּ ל  על עליוֹ ן הוּ א הצּ דּ יק  ּכ אף  - ּת חּת יו י וֹ ׁש בים ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
אחד , צדּ יק על  א לּ א עוֹ מד אינוֹ  והעוֹ לם ּת חּת יו. י וֹ ׁש בים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

י)ׁש כּ תוּ ב  ע וֹ מד ,(משלי  העוֹ לם ועליו עוֹ לם. יסוֹ ד  וצדּ יק ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש על  ׁש נינוּ  והרי אמר, יהוּ דה ר בּ י  נׁש ּת ל. ועליו  ,נסמ ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בגללוֹ 

כּ כּ תוּ ב עוֹ מד, העוֹ לם עּמ וּ דים ט )ׁש בעה עּמ וּ דיה(שם חצבה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אבל ודּ אי , הוּ א  ּכ יוֹ סי , רבּ י ל וֹ  אמר האחרים[כאן]ׁש בעה. כּ ל  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

וזה צדּ יק, והוּ א העוֹ לם, ׁש ל סמ ׁש הוּ א עוֹ מדים , הם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַבּ ביעי
העולם]מ ׁש קה העוֹ לם[את את הכל]וּ מרוה ועליו [מן לכּ ל , וזן ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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ג )כּ תוּ ב יאכל וּ ,(ישעיה מעלליהם פרי  כּ י  טוֹ ב כּ י  צדּ יק אמר וּ  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌
קמה)וכתוּ ב אמר(תהלים מע שׂ יו. כּ ל על  ורחמיו לכּ ל ה' טוֹ ב ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌

כּ תוּ ב הרי יצחק, ב )רבּ י  להׁש קוֹ ת(בראשית מעדן יצא  ונהר  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌
מׁש קה והוּ א עליו עוֹ מד ׁש העוֹ לם  העּמ וּ ד  הוּ א זה הגּ ן. ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶאת

הּפ ר וֹ ת[העדן]לגּ ן  וכל פר וֹ ת . עוֹ שׂ ה וּ מּמ נּ וּ  מּמ נּ וּ , נׁש קה והגּ ן , ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
הּת וֹ רה. ׁש ל הּק יּ וּ ם העוֹ לם, ׁש ל הּק יּ וּ ם והם בּ עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּפ וֹ רחים

הם  בּ רוּ ?וּ מי  הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  מעשׂ יו ּפ רי  ׁש הם הצּ דּ יקים נ ׁש מוֹ ת ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עוֹ ל וֹ ת.הוּ א  הצּ דּ יקים נ ׁש מוֹ ת ולילה לילה בּ כל  ּכ וּ מוּ ם .ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

להׁש ּת עׁש ע  העדן לגן בּ א הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה, ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש נּ חלק
בּ מי  בּ עוֹ לםבּ הם . ׁש ּמ דוֹ רם אוֹ תם בּ ין בּ כלּ ם. יוֹ סי , ר בּ י  אמר ? ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ כלּ ם הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ מדוֹ רם ׁש יּ וֹ ׁש בים אוֹ תם וּ בין ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַההוּ א,
הלּ ילה. בּ חצ וֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמ ׁש ּת עׁש ע

היח מל ל לזמ  ה ' בית   לי תְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

יפרח צדּ יק יג)ּכ ּת מר ויקרא:(צב , פ ' ח"ג  ט"ז .)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אלעזר רבּ י  נכנס  ׁש מעוֹ ן. ר בּ י לפני י וֹ ׁש ב היה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאבּ א 

כתוּ ב ׁש מעוֹ ן , ר בּ י  אמר  צב )בּ נוֹ . יפרח (תהלים כּ ּת מר צדּ יק ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ ּת מר זּ ה מה כּ ּת מר, צדּ יק ׁש ל וגו'. האילנוֹ ת מכּ ל  ׁש הרי ? ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ל ׁש בעים ׁש עוֹ לה תמר כּ מוֹ  לפרח ׁש ּמ תעכּ ב מי אין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
כּ ּת מר הּט עם מה מעיד ,ׁש נים. ׁש ה כּ תוּ ב גּ ב על אף אלּ א ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

יפרח, כּ ּת מר צ דּ יק  אבל  לגלּ וֹ ת. רוֹ צים אין  כּ לּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
למק וֹ מּה  ׁש כינה ׁש בה א ׁש הרי בּ בל, גּ לוּ ת על  נאמר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶזה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש נה . ׁש בעים לסוֹ ף כט )אלּ א מ את(ירמיה לפי כּ י  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
יפרח, כּ ּת מר  צדּ יק וזהוּ  אתכם . אפקד ׁש נה ׁש בעים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְלבבל

תהלי זוהר 
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און: ּפ עלי כּ ל יתּפ רדוּ  יאבדוּ  כּ ראיםיאאיבי וּת רם 
רענן: ׁש מן בּ  ּב תי בּ קּ מיםיבקרני ׁש וּ רי בּ  עיני וּת בּ ט 

אזני: ּת ׁש מענה מרעים כּ ארזיגעלי יפרח כּ ּת מר צדּ יק 
ישׂ גּ ה: יהוידבּ לּ בנוֹ ן בּ בית בּ חצרוֹ תׁש תוּ לים 

 א  רב  זמ עד ע לה  לא  ת א זרי יו מר ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹמה 
רב זמ עד  ח יו אחר ע לה  לא  ל הע מ אבד יו ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹציק

יפרחצדּ יק  יג)ּכ ּת מר לך:(צב , לך פ' ח"א  פב.)[זוהר יצחק ](דף  רבּ י  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
צ דּ יק  הּק יׁש  מה מ ּפ ני יפרח, כּ ּת מר  צ דּ יק ואמר , ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח

-לתמר רב זמן עד  עוֹ לה  א אוֹ תוֹ  ׁש גּ וֹ זרים כּ יון ּת מר  מה ? ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ּת חּת יו  אחר עוֹ לה א העוֹ לם, מן ׁש אבד כּ יון צדּ יק ,  ּכ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַאף
- יפרח כּ ּת מר גּ ם.  ּכ אף - ישׂ גּ ה בּ לּ בנ וֹ ן כּ ארז רב. זמן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַעד 
עוֹ לה א הצּ דּ יק   ּכ אף וּ נקבה, זכר  אלּ א עוֹ לה א ּת מר  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַמה
ׁש אברהם כּ מוֹ  צדּ קת, והנּ קבה צדּ יק הזּ כר וּ נקבה. זכר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

יושׂ רה. בּ לּ בנוֹ ן הכּ ל שׂ גּ ה כּ ארז על עליוֹ ן  בּ לּ בנוֹ ן  הארז מה - ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֹ
הכּ ל  על עליוֹ ן הוּ א הצּ דּ יק  ּכ אף  - ּת חּת יו י וֹ ׁש בים ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
אחד , צדּ יק על  א לּ א עוֹ מד אינוֹ  והעוֹ לם ּת חּת יו. י וֹ ׁש בים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

י)ׁש כּ תוּ ב  ע וֹ מד ,(משלי  העוֹ לם ועליו עוֹ לם. יסוֹ ד  וצדּ יק ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש על  ׁש נינוּ  והרי אמר, יהוּ דה ר בּ י  נׁש ּת ל. ועליו  ,נסמ ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בגללוֹ 

כּ כּ תוּ ב עוֹ מד, העוֹ לם עּמ וּ דים ט )ׁש בעה עּמ וּ דיה(שם חצבה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אבל ודּ אי , הוּ א  ּכ יוֹ סי , רבּ י ל וֹ  אמר האחרים[כאן]ׁש בעה. כּ ל  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

וזה צדּ יק, והוּ א העוֹ לם, ׁש ל סמ ׁש הוּ א עוֹ מדים , הם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַבּ ביעי
העולם]מ ׁש קה העוֹ לם[את את הכל]וּ מרוה ועליו [מן לכּ ל , וזן ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌
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ג )כּ תוּ ב יאכל וּ ,(ישעיה מעלליהם פרי  כּ י  טוֹ ב כּ י  צדּ יק אמר וּ  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌
קמה)וכתוּ ב אמר(תהלים מע שׂ יו. כּ ל על  ורחמיו לכּ ל ה' טוֹ ב ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌

כּ תוּ ב הרי יצחק, ב )רבּ י  להׁש קוֹ ת(בראשית מעדן יצא  ונהר  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌
מׁש קה והוּ א עליו עוֹ מד ׁש העוֹ לם  העּמ וּ ד  הוּ א זה הגּ ן. ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶאת

הּפ ר וֹ ת[העדן]לגּ ן  וכל פר וֹ ת . עוֹ שׂ ה וּ מּמ נּ וּ  מּמ נּ וּ , נׁש קה והגּ ן , ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
הּת וֹ רה. ׁש ל הּק יּ וּ ם העוֹ לם, ׁש ל הּק יּ וּ ם והם בּ עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּפ וֹ רחים

הם  בּ רוּ ?וּ מי  הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  מעשׂ יו ּפ רי  ׁש הם הצּ דּ יקים נ ׁש מוֹ ת ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עוֹ ל וֹ ת.הוּ א  הצּ דּ יקים נ ׁש מוֹ ת ולילה לילה בּ כל  ּכ וּ מוּ ם .ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

להׁש ּת עׁש ע  העדן לגן בּ א הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה, ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש נּ חלק
בּ מי  בּ עוֹ לםבּ הם . ׁש ּמ דוֹ רם אוֹ תם בּ ין בּ כלּ ם. יוֹ סי , ר בּ י  אמר ? ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ כלּ ם הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ מדוֹ רם ׁש יּ וֹ ׁש בים אוֹ תם וּ בין ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַההוּ א,
הלּ ילה. בּ חצ וֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמ ׁש ּת עׁש ע

היח מל ל לזמ  ה ' בית   לי תְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

יפרח צדּ יק יג)ּכ ּת מר ויקרא:(צב , פ ' ח"ג  ט"ז .)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אלעזר רבּ י  נכנס  ׁש מעוֹ ן. ר בּ י לפני י וֹ ׁש ב היה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאבּ א 

כתוּ ב ׁש מעוֹ ן , ר בּ י  אמר  צב )בּ נוֹ . יפרח (תהלים כּ ּת מר צדּ יק ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ ּת מר זּ ה מה כּ ּת מר, צדּ יק ׁש ל וגו'. האילנוֹ ת מכּ ל  ׁש הרי ? ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ל ׁש בעים ׁש עוֹ לה תמר כּ מוֹ  לפרח ׁש ּמ תעכּ ב מי אין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
כּ ּת מר הּט עם מה מעיד ,ׁש נים. ׁש ה כּ תוּ ב גּ ב על אף אלּ א ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

יפרח, כּ ּת מר צ דּ יק  אבל  לגלּ וֹ ת. רוֹ צים אין  כּ לּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
למק וֹ מּה  ׁש כינה ׁש בה א ׁש הרי בּ בל, גּ לוּ ת על  נאמר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶזה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש נה . ׁש בעים לסוֹ ף כט )אלּ א מ את(ירמיה לפי כּ י  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
יפרח, כּ ּת מר  צדּ יק וזהוּ  אתכם . אפקד ׁש נה ׁש בעים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְלבבל

תהלי זוהר 
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ׁש ניםטויפריחוּ :אהינוּ  דּ  בּ שׂ יבה ינוּ בוּ ן עוֹ ד 
יהיוּ : יהוטזורעננּ ים יׁש ר כּ י ואלהגּ יד צוּ רי 

בּ וֹ :(עלתה) עולתה

 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  זה  - צדּ יק ׁש נה. לׁש בעים וּ נקבה זכר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ לה
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יא)הוּ א, וכתוּ ב (תהלים אהב. צדקות ה' צ דּ יק  כּ י  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ה) וכתוּ ב (שמות הצּ דּ יק. ג )ה' ט וֹ ב.(ישעיה כּ י  צדּ יק אמרוּ  ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ארז ּכ ארז  זּ ה מה י שׂ גּ ה. הוּ א,בּ לּ בנ וֹ ן  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ ארזים. בּ חוּ ר השלם)ׁש כּ תוּ ב יעקב  של כסא על  (שיושב  ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ׁש עליו  ׁש לּ מעלה, העדן וזהוּ  ודּ אי , בּ לּ בנוֹ ן ישׂ גּ ה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ לּ בנוֹ ן
סד )כּ תוּ ב בּ אוֹ תוֹ (שם הזּ ה והארז .זוּ לת אהים ראתה א עין ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

הזּ ה הארז כּ מוֹ  הוּ א האחר וֹ נה בּ גּ ל וּ ת וזה ישׂ גּ ה. עלי וֹ ן ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
ה וּ א בּ קיּ וּ מוֹ  ׁש עוֹ מד עד ׁש עוֹ לה וּ מעה לעלוֹ ת. ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעכּ ב
והארז  ה יּ וֹ ם. בּ אוֹ ר  צל ׁש עוֹ שׂ ה  עד  האחר היּ וֹ ם וּ תחלּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְי וֹ ם,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה ּמ ים, ׁש ל  בּ עדּ וּ ן  אלּ א ע וֹ לה כד )א (במדבר ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
י וֹ צא ׁש ּמ ם י שׂ גּ ה. בּ לּ בנוֹ ן  ארז  ּכ מים. עלי הּמ עין כּ ארזים ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  זה וארז להׁש ק וֹ ת. הּמ ים ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהנּ הר
ה)ׁש כּ תוּ ב כּ ארזים.(שיר  ה'בּ חוּ ר  בּ בית ׁש ל ׁש תוּ לים לזמנּ וֹ  - ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

הּמ ׁש יח. יפריחוּ מל אהינוּ  הּמ תים.בּ חצרוֹ ת  בּ תחיּ ת ע וֹ ד- ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
בּ שׂ יבה  חרב.ינ וּ ב וּ ן יּמ צא  ׁש העוֹ לם י וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  דּ ׁש נים - ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יהיוּ  ׁש כּ תוּ בורעננּ ים לאחר סו)- החדׁש ים(ישעיה המים  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ואז, החד ׁש ה. קד )והארץ וכל (תהלים  כּ תוּ ב. בּ מע שׂ יו ה' י שׂ מח  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ל ּמ ה  ּצב )?כ בּ וֹ (תהלים עולתה ו א צוּ רי ה' יׁש ר  כּ י  .להגּ יד  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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יהויהואצג לבׁש  לבׁש  גּ אוּ ת מל 
ּת ּמ וֹ ט: בּ ל ּת בל ּת כּ וֹ ן אף התאזּ ר כּ סאבעז נכוֹ ן 

אּת ה: מעוֹ לם יהוג מאז נהרוֹ ת נשׂ אוּ נשׂ אוּ  
דּ כים: נהרוֹ ת ישׂ אוּ  קוֹ לם רבּ יםד נהרוֹ ת מים מּק לוֹ ת 

דינו  בעל לנצח 
לבש גאות מל א)ה' צג]:(צג, לפרק תהלי לנצח[שימוש לאמרו  טוב

דינו . בעל

תהלי שימוש

ל הע  הת אז סיני הר על רה יראל  ל יוְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ואר מי מְְְִִֶַַָָָוהתק

וגו 'ה ' לבׁש  גּ אוּ ת א)מל יתרו:(צג, פ' ח"ב צ"ד.)[זוהר כּ יון ](דף ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
העוֹ לם, התבּ ם אז סיני, הר  על  ּת וֹ רה י שׂ ראל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּק בּ ל וּ 
וּ מּט ה, מעלה הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ונוֹ דע וארץ, ׁש מים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקיּ מוּ 

כּ תוּ ב , י וֹ ם אוֹ תוֹ  ועל  הכּ ל. על בּ כבוֹ ד וֹ  צג )והתעלּ ה ה'(תהלים  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רה, אלּ א עז ואין התאזּ ר. עז  ה' לב ׁש  לבׁש  גּ א וּ ת ָמל◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌

כט )ׁש נּ אמר בל וֹ ם.(שם עּמ וֹ  את  יבר ה' יּת ן לעּמ וֹ  עז ה' ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ואמן. אמן לעוֹ לם ה'  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וא "ו   ה  מת לי"ג אב  ְְִֵֵֶָגי"א 

וגו'נשׂ א וּ  קוֹ לם נהרוֹ ת נשׂ אוּ  ה' ג)נהרוֹ ת ספרא :(צג , חדש [זוהר ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

קי"ח.)תנינא לי שׂ ראל ](דף  ּת היה ּת וֹ רה האחר וֹ נה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַוּ בגּ אלּ ה

תהלי זוהר 
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ׁש ניםטויפריחוּ :אהינוּ  דּ  בּ שׂ יבה ינוּ בוּ ן עוֹ ד 
יהיוּ : יהוטזורעננּ ים יׁש ר כּ י ואלהגּ יד צוּ רי 

בּ וֹ :(עלתה) עולתה

 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  זה  - צדּ יק ׁש נה. לׁש בעים וּ נקבה זכר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ לה
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יא)הוּ א, וכתוּ ב (תהלים אהב. צדקות ה' צ דּ יק  כּ י  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ה) וכתוּ ב (שמות הצּ דּ יק. ג )ה' ט וֹ ב.(ישעיה כּ י  צדּ יק אמרוּ  ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ארז ּכ ארז  זּ ה מה י שׂ גּ ה. הוּ א,בּ לּ בנ וֹ ן  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ ארזים. בּ חוּ ר השלם)ׁש כּ תוּ ב יעקב  של כסא על  (שיושב  ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ׁש עליו  ׁש לּ מעלה, העדן וזהוּ  ודּ אי , בּ לּ בנוֹ ן ישׂ גּ ה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ לּ בנוֹ ן
סד )כּ תוּ ב בּ אוֹ תוֹ (שם הזּ ה והארז .זוּ לת אהים ראתה א עין ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

הזּ ה הארז כּ מוֹ  הוּ א האחר וֹ נה בּ גּ ל וּ ת וזה ישׂ גּ ה. עלי וֹ ן ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
ה וּ א בּ קיּ וּ מוֹ  ׁש עוֹ מד עד ׁש עוֹ לה וּ מעה לעלוֹ ת. ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעכּ ב
והארז  ה יּ וֹ ם. בּ אוֹ ר  צל ׁש עוֹ שׂ ה  עד  האחר היּ וֹ ם וּ תחלּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְי וֹ ם,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה ּמ ים, ׁש ל  בּ עדּ וּ ן  אלּ א ע וֹ לה כד )א (במדבר ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
י וֹ צא ׁש ּמ ם י שׂ גּ ה. בּ לּ בנוֹ ן  ארז  ּכ מים. עלי הּמ עין כּ ארזים ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  זה וארז להׁש ק וֹ ת. הּמ ים ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהנּ הר
ה)ׁש כּ תוּ ב כּ ארזים.(שיר  ה'בּ חוּ ר  בּ בית ׁש ל ׁש תוּ לים לזמנּ וֹ  - ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

הּמ ׁש יח. יפריחוּ מל אהינוּ  הּמ תים.בּ חצרוֹ ת  בּ תחיּ ת ע וֹ ד- ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
בּ שׂ יבה  חרב.ינ וּ ב וּ ן יּמ צא  ׁש העוֹ לם י וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  דּ ׁש נים - ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יהיוּ  ׁש כּ תוּ בורעננּ ים לאחר סו)- החדׁש ים(ישעיה המים  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ואז, החד ׁש ה. קד )והארץ וכל (תהלים  כּ תוּ ב. בּ מע שׂ יו ה' י שׂ מח  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ל ּמ ה  ּצב )?כ בּ וֹ (תהלים עולתה ו א צוּ רי ה' יׁש ר  כּ י  .להגּ יד  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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יהויהואצג לבׁש  לבׁש  גּ אוּ ת מל 
ּת ּמ וֹ ט: בּ ל ּת בל ּת כּ וֹ ן אף התאזּ ר כּ סאבעז נכוֹ ן 

אּת ה: מעוֹ לם יהוג מאז נהרוֹ ת נשׂ אוּ נשׂ אוּ  
דּ כים: נהרוֹ ת ישׂ אוּ  קוֹ לם רבּ יםד נהרוֹ ת מים מּק לוֹ ת 

דינו  בעל לנצח 
לבש גאות מל א)ה' צג]:(צג, לפרק תהלי לנצח[שימוש לאמרו  טוב

דינו . בעל

תהלי שימוש

ל הע  הת אז סיני הר על רה יראל  ל יוְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ואר מי מְְְִִֶַַָָָוהתק

וגו 'ה ' לבׁש  גּ אוּ ת א)מל יתרו:(צג, פ' ח"ב צ"ד.)[זוהר כּ יון ](דף ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
העוֹ לם, התבּ ם אז סיני, הר  על  ּת וֹ רה י שׂ ראל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּק בּ ל וּ 
וּ מּט ה, מעלה הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ונוֹ דע וארץ, ׁש מים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקיּ מוּ 

כּ תוּ ב , י וֹ ם אוֹ תוֹ  ועל  הכּ ל. על בּ כבוֹ ד וֹ  צג )והתעלּ ה ה'(תהלים  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רה, אלּ א עז ואין התאזּ ר. עז  ה' לב ׁש  לבׁש  גּ א וּ ת ָמל◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌

כט )ׁש נּ אמר בל וֹ ם.(שם עּמ וֹ  את  יבר ה' יּת ן לעּמ וֹ  עז ה' ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ואמן. אמן לעוֹ לם ה'  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וא "ו   ה  מת לי"ג אב  ְְִֵֵֶָגי"א 

וגו'נשׂ א וּ  קוֹ לם נהרוֹ ת נשׂ אוּ  ה' ג)נהרוֹ ת ספרא :(צג , חדש [זוהר ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

קי"ח.)תנינא לי שׂ ראל ](דף  ּת היה ּת וֹ רה האחר וֹ נה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַוּ בגּ אלּ ה

תהלי זוהר 
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הנּ אמן , הר וֹ עה , ּב ׁש נּ אמר  ׁש ה יּ ם, על (שם)כּ מוֹ  בּ ּס וּ ף וּת שׂ ם ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
 ּב נאמר גּ א לּ ה, ׁש ל  דּ ר גּ ה ימים , פ"ו בּ ס וֹ 'ף היאר . ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְשׂ פת
העּמ וּ ד  הּת וֹ רה, אוֹ ר ׁש הוּ א היאר , שׂ פת על בּ ּס וּ ף ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַוּת שׂ ם
ׁש היוּ  הּט ּפ וֹ ת אלּ וּ  הזּ מן  בּ אוֹ תוֹ  הכינה. שׂ פתוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי .

בּ הם נאמר הלכוֹ ת, ּפ סקי  ׁש הן מהּס לע, צג )יוֹ צאוֹ ת (תהלים ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ווי"ם ׁש ני עם עוֹ לוֹ ת צר"י , ׁש הן טּפ וֹ ת ׁש ּת י  ה'. נהרוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָנשׂ א וּ 
ס גּ וֹ לּת א, ׁש היא העלי וֹ נה, הנּ קדּ ה ואוֹ תּה  נהרוֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ ים

ה וּ א מקוֹ ם בּ איזה ועליּ תוֹ  כּ נפיהם. על אלּ וּ התעלּ תה אלּ א ? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
נקראוּ   ה ּמ ל ׁש ל הבּ ת מ צּ ד ואּמ א. א בּ א הם נהר וֹ ת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני

ויּ יצר, בּ הם ׁש נּ אמר כו)טּפ וֹ ת, עוֹ למים.(ישעיה צוּ ר ה' בּ יּה  כּ י  ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מּמ ּט ה הם הּמ ל בּ ת ׁש ל העוֹ למוֹ ת דּ ּק ים. עוֹ למ וֹ ת ׁש ני ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִציּ ר 
נשׂ אוּ  זה וּ מוּ ם נהרוֹ ת, נקראוּ  האמצעי העּמ וּ ד  מצּ ד ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.

למי  גּ בּ יהםנהר וֹ ת . על כּ ת"ר אוֹ תוֹ  מעלים סגּ וֹ לּת א, לאוֹ תּה  ? ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
וּ מ סגּ וֹ ל ּת א, כּ וֹ לל  להיוֹ ת י י כתרים,י בּ ׁש ׁש ה בּ וֹ  תעּט רת ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הם וכ גּ בּ יהן. על  ּת וֹ רה וכתר  מלכ וּ ת, וכתר  כּ הנּ ה כּ תר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הם
רמוּ זים ווי"ם ו ׁש ׁש  י וֹ די"ם וׁש ׁש  ו'ו 'ו' נהרוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
אבּ א ׁש הם ׁש נים ו'יּ ט. ו'יּ בא ו'יּ ּס ע ׁש הם  תב וֹ ת ראׁש י  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש ׁש ה

כּ נפיהם. על כּ תר מעלים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואּמ א 

נשׂ אוּ נשׂ אוּ  נאמר עליהם  גּ ב וּ רה, חסד הם קוֹ לם. נהר וֹ ת  ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌
קוֹ לם מי  קוֹ לם. הּס וֹ ד נהרוֹ ת וזה האמצעי , הע ּמ וּ ד ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בּ ק וּ ר נקדּ וֹ ת ׁש ׁש  כּ וֹ ללת הלׁש לת למעלה. ׁש וּ רק ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֶׁש ל 
נאמר ׁש עליו האמצעי , העּמ וּ ד  ׁש ל  ב )אחד  ואנכי (ירמיה ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌

אמת. זרע כּ ה שׂ וֹ רק  דּ כים נטעּת י נהר וֹ ת  נצחישׂ אוּ  הם , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
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נקדּ ה ׁש היא סגּ וֹ ל , והם י שׂ אוּ , אלּ א נשׂ אוּ , כתוּ ב א ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהוֹ ד .
רגלים, ּת חת ׁש כינה ׁש צּ דּ יק למּט ה, נק דּ ה היא הכינה, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  צפוֹ ן. יר כּ תי מח)ׁש הם נוֹ ף (תהלים יפה  ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אמת, ירכי ּת חת וד' נקדּ ה כּ ׁש היא וגו '. הארץ  כּ ל ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְמשׂ וֹ שׂ 
דּ כים, צדּ יק  ׁש ל מצּ ד ונקראת . ּנמו הר ציּ וֹ ן, הר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת
כּ בוֹ ד  ׁש ם   ּבּ רו ׁש הן אוֹ תיּ וֹ ת מכ"ד כּ ל וּ ל  ּד י"ם . " ַּד◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
נקראת ים נכלם .  ּד י ׁש ב אל  וּ בהם ועד, לעוֹ לם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמלכ וּ תוֹ 
ׁש כּ לוּ לוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת מחמים כּ לוּ לה העליוֹ נה , האם ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את ׁש ּמ יחדים הראׁש וֹ ן בּ ּפ ס וּ ק ׁש מע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּק ריאת
כּ ה ויּ פן וּ בהם אחד. ה' אהינ וּ  ה' ישׂ ראל ׁש מע  ּפ עמים, ֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַהוּ א
על  נקדּ ה היא העלי וֹ נה האם ׁש ל  וּ מצּ ד ה ּמ צרי . את  ּוי ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָוכה

בּ ּה  נאמר  וכעת רב . מל קרית א)כּ נפיהם, רבּ תי (איכה העיר  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
כּ אלמנה. היתה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעם

ספירוֹ ת,קוּ ם  ׁש ׁש  כּ וֹ לל ו ' הוּ א ׁש אּת ה האמצעי, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד
קוּ ם ּת חּת וֹ נה. כּ "ה וּ בין עלי וֹ נה כּ "ה בּ ין אחוּ ז ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
הכינה ׁש הם , ּׁש ל הּק רב בּ כלי מצרי , ׁש הוּ א סמא"ל, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵאצל 
הּמ קלע  העליוֹ נה, והכינה הּת חּת וֹ ן. הּמ קלע ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ נה,

נאמר ׁש עליו כה)העלי וֹ ן, א יקלּ ענּ ה(שמואל איבי נפ ׁש  ואת ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ יבי נפ ׁש  מי הּק לע. כּ ף  ֹא ׁש תבּ תו נחׁש  מות סם ? ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

קוּ ם הרים. בּ ׁש בעה וּ בעלּה  סלעים, בּ ׁש בעה ׁש ּמ קנּ נת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְזנוּ נים,
וה ּס לעים ההרים את לׁש בּ ר  בּ הרים ׁש הסּת לּ ק וּ   ּׁש ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָבּ אבנים

הנּ ח ׁש  נאמר ׁש ל  ּׁש ל ההרים וּ ב ׁש ביל  צג ), נשׂ אוּ (תהלים  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ה'. בּ וֹ .נהרוֹ ת כּ לוּ ל  ׁש הכּ ל  ההוּ א ינּ שׂ א, גּ יא כּ ל וּ בהם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌

תהלי זוהר 
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הנּ אמן , הר וֹ עה , ּב ׁש נּ אמר  ׁש ה יּ ם, על (שם)כּ מוֹ  בּ ּס וּ ף וּת שׂ ם ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
 ּב נאמר גּ א לּ ה, ׁש ל  דּ ר גּ ה ימים , פ"ו בּ ס וֹ 'ף היאר . ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְשׂ פת
העּמ וּ ד  הּת וֹ רה, אוֹ ר ׁש הוּ א היאר , שׂ פת על בּ ּס וּ ף ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַוּת שׂ ם
ׁש היוּ  הּט ּפ וֹ ת אלּ וּ  הזּ מן  בּ אוֹ תוֹ  הכינה. שׂ פתוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי .

בּ הם נאמר הלכוֹ ת, ּפ סקי  ׁש הן מהּס לע, צג )יוֹ צאוֹ ת (תהלים ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ווי"ם ׁש ני עם עוֹ לוֹ ת צר"י , ׁש הן טּפ וֹ ת ׁש ּת י  ה'. נהרוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָנשׂ א וּ 
ס גּ וֹ לּת א, ׁש היא העלי וֹ נה, הנּ קדּ ה ואוֹ תּה  נהרוֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ ים

ה וּ א מקוֹ ם בּ איזה ועליּ תוֹ  כּ נפיהם. על אלּ וּ התעלּ תה אלּ א ? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
נקראוּ   ה ּמ ל ׁש ל הבּ ת מ צּ ד ואּמ א. א בּ א הם נהר וֹ ת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני

ויּ יצר, בּ הם ׁש נּ אמר כו)טּפ וֹ ת, עוֹ למים.(ישעיה צוּ ר ה' בּ יּה  כּ י  ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מּמ ּט ה הם הּמ ל בּ ת ׁש ל העוֹ למוֹ ת דּ ּק ים. עוֹ למ וֹ ת ׁש ני ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִציּ ר 
נשׂ אוּ  זה וּ מוּ ם נהרוֹ ת, נקראוּ  האמצעי העּמ וּ ד  מצּ ד ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.

למי  גּ בּ יהםנהר וֹ ת . על כּ ת"ר אוֹ תוֹ  מעלים סגּ וֹ לּת א, לאוֹ תּה  ? ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
וּ מ סגּ וֹ ל ּת א, כּ וֹ לל  להיוֹ ת י י כתרים,י בּ ׁש ׁש ה בּ וֹ  תעּט רת ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הם וכ גּ בּ יהן. על  ּת וֹ רה וכתר  מלכ וּ ת, וכתר  כּ הנּ ה כּ תר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הם
רמוּ זים ווי"ם ו ׁש ׁש  י וֹ די"ם וׁש ׁש  ו'ו 'ו' נהרוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
אבּ א ׁש הם ׁש נים ו'יּ ט. ו'יּ בא ו'יּ ּס ע ׁש הם  תב וֹ ת ראׁש י  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש ׁש ה

כּ נפיהם. על כּ תר מעלים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואּמ א 

נשׂ אוּ נשׂ אוּ  נאמר עליהם  גּ ב וּ רה, חסד הם קוֹ לם. נהר וֹ ת  ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌
קוֹ לם מי  קוֹ לם. הּס וֹ ד נהרוֹ ת וזה האמצעי , הע ּמ וּ ד ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בּ ק וּ ר נקדּ וֹ ת ׁש ׁש  כּ וֹ ללת הלׁש לת למעלה. ׁש וּ רק ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֶׁש ל 
נאמר ׁש עליו האמצעי , העּמ וּ ד  ׁש ל  ב )אחד  ואנכי (ירמיה ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌

אמת. זרע כּ ה שׂ וֹ רק  דּ כים נטעּת י נהר וֹ ת  נצחישׂ אוּ  הם , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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נקדּ ה ׁש היא סגּ וֹ ל , והם י שׂ אוּ , אלּ א נשׂ אוּ , כתוּ ב א ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהוֹ ד .
רגלים, ּת חת ׁש כינה ׁש צּ דּ יק למּט ה, נק דּ ה היא הכינה, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  צפוֹ ן. יר כּ תי מח)ׁש הם נוֹ ף (תהלים יפה  ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אמת, ירכי ּת חת וד' נקדּ ה כּ ׁש היא וגו '. הארץ  כּ ל ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְמשׂ וֹ שׂ 
דּ כים, צדּ יק  ׁש ל מצּ ד ונקראת . ּנמו הר ציּ וֹ ן, הר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת
כּ בוֹ ד  ׁש ם   ּבּ רו ׁש הן אוֹ תיּ וֹ ת מכ"ד כּ ל וּ ל  ּד י"ם . " ַּד◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
נקראת ים נכלם .  ּד י ׁש ב אל  וּ בהם ועד, לעוֹ לם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמלכ וּ תוֹ 
ׁש כּ לוּ לוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת מחמים כּ לוּ לה העליוֹ נה , האם ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את ׁש ּמ יחדים הראׁש וֹ ן בּ ּפ ס וּ ק ׁש מע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּק ריאת
כּ ה ויּ פן וּ בהם אחד. ה' אהינ וּ  ה' ישׂ ראל ׁש מע  ּפ עמים, ֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַהוּ א
על  נקדּ ה היא העלי וֹ נה האם ׁש ל  וּ מצּ ד ה ּמ צרי . את  ּוי ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָוכה

בּ ּה  נאמר  וכעת רב . מל קרית א)כּ נפיהם, רבּ תי (איכה העיר  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
כּ אלמנה. היתה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעם

ספירוֹ ת,קוּ ם  ׁש ׁש  כּ וֹ לל ו ' הוּ א ׁש אּת ה האמצעי, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד
קוּ ם ּת חּת וֹ נה. כּ "ה וּ בין עלי וֹ נה כּ "ה בּ ין אחוּ ז ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
הכינה ׁש הם , ּׁש ל הּק רב בּ כלי מצרי , ׁש הוּ א סמא"ל, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵאצל 
הּמ קלע  העליוֹ נה, והכינה הּת חּת וֹ ן. הּמ קלע ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ נה,

נאמר ׁש עליו כה)העלי וֹ ן, א יקלּ ענּ ה(שמואל איבי נפ ׁש  ואת ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ יבי נפ ׁש  מי הּק לע. כּ ף  ֹא ׁש תבּ תו נחׁש  מות סם ? ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

קוּ ם הרים. בּ ׁש בעה וּ בעלּה  סלעים, בּ ׁש בעה ׁש ּמ קנּ נת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְזנוּ נים,
וה ּס לעים ההרים את לׁש בּ ר  בּ הרים ׁש הסּת לּ ק וּ   ּׁש ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָבּ אבנים

הנּ ח ׁש  נאמר ׁש ל  ּׁש ל ההרים וּ ב ׁש ביל  צג ), נשׂ אוּ (תהלים  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ה'. בּ וֹ .נהרוֹ ת כּ לוּ ל  ׁש הכּ ל  ההוּ א ינּ שׂ א, גּ יא כּ ל וּ בהם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌
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בּ וֹ  ׁש נּ אמר  הנּ אמן הרוֹ עה לד )וזה בגּ י .(דברים אתוֹ  ויּ ק בּ ר  ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ַ◌
נאמר ס)ׁש בּ ׁש בילוֹ  ונׁש מתוֹ (תהלים מלח. בּ גיא אד וֹ ם את  ּוי ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ צד"י  צפוֹ נה מׁש ה ּת וֹ רת ת' אבגית"ץ . מן בּ גּ י "א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְגנוּ זה 
טוֹ ב  הוּ א מם הבּ א, העוֹ לם מצּ ד ארכּ ה ׁש צּ די ץ '. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
וא"ו, ׁש הם מדּ וֹ ת, לי"ג אב בּ גי "א הבּ א. לע וֹ לם ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַל צּ דּ יקים
גּ בוּ רה, רי "ו  חסד . ע"ב רי "ו . ע "ב ויּ עבר ּפ ניו. על ה' ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עבר
ׁש ל  היּ ם מן ל וֹ  לקרע עתיד וּ בוֹ  היּ ם, מן שט"ן קר"ע ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש בּ וֹ 
ה וּ א יהו "ה, ׁש בּ וֹ  מדּ וֹ ת, לי "ג אב הוּ א  החסד  וּ מצּ ד  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.
וּ מּט ה הבּ ינוֹ נים על  בּ וֹ   וּ מארי אּפ ים, אר האמצעי ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד 

חסד . כּ לּפ י  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם 

לה ועית ה מהרי ל הע את ימכ הי יְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָה
אחד   מק אל  אחד    בצמצ  סתְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֻ

וגו'מּק לוֹ ת רּב ים ד )מים בראשית:(צג , פ' חדש טז :)[זוהר דּ בר](דף ִ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
א)אחר , מּת חת(בראשית הּמ ים י ּק ווּ  אהים ויּ אמר ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌

כּ ׁש אמר רבּ ים, מים מּק ל וֹ ת ּפ תח, רבּ י אחד , מקוֹ ם אל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
היוּ  אחד, בּ מקוֹ ם ׁש יּ תכּ נּ סוּ  לּמ ים ה וּ א   ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
יצחק, ר בּ י אמר למעלה. ונת גּ אוּ  וּ לכאן , לכאן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְמׁש וֹ טטים
והיוּ  בהם, כנוּ סה ׁש היתה הארץ, את  הּמ ים נטלוּ  הזּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ עה
אלּ א , ּכ א הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  להם אמר אוֹ תּה . ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְמכּס ים
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ׁש היּ בּ ׁש ה מׁש מע היּ בּ ׁש ה . ותראה אחד מקוֹ ם אל כלּ כם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִהכּ נסוּ 
יבּ ׁש ה, כתוּ ב  א הּמ ים. בּ ין לחוּ ת, בּ לי ארץ, מּק דם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 
וּ מׁש מיעים וי וֹ רדים, גּ וֹ בהים הוֹ לכים הּמ ים  והיוּ  היּ בּ ׁש ה. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  בּ הם ׁש גּ ער עד המים, לסוֹ ף ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָקוֹ לם
קוֹ לם ע ּת ה ועד הּמ ים, התכּ נּ סוּ ת היא וׁש ם לּת הוֹ ם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהכניסם
בּ ּמ קוֹ ם ׁש ם גּ וֹ בהים וּ כׁש הם יּמ ים. להם וקרא ,ׁש וֹ כ ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵאינוֹ 
מיּ ראת החוּ צה יוֹ צאים ואין ויוֹ רדים ּת קּפ ם, נׁש בּ ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַההוּ א,

אד  ׁש ל ׁש כּ תוּ בּת קּפ וֹ  זהוּ  אדּ יר(שם)וֹ נם. ים מׁש בּ רי אדּ ירים ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ה'. ◌ָ◌ַבּ ּמ ר וֹ ם

אחריו אמר  כּ ת וּ ב מה כּ ן, ואם יוֹ סי, נאמנוּ (שם)?ר בּ י עדתי ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
ל ּפ סוּ ק  זה ּפ סוּ ק ר וֹ צה מה ּק דׁש . נאוה לבית ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְמאד

עוֹ לם,ׁש לּ מעלה ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  דּ וד: אמר יצחק, רבּ י אמר  ? ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
עליהם להעיד  אמת הם בראׁש ית, בּ מעשׂ ה ׁש עשׂ ית ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָהעד וּ ת
י וֹ ם, בּ כל ברא ׁש ית בּ מעשׂ ה הּמ עיד  כּ ל  ׁש נינוּ , ׁש הרי י וֹ ם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל
ה וּ א אּת ה דּ וד, ואמר הבּ א. העוֹ לם בּ ן ׁש הוּ א לוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌מבטח
מכּס ים הי וּ  וה ּמ ים הּמ ים, את וע שׂ ית העוֹ לם, כּ ל את ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ית
בצמצוּ ם ׁש יּ תכּ נּ סוּ  להם ועשׂ ית ׁש בּ הם, מהרבּ וּ י  העוֹ לם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאת
כינת ׁש , מלּ פני רצוֹ ן  יהי  ּכ אחד. מקוֹ ם אל  אחד ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌כּ לּ ם
ׁש יּ וֹ תר ,בּ בית אוֹ תּה  ׁש ּת צמצם כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל מלאה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
וא ּק דׁש , נאוה לבית ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש ם. להי וֹ ת הוּ א ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָראוּ י

ימים. לאר אלּ א מוּ עט, ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלזמן
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יהו בּ ּמ רוֹ ם אדּ יר ים מׁש בּ רי :אדּ ירים 
יהוה קדׁש  נאוה לבית מאד נאמנוּ  עדתי 

ימים: לאר

בּ וֹ  ׁש נּ אמר  הנּ אמן הרוֹ עה לד )וזה בגּ י .(דברים אתוֹ  ויּ ק בּ ר  ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ַ◌
נאמר ס)ׁש בּ ׁש בילוֹ  ונׁש מתוֹ (תהלים מלח. בּ גיא אד וֹ ם את  ּוי ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ צד"י  צפוֹ נה מׁש ה ּת וֹ רת ת' אבגית"ץ . מן בּ גּ י "א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְגנוּ זה 
טוֹ ב  הוּ א מם הבּ א, העוֹ לם מצּ ד ארכּ ה ׁש צּ די ץ '. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
וא"ו, ׁש הם מדּ וֹ ת, לי"ג אב בּ גי "א הבּ א. לע וֹ לם ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַל צּ דּ יקים
גּ בוּ רה, רי "ו  חסד . ע"ב רי "ו . ע "ב ויּ עבר ּפ ניו. על ה' ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עבר
ׁש ל  היּ ם מן ל וֹ  לקרע עתיד וּ בוֹ  היּ ם, מן שט"ן קר"ע ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש בּ וֹ 
ה וּ א יהו "ה, ׁש בּ וֹ  מדּ וֹ ת, לי "ג אב הוּ א  החסד  וּ מצּ ד  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.
וּ מּט ה הבּ ינוֹ נים על  בּ וֹ   וּ מארי אּפ ים, אר האמצעי ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד 

חסד . כּ לּפ י  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם 

לה ועית ה מהרי ל הע את ימכ הי יְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָה
אחד   מק אל  אחד    בצמצ  סתְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֻ

וגו'מּק לוֹ ת רּב ים ד )מים בראשית:(צג , פ' חדש טז :)[זוהר דּ בר](דף ִ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
א)אחר , מּת חת(בראשית הּמ ים י ּק ווּ  אהים ויּ אמר ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌

כּ ׁש אמר רבּ ים, מים מּק ל וֹ ת ּפ תח, רבּ י אחד , מקוֹ ם אל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
היוּ  אחד, בּ מקוֹ ם ׁש יּ תכּ נּ סוּ  לּמ ים ה וּ א   ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
יצחק, ר בּ י אמר למעלה. ונת גּ אוּ  וּ לכאן , לכאן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְמׁש וֹ טטים
והיוּ  בהם, כנוּ סה ׁש היתה הארץ, את  הּמ ים נטלוּ  הזּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ עה
אלּ א , ּכ א הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  להם אמר אוֹ תּה . ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְמכּס ים
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ׁש היּ בּ ׁש ה מׁש מע היּ בּ ׁש ה . ותראה אחד מקוֹ ם אל כלּ כם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִהכּ נסוּ 
יבּ ׁש ה, כתוּ ב  א הּמ ים. בּ ין לחוּ ת, בּ לי ארץ, מּק דם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 
וּ מׁש מיעים וי וֹ רדים, גּ וֹ בהים הוֹ לכים הּמ ים  והיוּ  היּ בּ ׁש ה. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  בּ הם ׁש גּ ער עד המים, לסוֹ ף ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָקוֹ לם
קוֹ לם ע ּת ה ועד הּמ ים, התכּ נּ סוּ ת היא וׁש ם לּת הוֹ ם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהכניסם
בּ ּמ קוֹ ם ׁש ם גּ וֹ בהים וּ כׁש הם יּמ ים. להם וקרא ,ׁש וֹ כ ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵאינוֹ 
מיּ ראת החוּ צה יוֹ צאים ואין ויוֹ רדים ּת קּפ ם, נׁש בּ ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַההוּ א,

אד  ׁש ל ׁש כּ תוּ בּת קּפ וֹ  זהוּ  אדּ יר(שם)וֹ נם. ים מׁש בּ רי אדּ ירים ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ה'. ◌ָ◌ַבּ ּמ ר וֹ ם

אחריו אמר  כּ ת וּ ב מה כּ ן, ואם יוֹ סי, נאמנוּ (שם)?ר בּ י עדתי ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
ל ּפ סוּ ק  זה ּפ סוּ ק ר וֹ צה מה ּק דׁש . נאוה לבית ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְמאד

עוֹ לם,ׁש לּ מעלה ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  דּ וד: אמר יצחק, רבּ י אמר  ? ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
עליהם להעיד  אמת הם בראׁש ית, בּ מעשׂ ה ׁש עשׂ ית ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָהעד וּ ת
י וֹ ם, בּ כל ברא ׁש ית בּ מעשׂ ה הּמ עיד  כּ ל  ׁש נינוּ , ׁש הרי י וֹ ם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל
ה וּ א אּת ה דּ וד, ואמר הבּ א. העוֹ לם בּ ן ׁש הוּ א לוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌מבטח
מכּס ים הי וּ  וה ּמ ים הּמ ים, את וע שׂ ית העוֹ לם, כּ ל את ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ית
בצמצוּ ם ׁש יּ תכּ נּ סוּ  להם ועשׂ ית ׁש בּ הם, מהרבּ וּ י  העוֹ לם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאת
כינת ׁש , מלּ פני רצוֹ ן  יהי  ּכ אחד. מקוֹ ם אל  אחד ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌כּ לּ ם
ׁש יּ וֹ תר ,בּ בית אוֹ תּה  ׁש ּת צמצם כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל מלאה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
וא ּק דׁש , נאוה לבית ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש ם. להי וֹ ת הוּ א ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָראוּ י

ימים. לאר אלּ א מוּ עט, ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלזמן
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נקמוֹ אצד יהואל הוֹ פיע:ת נקמוֹ ת אל 
גּ אים:ב על גּ מוּ ל הׁש ב הארץ ׁש פט עדג הנּ שׂ א 

יהו רׁש עים יעזוּ :מתי רׁש עים מתי עד 
און:ד  ּפ עלי כּ ל יתאּמ רוּ  עתק ידבּ רוּ  עּמ היבּ יעוּ  

יהו: ּיענּ ו ונחלת יהרגוּ וידכּ אוּ  וגר אלמנה 
ירצּ חוּ : אהיזויתוֹ מים יבין וא יּ ּה  יראה א ויּ אמרוּ  

 ל מעיק  שונא  א
נקמות א)אל צד ]:(צד , לפרק תהלי טוב[שימוש ומזמור המזמור זה

לאוירא בשפרפירא ופוק  גרמי דכי  ל מעיק סנא אי  להודות.
יתיה וצלי צפונית מזרחית פני ויהיו  שני  ביו לבונה בפומ והב 
א"ל מזמורי אלו של וש .רברבי נסי חמי  ואת ביו זמני ז'
 מלפני  רצו יהי  אמור. המזמורי אלו  שתגמור  ולאחר טו "ב. קנ"א

ותכניע שתשפיל  טו"ב  קנ"א פלונית )א"ל ב הראנו(פלוני וכ אויבי
 השלו עליו  רבינו  משה  אויב את והשפלת שהכנעת כש נסי
מעל הקטורת  כריח תפלתי ותעלה  השירות אלו  לפני כשהתפלל

המזבח .

תהלי שימוש

את אד  י א   ר את לחטיא  י את   ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאל
קד ר  ת א להחטיא  ויגר רע  להרהר להביא  ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹֹיו

דה רית    חתְִֶֶַָֹ

וגו'ו יּ אמרוּ  יּ ּה  יראה ז)א  הזוהר :(צד, ספר הקדמת ח.)[זוהר ](דף  ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
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, ּכ אמר  הזּ קן המנוּ נא ה)רב לחטיא (קהלת  ּפ י את ּת ּת ן  אל ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
רע  להרהוּ ר להביא ּפ יו את אדם בּ ן י ּת ן  ׁש א -  בּ שׂ ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאת 

הּק ד בּ רית בּ וֹ  ׁש חתוּ ם קד ׁש  בּ שׂ ר  אוֹ תוֹ  להחטיא ׁש אםׁש ויגרם , ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌
הגּ יה נּ ם על  ממנּ ה וא וֹ תוֹ  לגּ יהנּ ם. אוֹ תוֹ  מוֹ ׁש כים , ּכ ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶעוֹ שׂ ה
אּת וֹ , יחד חבּ לה מלאכי ׁש ל  ר בּ וֹ א וֹ ת  וכּמ ה ׁש מוֹ , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָדּ וּ מ"ה
הּק דׁש  בּ רית ׁש מר וּ  אוֹ תם וכל הגּ יהנּ ם, ּפ תח על  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְוע וֹ מד
בּ ׁש עה ,הּמ ל דּ וד אליהם. לקרב רׁש וּ ת לוֹ  אין הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
לפני  דוּ מ"ה עלה ׁש עה בּ א וֹ ת ּה  ּפ חד. מעשׂ ה, אוֹ תוֹ  ל וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ּק רה
בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב העוֹ לם, רבּ וֹ ן לוֹ : ואמר  ה וּ א ,  ּבּ ר ו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

כ ) וכתוּ ב(ויקרא  אי ׁש , אׁש ת את ינאף אׁש ר יח)ואי ׁש  ואל (שם ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
מהוּ  בּ ערוה בּ רית ׁש ּק לקל דּ וד  וכוּ '. עמית דינו)אׁש ת (מה ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הּק דׁש  וּ ברית הוּ א, צדּ יק דּ וד  הוּ א:  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מיּ וֹ ם ׁש בע בּ ת ל וֹ  ׁש ּמ זּמ נת גּ לוּ י  לפני ׁש הרי עוֹ מד, ּת ּק וּ נוֹ  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַעל 

העוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא 

גלוּ י אמר א לפניו - גּ לוּ י  לפני אם ועוֹ ד לוֹ : לוֹ : אמר ! ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ל ּק רב, ׁש עוֹ לים א לּ וּ  כּ ל ׁש הרי היה, מה היה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְבּ הּת ר 
אם לוֹ : אמר בּ גט. א ׁש ּת וֹ  ׁש ּפ וֹ טר  עד מהם אחד עוֹ לה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶא 
לוֹ : אמר  ח כּ ה. וא חד ׁש ים, ׁש ׁש ה לח כּ וֹ ת לוֹ  היה , ָּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וגלוּ י  מעבּ רת , ׁש היא ׁש חוֹ ׁש ׁש ים  בּ מקוֹ ם ה דּ בר עוֹ מד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַבּ ּמ ה
חת וּ ם ׁש מי ׁש הרי מע וֹ לם, אליה קרב א ׁש אוּ ריּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְלפני
עּמ וֹ , חתוּ ם ׁש מי  אוּ ריּ הוּ . וכתוּ ב אוּ ר יּ ה, כּ תוּ ב לעדוּ ת. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְבּ ת וֹ כוֹ 
מה זה העוֹ לם , רבּ וֹ ן לוֹ : אמר  לעוֹ למים. בּ ּה  ׁש ּמ ׁש  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש א
לפניו  עּמ ּה , ׁש כב א ׁש אוּ ריּ ה גּ ל וּ י לפני אם - ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאמרּת 
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נקמוֹ אצד יהואל הוֹ פיע:ת נקמוֹ ת אל 
גּ אים:ב על גּ מוּ ל הׁש ב הארץ ׁש פט עדג הנּ שׂ א 

יהו רׁש עים יעזוּ :מתי רׁש עים מתי עד 
און:ד  ּפ עלי כּ ל יתאּמ רוּ  עתק ידבּ רוּ  עּמ היבּ יעוּ  

יהו: ּיענּ ו ונחלת יהרגוּ וידכּ אוּ  וגר אלמנה 
ירצּ חוּ : אהיזויתוֹ מים יבין וא יּ ּה  יראה א ויּ אמרוּ  

 ל מעיק  שונא  א
נקמות א)אל צד ]:(צד , לפרק תהלי טוב[שימוש ומזמור המזמור זה

לאוירא בשפרפירא ופוק  גרמי דכי  ל מעיק סנא אי  להודות.
יתיה וצלי צפונית מזרחית פני ויהיו  שני  ביו לבונה בפומ והב 
א"ל מזמורי אלו של וש .רברבי נסי חמי  ואת ביו זמני ז'
 מלפני  רצו יהי  אמור. המזמורי אלו  שתגמור  ולאחר טו "ב. קנ"א

ותכניע שתשפיל  טו"ב  קנ"א פלונית )א"ל ב הראנו(פלוני וכ אויבי
 השלו עליו  רבינו  משה  אויב את והשפלת שהכנעת כש נסי
מעל הקטורת  כריח תפלתי ותעלה  השירות אלו  לפני כשהתפלל

המזבח .

תהלי שימוש

את אד  י א   ר את לחטיא  י את   ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאל
קד ר  ת א להחטיא  ויגר רע  להרהר להביא  ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹֹיו

דה רית    חתְִֶֶַָֹ

וגו'ו יּ אמרוּ  יּ ּה  יראה ז)א  הזוהר :(צד, ספר הקדמת ח.)[זוהר ](דף  ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
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, ּכ אמר  הזּ קן המנוּ נא ה)רב לחטיא (קהלת  ּפ י את ּת ּת ן  אל ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
רע  להרהוּ ר להביא ּפ יו את אדם בּ ן י ּת ן  ׁש א -  בּ שׂ ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאת 

הּק ד בּ רית בּ וֹ  ׁש חתוּ ם קד ׁש  בּ שׂ ר  אוֹ תוֹ  להחטיא ׁש אםׁש ויגרם , ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌
הגּ יה נּ ם על  ממנּ ה וא וֹ תוֹ  לגּ יהנּ ם. אוֹ תוֹ  מוֹ ׁש כים , ּכ ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶעוֹ שׂ ה
אּת וֹ , יחד חבּ לה מלאכי ׁש ל  ר בּ וֹ א וֹ ת  וכּמ ה ׁש מוֹ , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָדּ וּ מ"ה
הּק דׁש  בּ רית ׁש מר וּ  אוֹ תם וכל הגּ יהנּ ם, ּפ תח על  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְוע וֹ מד
בּ ׁש עה ,הּמ ל דּ וד אליהם. לקרב רׁש וּ ת לוֹ  אין הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
לפני  דוּ מ"ה עלה ׁש עה בּ א וֹ ת ּה  ּפ חד. מעשׂ ה, אוֹ תוֹ  ל וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ּק רה
בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב העוֹ לם, רבּ וֹ ן לוֹ : ואמר  ה וּ א ,  ּבּ ר ו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

כ ) וכתוּ ב(ויקרא  אי ׁש , אׁש ת את ינאף אׁש ר יח)ואי ׁש  ואל (שם ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
מהוּ  בּ ערוה בּ רית ׁש ּק לקל דּ וד  וכוּ '. עמית דינו)אׁש ת (מה ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הּק דׁש  וּ ברית הוּ א, צדּ יק דּ וד  הוּ א:  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מיּ וֹ ם ׁש בע בּ ת ל וֹ  ׁש ּמ זּמ נת גּ לוּ י  לפני ׁש הרי עוֹ מד, ּת ּק וּ נוֹ  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַעל 

העוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא 

גלוּ י אמר א לפניו - גּ לוּ י  לפני אם ועוֹ ד לוֹ : לוֹ : אמר ! ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ל ּק רב, ׁש עוֹ לים א לּ וּ  כּ ל ׁש הרי היה, מה היה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְבּ הּת ר 
אם לוֹ : אמר בּ גט. א ׁש ּת וֹ  ׁש ּפ וֹ טר  עד מהם אחד עוֹ לה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶא 
לוֹ : אמר  ח כּ ה. וא חד ׁש ים, ׁש ׁש ה לח כּ וֹ ת לוֹ  היה , ָּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וגלוּ י  מעבּ רת , ׁש היא ׁש חוֹ ׁש ׁש ים  בּ מקוֹ ם ה דּ בר עוֹ מד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַבּ ּמ ה
חת וּ ם ׁש מי ׁש הרי מע וֹ לם, אליה קרב א ׁש אוּ ריּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְלפני
עּמ וֹ , חתוּ ם ׁש מי  אוּ ריּ הוּ . וכתוּ ב אוּ ר יּ ה, כּ תוּ ב לעדוּ ת. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְבּ ת וֹ כוֹ 
מה זה העוֹ לם , רבּ וֹ ן לוֹ : אמר  לעוֹ למים. בּ ּה  ׁש ּמ ׁש  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש א
לפניו  עּמ ּה , ׁש כב א ׁש אוּ ריּ ה גּ ל וּ י לפני אם - ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאמרּת 

תהלי זוהר 
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גּ לוּ י  ועוֹ ד ,האם חדׁש ים. ׁש ׁש ה לּה  לחכּ וֹ ת ל וֹ  היה ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌
לוֹ  ׁש לח לּמ ה אז עּמ ּה , ׁש כב א ׁש ּמ עוֹ לם ידע ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִאם

ׁש כּ תוּ ב  אׁש ּת וֹ , עם לׁש ּמ ׁש  עליו וצוּ ה  ב דּ וד (שמואל  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ידע,יא) א ודּ אי  לוֹ : אמר  .רגלי וּ רחץ  לבית ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵרד 

חדׁש ים ארבּ עה ׁש הרי  חדׁש ים, מׁש ה יוֹ תר חכּ ה ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
דּ וד  העביר בּ ניסן  וחמה בּ עשׂ רים למדנ וּ ,  ּׁש כ ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָהי וּ ,
ׁש בּ סיון, ימים בּ ׁש בעה י וֹ אב עם והיוּ  ישׂ ראל, בּ כל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְכּ ר וּ ז

ׁש  ׁש הוּ  עּמ וֹ ן. בּ ני ארץ  והׁש חיתוּ  ּת ּמ וּ ז והלכוּ  סיון ם ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
היה מה היה בּ אל וּ ל ואר בּ עה וּ בעשׂ רים ואלוּ ל, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ָאב
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  מחל הכּ ּפ וּ רים וּ בי וֹ ם ׁש בע , בּ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִעם
כּ רוּ ז, העבר בּ אדר  בּ ׁש בעה אוֹ מרים ויׁש  חטא. אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵהוּ א
היה בּ אלוּ ל עשׂ ר וּ בחמה בּ א יּ ר , עשׂ ר  בּ חמה ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתכּ נּ סוּ 

התבּ ר  הכּ ּפ וּ רים וּ ביוֹ ם ׁש בע , בּ ת עם היה (שםמה ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
תמ וּ תיב ) א זּ ה מה תמ וּ ת . א חּט את העביר ה' ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַגּ ם

הרי  העוֹ לם , ר בּ וֹ ן דּ וּ מה: אמר דּ וּ מה. בּ יד תמוּ ת ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָא 
ואמר  ּפ יו ּפ תח  ׁש הוּ א אליו, לי י ׁש  אחד חי (שם)דּ בר ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

נפ ׁש וֹ . את  דן והוּ א זאת , העשׂ ה האי ׁש  מות בן כּ י ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִה'
ׁש הרי  רׁש וּ ת, ל אין לוֹ : אמר  עליו. לי י ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְטרוּ ניא
חטא. ׁש א ּפ י על אף לה', חטאתי  ואמר  לפני ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָהוֹ דה 
מיּ ד  וקבּ ל . עליו כּ תבּת י  ענׁש  בּ אוּ ריּ ה, חטא בּ מה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

דּ וד, אמר  זה ועל נפ ׁש . בּ פחי למקוֹ מוֹ  דּ וּ מה (תהליםחזר ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
נפׁש יצד ) דוּ מה ׁש כנה כּ מעט לּ י עזרתה  ה' ה'ל וּ לי ל וּ לי  . ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

מה וכוּ '. ׁש כנה כּ מעט ׁש לּ י, אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס ׁש היה לּ י  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶעזרתה

תהלי זוהר 

יתה 895זוהר הלימוד אייר סדר יז  ליו

צד תהלי מזמור  | לחודש  יט | רביעי ספר 

:מתיחיעקב וּ כסילים בּ עם בּ ערים בּ ינוּ  
האטּת שׂ כּ ילוּ : עין יצר אם יׁש מע הא אזן הנטע 

דּ עת:ייבּ יט: אדם המלּמ ד יוֹ כיח הא גּ וֹ ים היסר 
הבל:יהויא הּמ ה כּ י אדם מחׁש בוֹ ת ידע 
תלּמ דנּ וּ :יב וּ מּת וֹ רת יּ ּה  ּת יּס רנּ וּ  אׁש ר הגּ בר אׁש רי
ׁש חת:יג לרׁש ע יכּ רה עד רע מימי לוֹ  כּ יידלהׁש קיט 

יהו יּט ׁש  יעזב:א א ונחלתוֹ  עדטועּמ וֹ  כּ י 
לב: יׁש רי כּ ל ואחריו מׁש ּפ ט יׁש וּ ב ליטזצדק יקוּ ם מי 

הצּ ד  וּ בין בּ יני ׁש יּ ׁש  הע וּ ר  כּ מוֹ  דּ ק חוּ ט  כּ מוֹ  כּ מעט  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזּ ה
נפׁש י .האחר, דוּ מה ׁש כנה  ׁש א היה ׁש ע וּ ר  כּ אוֹ תוֹ  ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ גלל ולכן  בּ דוד, דּ בר  יאמר  ׁש א לה מר אדם בּ ן  צרי ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לדוּ מה לוֹ מר יוּ כל ה)ׁש א כּ מ וֹ (קהלת היא, ׁש גגה כּ י  ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ל ּמ ה בּ דּ ין. הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ונצּ ח  לדוד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
וחבּ ל  אמר, ׁש ה וּ א  קוֹ ל אוֹ תוֹ  על -  קוֹ ל על  הא הים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָֹ◌ְ◌ִיקצף
ׁש ּפ גם הּק דוֹ ׁש  בּ רית קדׁש  בּ שׂ ר זה  -  ידי מעשׂ ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶאת

זה וּ בגלל ד וּ מה. ידי  על בּ גּ יהנּ ם  יט )ונמׁש וּ מעשׂ ה(תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
עם ׁש התח בּ ר וּ  החברים אוֹ תם אלּ וּ  הרקיע . מ גּ יד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָידיו 
מי  ואחד. אחד כּ ל ור וֹ ׁש ם  מגּ יד  בריתּה , וּ בעלי הזּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהכּ לּ ה
וזהוּ  וּ מזּ לוֹ ת, וכוֹ כבים וּ לבנה חּמ ה ׁש בּ וֹ  הרקיע זהוּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע 
להיוֹ ת אוֹ תם  וכוֹ תב אוֹ תם ורוֹ ׁש ם מגּ יד הוּ א זכּ רוֹ ן, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵספר 
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גּ לוּ י  ועוֹ ד ,האם חדׁש ים. ׁש ׁש ה לּה  לחכּ וֹ ת ל וֹ  היה ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌
לוֹ  ׁש לח לּמ ה אז עּמ ּה , ׁש כב א ׁש ּמ עוֹ לם ידע ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִאם

ׁש כּ תוּ ב  אׁש ּת וֹ , עם לׁש ּמ ׁש  עליו וצוּ ה  ב דּ וד (שמואל  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ידע,יא) א ודּ אי  לוֹ : אמר  .רגלי וּ רחץ  לבית ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵרד 

חדׁש ים ארבּ עה ׁש הרי  חדׁש ים, מׁש ה יוֹ תר חכּ ה ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
דּ וד  העביר בּ ניסן  וחמה בּ עשׂ רים למדנ וּ ,  ּׁש כ ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָהי וּ ,
ׁש בּ סיון, ימים בּ ׁש בעה י וֹ אב עם והיוּ  ישׂ ראל, בּ כל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְכּ ר וּ ז

ׁש  ׁש הוּ  עּמ וֹ ן. בּ ני ארץ  והׁש חיתוּ  ּת ּמ וּ ז והלכוּ  סיון ם ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
היה מה היה בּ אל וּ ל ואר בּ עה וּ בעשׂ רים ואלוּ ל, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ָאב
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  מחל הכּ ּפ וּ רים וּ בי וֹ ם ׁש בע , בּ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִעם
כּ רוּ ז, העבר בּ אדר  בּ ׁש בעה אוֹ מרים ויׁש  חטא. אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵהוּ א
היה בּ אלוּ ל עשׂ ר וּ בחמה בּ א יּ ר , עשׂ ר  בּ חמה ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתכּ נּ סוּ 

התבּ ר  הכּ ּפ וּ רים וּ ביוֹ ם ׁש בע , בּ ת עם היה (שםמה ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
תמ וּ תיב ) א זּ ה מה תמ וּ ת . א חּט את העביר ה' ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַגּ ם

הרי  העוֹ לם , ר בּ וֹ ן דּ וּ מה: אמר דּ וּ מה. בּ יד תמוּ ת ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָא 
ואמר  ּפ יו ּפ תח  ׁש הוּ א אליו, לי י ׁש  אחד חי (שם)דּ בר ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

נפ ׁש וֹ . את  דן והוּ א זאת , העשׂ ה האי ׁש  מות בן כּ י ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִה'
ׁש הרי  רׁש וּ ת, ל אין לוֹ : אמר  עליו. לי י ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְטרוּ ניא
חטא. ׁש א ּפ י על אף לה', חטאתי  ואמר  לפני ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָהוֹ דה 
מיּ ד  וקבּ ל . עליו כּ תבּת י  ענׁש  בּ אוּ ריּ ה, חטא בּ מה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

דּ וד, אמר  זה ועל נפ ׁש . בּ פחי למקוֹ מוֹ  דּ וּ מה (תהליםחזר ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
נפׁש יצד ) דוּ מה ׁש כנה כּ מעט לּ י עזרתה  ה' ה'ל וּ לי ל וּ לי  . ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

מה וכוּ '. ׁש כנה כּ מעט ׁש לּ י, אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס ׁש היה לּ י  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶעזרתה
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:מתיחיעקב וּ כסילים בּ עם בּ ערים בּ ינוּ  
האטּת שׂ כּ ילוּ : עין יצר אם יׁש מע הא אזן הנטע 

דּ עת:ייבּ יט: אדם המלּמ ד יוֹ כיח הא גּ וֹ ים היסר 
הבל:יהויא הּמ ה כּ י אדם מחׁש בוֹ ת ידע 
תלּמ דנּ וּ :יב וּ מּת וֹ רת יּ ּה  ּת יּס רנּ וּ  אׁש ר הגּ בר אׁש רי
ׁש חת:יג לרׁש ע יכּ רה עד רע מימי לוֹ  כּ יידלהׁש קיט 

יהו יּט ׁש  יעזב:א א ונחלתוֹ  עדטועּמ וֹ  כּ י 
לב: יׁש רי כּ ל ואחריו מׁש ּפ ט יׁש וּ ב ליטזצדק יקוּ ם מי 

הצּ ד  וּ בין בּ יני ׁש יּ ׁש  הע וּ ר  כּ מוֹ  דּ ק חוּ ט  כּ מוֹ  כּ מעט  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזּ ה
נפׁש י .האחר, דוּ מה ׁש כנה  ׁש א היה ׁש ע וּ ר  כּ אוֹ תוֹ  ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ גלל ולכן  בּ דוד, דּ בר  יאמר  ׁש א לה מר אדם בּ ן  צרי ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לדוּ מה לוֹ מר יוּ כל ה)ׁש א כּ מ וֹ (קהלת היא, ׁש גגה כּ י  ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ל ּמ ה בּ דּ ין. הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ונצּ ח  לדוד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
וחבּ ל  אמר, ׁש ה וּ א  קוֹ ל אוֹ תוֹ  על -  קוֹ ל על  הא הים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָֹ◌ְ◌ִיקצף
ׁש ּפ גם הּק דוֹ ׁש  בּ רית קדׁש  בּ שׂ ר זה  -  ידי מעשׂ ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶאת

זה וּ בגלל ד וּ מה. ידי  על בּ גּ יהנּ ם  יט )ונמׁש וּ מעשׂ ה(תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
עם ׁש התח בּ ר וּ  החברים אוֹ תם אלּ וּ  הרקיע . מ גּ יד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָידיו 
מי  ואחד. אחד כּ ל ור וֹ ׁש ם  מגּ יד  בריתּה , וּ בעלי הזּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהכּ לּ ה
וזהוּ  וּ מזּ לוֹ ת, וכוֹ כבים וּ לבנה חּמ ה ׁש בּ וֹ  הרקיע זהוּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע 
להיוֹ ת אוֹ תם  וכוֹ תב אוֹ תם ורוֹ ׁש ם מגּ יד הוּ א זכּ רוֹ ן, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵספר 
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און: ּפ עלי עם לי יתיצּ ב מי מרעים יהויזעם לוּ לי 
:נפׁש י דוּ מה ׁש כנה כּ מעט לּ י עזרתה

מלאכי  ל  קב צ ת  ה  ה ה  ל הע מ יצא  אד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעה
ה הא ת  את  איור עיני מרימי עליו נפקדי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָחלה 

 מ  ונפרדי דה רית ְְְִִִִִֶֶֶַָֹהיא 
וגו 'י ל וּ ל לּ י עזרתה  יז)יהוה  לך:(צד, לך  פ' ח"א (דף[זוהר ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

י שׂ ראל ]צד.) זוֹ כים בּ ּמ ה למדנוּ , ואמר . אחר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
עבוֹ דה עוֹ בדי העּמ ים ׁש אר  כּ מוֹ  לגּ יהנּ ם י וֹ רדים ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם

ד וּ מה בּ ידי נמסרים ואין ׁש כּ [אלא]?זרה, הזּ וֹ . בּ אוֹ ת ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
קבוּ צוֹ ת כּ ּמ ה הזּ ה, העוֹ לם מן יוֹ צא  ׁש אדם בּ ׁש עה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,

חבלה)ׁש ל עינים(מלאכי  מרימים עליו. נפקדים מחבּ לים  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
מּמ נּ וּ , ונפרדים הּק ד ׁש , בּ רית  ׁש היא  הזּ וֹ , האוֹ ת את ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְורוֹ אים
ׁש נּ מסר מי ׁש כּ ל לגּ יהנּ ם. לרדת  דוּ מה בּ ידי  נּת ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְואינוֹ 
עליוֹ נים ּפ וֹ חדים הזּ וֹ  וּ מהאוֹ ת לגּ יהנּ ם. יוֹ רד ודּ אי  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבּ ידוֹ ,
ה וּ א אם בּ אדם בּ וֹ  ׁש וֹ לטים אין הרעים והדּ ינים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים,
בּ ׁש מ וֹ  נאחז  ׁש הוּ א מוּ ם הזּ וֹ , הבּ רית את ל ׁש מר  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶזוֹ כה
את ׁש מר  א הּמ ל ׁש דּ וד כּ יון הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
ונטרד  הּמ לכוּ ת, מ ּמ נּ וּ  העברה כּ ראוּ י, הזּ וֹ  הבּ רית ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַאוֹ ת
וימסר וּ  מ יּ ד, אוֹ תוֹ  ׁש יּ וֹ ריד וּ  סבר  כּ י ּפ חד, מיּ ד  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמיר וּ ׁש לים.
עליו, ׁש התבּ ר  עד ההוּ א, בּ עוֹ לם וימוּ ת דּ וּ מה בּ יד  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 

ב )ׁש כּ תוּ ב ב  תמוּ ת.(שמואל א חּט את העביר ה' גּ ם ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ מעט לּ י עזרתה ה' ל וּ לי ואמר, ּפ תח  העה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 

נפׁש י . ד וּ מה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָׁש כנה
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יהויח  ּחסד רגלי מטה אמרּת י יסעדני:אם 
נפׁש י:יט יׁש עׁש עוּ  ּת נחוּ מי בּ קרבּ י שׂ רעּפ י בּ רב
חק:כ  עלי עמל יצר הוּ וֹ ת כּ ּס א עלכאהיחבר יגוֹ דּ וּ  

דמה מ זה  מלא ל יד נת נ ת עיהר ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָנפ ת 
 ולד   יה ְְְִִֵַַָָָֹלהכניס

וגוֹ 'לוּ לי  לּ י  עזרתה יז)יהוה שרה:(צד, חיי  פ' ח"א קל:)[זוהר ](דף  ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הרׁש עים נפׁש וֹ ת יעקב , בּ רבּ י ׁש מ וּ אל  רבּ י אמר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ ,
בּ גּ יה נּ ם להכניסם דוּ מה ׁש מוֹ  זה מלא ׁש ל  בּ ידוֹ  ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְנתוּ נ וֹ ת
עד  ח וֹ זר וֹ ת, אינן ׁש וּ ב בּ ידוֹ , ׁש נּ מסרוֹ ת וכיון ׁש ם. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְולדוּ ן
ע וֹ ן, אוֹ תוֹ  כּ ׁש עשׂ ה ׁש נּ תירא דּ וד  יראת וזה לגּ יהנּ ם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ כּ נסוּ 

צד )ׁש נּ אמר  נפׁש י(תהלים דוּ מה ׁש כנה כּ מעט לּ י  עזרתה ה' .לוּ לי  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ  הנּ ׁש מה ייסא, רבּ י  ׁש אראמר עם  גוּ ף אוֹ תוֹ  להכניס לוֹ  וֹ געת  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וגו'. עפרוֹ ן אל וידבּ ר  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ חׁש בּ וֹ נם. הצּ דּ יקים ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַגּ וּ פ וֹ ת
כּ תוּ ב  מה ראה לוֹ : וא וֹ מר קוֹ דם הּמ לא ּת נח וּ ם , רבּ י  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ עפר, לׁש כּ ן ׁש חתוֹ  חת. בּ ני   ֹבּ תו י ׁש ב ועפר וֹ ן  - ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
בּ חׁש בּ וֹ ן  הגּ וּ ף אוֹ תוֹ  להכניס לוֹ  ואוֹ מר  מקדּ ים ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהוּ א
בּ אזני  אברהם את החּת י עפרוֹ ן ויּ ען ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים.
ׁש ער בּ אי  לכל זּ ה מה לאמר . עירוֹ  ׁש ער בּ אי  לכל חת ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבני

ּפ נקס וֹ .עיר וֹ  ח ׁש בּ וֹ ן בּ כתב ׁש נּ כנסוּ  אוֹ תם אמר , נחמן רב ? ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נגזר  וכ נחמן , רב נכנסים[על]ׁש אמר  דּ וּ מה יד על חׁש בּ וֹ ן, ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וה וּ א אוֹ תם, להוֹ ציא עתיד  הּפ תק וּ בחׁש בּ וֹ ן  ה ּק ברוֹ ת, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְלבּת י
העפר. ׁש וֹ כני על ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌◌ְממנּ ה

תהלי זוהר 
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און: ּפ עלי עם לי יתיצּ ב מי מרעים יהויזעם לוּ לי 
:נפׁש י דוּ מה ׁש כנה כּ מעט לּ י עזרתה

מלאכי  ל  קב צ ת  ה  ה ה  ל הע מ יצא  אד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעה
ה הא ת  את  איור עיני מרימי עליו נפקדי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָחלה 

 מ  ונפרדי דה רית ְְְִִִִִֶֶֶַָֹהיא 
וגו 'י ל וּ ל לּ י עזרתה  יז)יהוה  לך:(צד, לך  פ' ח"א (דף[זוהר ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

י שׂ ראל ]צד.) זוֹ כים בּ ּמ ה למדנוּ , ואמר . אחר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
עבוֹ דה עוֹ בדי העּמ ים ׁש אר  כּ מוֹ  לגּ יהנּ ם י וֹ רדים ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם

ד וּ מה בּ ידי נמסרים ואין ׁש כּ [אלא]?זרה, הזּ וֹ . בּ אוֹ ת ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
קבוּ צוֹ ת כּ ּמ ה הזּ ה, העוֹ לם מן יוֹ צא  ׁש אדם בּ ׁש עה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,

חבלה)ׁש ל עינים(מלאכי  מרימים עליו. נפקדים מחבּ לים  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
מּמ נּ וּ , ונפרדים הּק ד ׁש , בּ רית  ׁש היא  הזּ וֹ , האוֹ ת את ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְורוֹ אים
ׁש נּ מסר מי ׁש כּ ל לגּ יהנּ ם. לרדת  דוּ מה בּ ידי  נּת ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְואינוֹ 
עליוֹ נים ּפ וֹ חדים הזּ וֹ  וּ מהאוֹ ת לגּ יהנּ ם. יוֹ רד ודּ אי  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבּ ידוֹ ,
ה וּ א אם בּ אדם בּ וֹ  ׁש וֹ לטים אין הרעים והדּ ינים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים,
בּ ׁש מ וֹ  נאחז  ׁש הוּ א מוּ ם הזּ וֹ , הבּ רית את ל ׁש מר  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶזוֹ כה
את ׁש מר  א הּמ ל ׁש דּ וד כּ יון הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
ונטרד  הּמ לכוּ ת, מ ּמ נּ וּ  העברה כּ ראוּ י, הזּ וֹ  הבּ רית ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַאוֹ ת
וימסר וּ  מ יּ ד, אוֹ תוֹ  ׁש יּ וֹ ריד וּ  סבר  כּ י ּפ חד, מיּ ד  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמיר וּ ׁש לים.
עליו, ׁש התבּ ר  עד ההוּ א, בּ עוֹ לם וימוּ ת דּ וּ מה בּ יד  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 

ב )ׁש כּ תוּ ב ב  תמוּ ת.(שמואל א חּט את העביר ה' גּ ם ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ מעט לּ י עזרתה ה' ל וּ לי ואמר, ּפ תח  העה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 

נפׁש י . ד וּ מה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָׁש כנה
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יהויח  ּחסד רגלי מטה אמרּת י יסעדני:אם 
נפׁש י:יט יׁש עׁש עוּ  ּת נחוּ מי בּ קרבּ י שׂ רעּפ י בּ רב
חק:כ  עלי עמל יצר הוּ וֹ ת כּ ּס א עלכאהיחבר יגוֹ דּ וּ  

דמה מ זה  מלא ל יד נת נ ת עיהר ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָנפ ת 
 ולד   יה ְְְִִֵַַָָָֹלהכניס

וגוֹ 'לוּ לי  לּ י  עזרתה יז)יהוה שרה:(צד, חיי  פ' ח"א קל:)[זוהר ](דף  ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הרׁש עים נפׁש וֹ ת יעקב , בּ רבּ י ׁש מ וּ אל  רבּ י אמר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ ,
בּ גּ יה נּ ם להכניסם דוּ מה ׁש מוֹ  זה מלא ׁש ל  בּ ידוֹ  ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְנתוּ נ וֹ ת
עד  ח וֹ זר וֹ ת, אינן ׁש וּ ב בּ ידוֹ , ׁש נּ מסרוֹ ת וכיון ׁש ם. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְולדוּ ן
ע וֹ ן, אוֹ תוֹ  כּ ׁש עשׂ ה ׁש נּ תירא דּ וד  יראת וזה לגּ יהנּ ם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ כּ נסוּ 

צד )ׁש נּ אמר  נפׁש י(תהלים דוּ מה ׁש כנה כּ מעט לּ י  עזרתה ה' .לוּ לי  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ  הנּ ׁש מה ייסא, רבּ י  ׁש אראמר עם  גוּ ף אוֹ תוֹ  להכניס לוֹ  וֹ געת  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וגו'. עפרוֹ ן אל וידבּ ר  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ חׁש בּ וֹ נם. הצּ דּ יקים ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַגּ וּ פ וֹ ת
כּ תוּ ב  מה ראה לוֹ : וא וֹ מר קוֹ דם הּמ לא ּת נח וּ ם , רבּ י  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ עפר, לׁש כּ ן ׁש חתוֹ  חת. בּ ני   ֹבּ תו י ׁש ב ועפר וֹ ן  - ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
בּ חׁש בּ וֹ ן  הגּ וּ ף אוֹ תוֹ  להכניס לוֹ  ואוֹ מר  מקדּ ים ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהוּ א
בּ אזני  אברהם את החּת י עפרוֹ ן ויּ ען ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים.
ׁש ער בּ אי  לכל זּ ה מה לאמר . עירוֹ  ׁש ער בּ אי  לכל חת ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבני

ּפ נקס וֹ .עיר וֹ  ח ׁש בּ וֹ ן בּ כתב ׁש נּ כנסוּ  אוֹ תם אמר , נחמן רב ? ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נגזר  וכ נחמן , רב נכנסים[על]ׁש אמר  דּ וּ מה יד על חׁש בּ וֹ ן, ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וה וּ א אוֹ תם, להוֹ ציא עתיד  הּפ תק וּ בחׁש בּ וֹ ן  ה ּק ברוֹ ת, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְלבּת י
העפר. ׁש וֹ כני על ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌◌ְממנּ ה

תהלי זוהר 
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ואהי מחסי:למשׂ גּ ב עליהםכגלצוּ ר ׁש ב ויּ  

יהו יצמיתם יצמיתם וּ ברעתם אוֹ נם את 
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ליהואצה נרנּ נה יׁש ענוּ :לכוּ  לצוּ ר נריעה 
לוֹ :ב נריע בּ זמרוֹ ת בּ תוֹ דה פניו כּ יג נקדּ מה 

יהו גּ דוֹ ל אהיםאל כּ ל על גּ דוֹ ל וּ מל 
: לוֹ :ד הרים ותוֹ עפוֹ ת ארץ מחקרי בּ ידוֹ  אׁש ר

יצרוּ :ה ידיו ׁש ת ויבּ  עשׂ הוּ  והוּ א היּ ם לוֹ  בּ אוּ ואׁש ר 
יהו לפני נברכה ונכרעה כּ יזעשׂ נוּ :נׁש ּת חוה 

עיר  אנשי  יטעוהו לבל
נרננה  א)לכו צה ]:(צה, לפרק תהלי עירו[שימוש אנשי  יטעוהו לבל

א"ל. שלו וש לטומאה

תהלי שימוש

הרת ל  תא  רא רגליו על עמד  הרא אד ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָעה
מ ניו  פחדֲִָָָ

וגו 'בּ א וּ  ונכרעה  ו )נׁש ּת חוה ח"א:(צה, רכא :)[זוהר תורה](דף  זוהר ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בשעה עשׂ נוּ . יהוה לפני נברכה ונכרעה נׁש ּת חוה ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִֹבּ אוּ 
ופחדו  הבריות כל אותו ראו רגליו על עמד הראשון שאדם
אמר והוא המלך , אחר  כעבדים  אחריו מהלכים והיו  מפניו,

אחריו : כלם והלכו וגו', ונשתחוה באו ואתם אני ◌ְלהם

די מ והחואה  ְְְְֲִִִַָָָריעה 
וגו 'בּ אוּ  ונכרעה  ו )נׁש ּת חוה ח"ג:(צה , קסד.)[זוהר סבא](דף  פתח ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קו)ואמר  תהלתו,(תהלים כל  ישמיע ה' גבורות ימלל מי

תהלי זוהר 

  )20 כרכים( - לתרומות עבור הדפסה והפצת  הספרים - טל:  0527651911

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ה' 
ּוּבֹו ַאַחד ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ְיהּוֵדי ַהֹּזַהר\ֹזַהר 
ַהַּכְׁשרּות ְוַהַּׁשָּבת\ֻסַּכת 

ַהֹּזַהר\ְּגֻאַּלת ַהֹּזַהר\
ַהֹּזַהר ְוַהר ִסיַני\ְּדָרָׁשה 
ִלְסִליחֹות תשע"ג\ֹזַהר 
ַלָּבר ִמְצָוה\ֹזַהר ַּבר ֵּבי 
ַרב ְּדַחד יֹוָמא\ִסּיּום 

ַהֹּזַהר\10. ַים ַהֹּזַהר\11. 
ֹּכַח ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך א'
ּוּבֹו ְׁשֵני ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)268 ַעּמּוִדים(:

קֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\
ֹּכַח ַהֹּזַהר ֵחֶלק ג'

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ב'
ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
  )284 ַעּמּוִדים(:

ֵסֶפר ַהְּתׁשּוָבה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ג' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים )252 ַעּמּוִדים(:
ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ַהְּמֹבָאר\
ְסֻגַּלת ָּפַתח ֵאִלָּיהּו\

ִּגיָמְטִרּיֹות ַהֹּזַהר\קֹוֵבץ 
ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\ֹּכַח 
ַהֹּזַהר ֵחֶלק ב' \ ַהַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב ְוַהְּׁשִחיָטה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ד' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

 ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ַהֹּזַהר ּוְסָפָריו\ַהֹּזַהר 
ָּבָעֵקב\ַהֹּזַהר ּוָמִׁשיַח\
ַהֹּזַהר ְוַהְּגאּוָלה\ֹזַהר 
ַהְּמזּוָזה\ֹזַהר ַהְּגאּוָלה

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ
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ליהואצה נרנּ נה יׁש ענוּ :לכוּ  לצוּ ר נריעה 
לוֹ :ב נריע בּ זמרוֹ ת בּ תוֹ דה פניו כּ יג נקדּ מה 

יהו גּ דוֹ ל אהיםאל כּ ל על גּ דוֹ ל וּ מל 
: לוֹ :ד הרים ותוֹ עפוֹ ת ארץ מחקרי בּ ידוֹ  אׁש ר

יצרוּ :ה ידיו ׁש ת ויבּ  עשׂ הוּ  והוּ א היּ ם לוֹ  בּ אוּ ואׁש ר 
יהו לפני נברכה ונכרעה כּ יזעשׂ נוּ :נׁש ּת חוה 

עיר  אנשי  יטעוהו לבל
נרננה  א)לכו צה ]:(צה, לפרק תהלי עירו[שימוש אנשי  יטעוהו לבל

א"ל. שלו וש לטומאה

תהלי שימוש

הרת ל  תא  רא רגליו על עמד  הרא אד ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָעה
מ ניו  פחדֲִָָָ

וגו 'בּ א וּ  ונכרעה  ו )נׁש ּת חוה ח"א:(צה, רכא :)[זוהר תורה](דף  זוהר ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בשעה עשׂ נוּ . יהוה לפני נברכה ונכרעה נׁש ּת חוה ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִֹבּ אוּ 
ופחדו  הבריות כל אותו ראו רגליו על עמד הראשון שאדם
אמר והוא המלך , אחר  כעבדים  אחריו מהלכים והיו  מפניו,

אחריו : כלם והלכו וגו', ונשתחוה באו ואתם אני ◌ְלהם

די מ והחואה  ְְְְֲִִִַָָָריעה 
וגו 'בּ אוּ  ונכרעה  ו )נׁש ּת חוה ח"ג:(צה , קסד.)[זוהר סבא](דף  פתח ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קו)ואמר  תהלתו,(תהלים כל  ישמיע ה' גבורות ימלל מי

תהלי זוהר 
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תמיד  הקב"ה שעושה הגבורות לספר  שיוכל בעולם  הוא מי 
שהניח שלו הגוף  הזה מעולם נפטר האדם כאשר  בעולם,
סבל  עונשו שהרי  לבוא, לעתיד לו תהיה ותקומה נאבד, אינו
הבריות כל של שכרן מקפח  אינו והקב"ה אופנים, בכמה
בהם היה ולא שלו  האמונה מתוך  שיצאו אותן מלבד שברא,
אלה כי  במודים, כרעו  שלא אותן ומלבד לעולם, טוב דבר 
יבנה שלא בשביל  אחרות, בריות מגופותם הקב"ה עושה

לעולם: יקום ולא אדם צרות הגוף מאותו ק.)עוד  דף ח"ב - (זוהר 

רבונו  לפני כורע היה הוא אם  אדם של שדרתו למדנו וכך
במודים כורע  היה לא ואם  המתים, בתחיית ויתקיים יעמוד

התחיה: בזמן תקומה לו ואין נחש, שדרתו נעשה

י כל  רכת ְְֵָָָמאה

וגו'לפני עשׂ נוּ  ו )יהוה  ח"ג:(צה, קעט.)[זוהר שדרשו ](דף  כמו ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌

משנההח בעלי  י)כמים ה'(דברים מה ישראל ועתה
כנגד  מא"ה, אלא מ"ה תקרא אל ואמרו מעמך, שואל אלהיך
וזהו  יום, בכל לרבונו לברך האדם שמחויב  ברכות מאה

לרבונו : יום בכל להטעים האדם שצריך

 מע ת לק  א  ה הא לה  ק ְְְִִֵֵַַַָָָאימתי

וגו'היום תשמעו בקלו ז)אם תורה]:(צה , זוהר חדש, פתח[זוהר . ְ◌

ואמר  יצחק כא)רבי משעיר(ישעי' קורא אלי דומה משא 
אלו  משעיר, קורא אלי  מליל, מה שומר מלילה מה שומר
ומה שעיר , בני של כבד מעול  להקב"ה  שקוראין ישראל 

תהלי זוהר 
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אהינוּ  היּ וֹ םהוּ א ידוֹ  וצאן מרעיתוֹ  עם ואנחנוּ  
תׁש מעוּ : בּ קלוֹ  כּ יוֹ םחאם כּ מריבה לבבכם ּת קׁש וּ  אל 

בּ ּמ דּב ר: ראוּ טמּס ה גּ ם בּ חנוּ ני אבוֹ תיכם נּס וּ ני אׁש ר 
לבביפעלי: ּת עי עם ואמר בּ דוֹ ר אקוּ ט ׁש נה ארבּ עים 

דרכי: ידעוּ  א והם אםיאהם באּפ י נׁש ּב עּת י אׁש ר 
מנוּ חתי: אל יבאוּ ן

הוא אתה עולם של רבונו ר"ל  מלילה, מה שומר אומרים,
מה לנו אמור ללילה, שדומה הגלות בזה ישראל שומר
בוא ממנה תוציאנו  אימתי  הלילה , מזה תהיה מה מלילה,
אמר לילה, וגם בקר  אתא שומר אמר  אחריו כתוב  מה וראה
והוצאתי  הבאתי בקר , אתא ישראל, שומר  שהוא הקב "ה
הבאתי  לילה, וגם בבקר , להיות זכיתם לא הגלות, מן אתכם
הלילה, שהוא הזה הגלות בבור  אתכם והאפלתי הלילה לכם
גאולתכם קץ לדעת מבקשים אתם אם בעיו , תבעיון אם
רבי  שאמר כמו  והיינו אתיו, שובו לארצכם , תבואו אימתי 
אם היום שנאמר  בתשובה, אלא נתלה הגלות קץ  אין יהודה,

תשמעו : בקלו



תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד900 אייר סדר יח  ליו

צהתהלי מזמור  | לחודש  יט  | רביעי ספר 

תמיד  הקב"ה שעושה הגבורות לספר  שיוכל בעולם  הוא מי 
שהניח שלו הגוף  הזה מעולם נפטר האדם כאשר  בעולם,
סבל  עונשו שהרי  לבוא, לעתיד לו תהיה ותקומה נאבד, אינו
הבריות כל של שכרן מקפח  אינו והקב"ה אופנים, בכמה
בהם היה ולא שלו  האמונה מתוך  שיצאו אותן מלבד שברא,
אלה כי  במודים, כרעו  שלא אותן ומלבד לעולם, טוב דבר 
יבנה שלא בשביל  אחרות, בריות מגופותם הקב"ה עושה

לעולם: יקום ולא אדם צרות הגוף מאותו ק.)עוד  דף ח"ב - (זוהר 

רבונו  לפני כורע היה הוא אם  אדם של שדרתו למדנו וכך
במודים כורע  היה לא ואם  המתים, בתחיית ויתקיים יעמוד

התחיה: בזמן תקומה לו ואין נחש, שדרתו נעשה

י כל  רכת ְְֵָָָמאה

וגו'לפני עשׂ נוּ  ו )יהוה  ח"ג:(צה, קעט.)[זוהר שדרשו ](דף  כמו ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌

משנההח בעלי  י)כמים ה'(דברים מה ישראל ועתה
כנגד  מא"ה, אלא מ"ה תקרא אל ואמרו מעמך, שואל אלהיך
וזהו  יום, בכל לרבונו לברך האדם שמחויב  ברכות מאה

לרבונו : יום בכל להטעים האדם שצריך

 מע ת לק  א  ה הא לה  ק ְְְִִֵֵַַַָָָאימתי

וגו'היום תשמעו בקלו ז)אם תורה]:(צה , זוהר חדש, פתח[זוהר . ְ◌

ואמר  יצחק כא)רבי משעיר(ישעי' קורא אלי דומה משא 
אלו  משעיר, קורא אלי  מליל, מה שומר מלילה מה שומר
ומה שעיר , בני של כבד מעול  להקב"ה  שקוראין ישראל 

תהלי זוהר 

יתה 901זוהר הלימוד אייר סדר יט ליו
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אהינוּ  היּ וֹ םהוּ א ידוֹ  וצאן מרעיתוֹ  עם ואנחנוּ  
תׁש מעוּ : בּ קלוֹ  כּ יוֹ םחאם כּ מריבה לבבכם ּת קׁש וּ  אל 

בּ ּמ דּב ר: ראוּ טמּס ה גּ ם בּ חנוּ ני אבוֹ תיכם נּס וּ ני אׁש ר 
לבביפעלי: ּת עי עם ואמר בּ דוֹ ר אקוּ ט ׁש נה ארבּ עים 

דרכי: ידעוּ  א והם אםיאהם באּפ י נׁש ּב עּת י אׁש ר 
מנוּ חתי: אל יבאוּ ן

הוא אתה עולם של רבונו ר"ל  מלילה, מה שומר אומרים,
מה לנו אמור ללילה, שדומה הגלות בזה ישראל שומר
בוא ממנה תוציאנו  אימתי  הלילה , מזה תהיה מה מלילה,
אמר לילה, וגם בקר  אתא שומר אמר  אחריו כתוב  מה וראה
והוצאתי  הבאתי בקר , אתא ישראל, שומר  שהוא הקב "ה
הבאתי  לילה, וגם בבקר , להיות זכיתם לא הגלות, מן אתכם
הלילה, שהוא הזה הגלות בבור  אתכם והאפלתי הלילה לכם
גאולתכם קץ לדעת מבקשים אתם אם בעיו , תבעיון אם
רבי  שאמר כמו  והיינו אתיו, שובו לארצכם , תבואו אימתי 
אם היום שנאמר  בתשובה, אלא נתלה הגלות קץ  אין יהודה,

תשמעו : בקלו



תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד902 אייר סדר יט ליו
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ליהואצו ליהוׁש ירוּ  ׁש ירוּ  חדׁש  ׁש יר 
:הארץ ליהובכּ ל ׁש מוֹ ׁש ירוּ  בּ רכוּ  

יׁש וּ עתוֹ : ליוֹ ם מיּ וֹ ם בּ כלג בּ רוּ  כּ בוֹ דוֹ  בגּ וֹ ים סּפ רוּ  

משפחתו  בני לשמח 
חדש שיר לה' א)שירו צו ]:(צו, לפרק תהלי בני[שימוש  לשמח 

י"ה . שלו  וש משפחתו,

תהלי שימוש

וגו'ׁש יר וּ  חדׁש  ׁש יר  ב )ליהוה ח"ב:(צו , נד:)[זוהר ׁש יר וּ ](דף ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
חייא רבי הארץ . כּ ל ליהוה ׁש ירוּ  חדׁש  ׁש יר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַליהוה

ואמר  ב )פתח אשמורות,(איכה לראש בלילה רוני קומי 
בגלות בלילה, ישראל, כנסת זו רוני , יוסי קלגקומי  רבי

לראש  ומעוררת, שולטת שהיא בזמן בלילה, אמר
שנאמר כמו לראש, אלא לומר, לו היה בראש  אשמורות,

מז) זה(בראשית המטה שראש וביארנו המטה, ראש  על
מתברכת שהמטרונה היסוד, זה  לראש כאן אף היסוד,

תהלי זוהר 

הקדושה,קלג. השכינה  היינו ישראל כנסת על מוסב נקבה שהלשון ר "ל
וכריתות פירוד גרם  שהגלות  יאמרו שלא  ישראל עם  על כפשוטו וגם
שומע שאין  גם  ומה נכר , אדמת על ה' שיר את נשיר  ואיך ח"ו, לגמרי
והגם וגו ', אמכם כריתות ספר איזה הכתוב אומר וע "ז ומקשיב, ְמאזין
בהסתר דבקות שיש אלא  אין , כריתות  אמנם כמקדם, הזדוגות שאין

לנו: מובן שאין 

הזוהר זיו

יתה 903זוהר הלימוד אייר סדר יט ליו
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נפלאוֹ תיו: יהוד העּמ ים גדוֹ ל מאדכּ י וּ מהלּ ל 
אהים כּ ל על הוּ א אהיה:נוֹ רא כּ ל כּ י 

והוד קלד בו  לנצח  ראש הוא זה אשמורות, רבי קלהראש
והסוף  המלך כתר  של ראש הוא זה  אמר אבאקלויוסי רבי 

ראש אמ כמו  הראש הוא זה חסר, כתוב  אשמורת לראש ר
לי "י :קלזהמטה הוא  וזה נאמר, העליון הקדוש במלך  והכל 

הרי  ה "ה מע י ונפלאי  לי ד  ה ה  ראה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻא 
וי י בכל ל הע דמי ה א האד ל וה ר  ְְְְְִִֶַָָָָָָָָהא מנ ת

עלמת רא  ֵַָָֻה"ה 

אלהים ּכ י כל על הוא נורא מאד ומהלל ה' ד )גדול :(צו, ִ◌

תהלי זוהר 

העליונה:קלד. שפע אליה נשפע  היסוד  הואקלה.שמן  שהיסוד פי'
ובזה  הצדיק, עבור  המן שוחקים שהם  והוד לנצח ועיקר ראש  בבחי'

והוד: נצח על מוסב שהוא אשמורות  של רבים הלשון רבי קלו.מתורץ
של  וההתחלה  הראש  הוא כי  יען  ראש נקרא  שהיסוד טעם נותן יוסי 
הוא כי לעילא , מתתא  דדכורא  עלמא  של הספירות  שהן המלך כתרי
מתורץ  ובזה לעילא , מתתא הראש הוא לכן לתתא מלעילא סיומא

מלכא: כתרי על מוסב אשמורות כי  עליהםקלז.הל"ר  פליג אבא רבי
שאשמור ואשמורה ואומר  כמו אלא ל "ר זה אין  לכן חסר , כתיב ת 

ולא ר ' מ' בין וא "ו האות גרס אבא  שרבי ונראה הבקר, אשמורת בלילה
של  לראש תשיר  ישראל שכנסת  הכתוב  מכוון  דבריו ולפי ת', ר ' בין
שנזכר מה ג"כ וזהו עלאה, קדישא מלכא התפארת  והיינו המלכות,
שמו, תברך ועי "ז להתפארת , לומר רצה לי"י, תהיה שהשירה בפסוק

הקדושה: והשכינה המלכות  היינו

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד902 אייר סדר יט ליו
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ליהואצו ליהוׁש ירוּ  ׁש ירוּ  חדׁש  ׁש יר 
:הארץ ליהובכּ ל ׁש מוֹ ׁש ירוּ  בּ רכוּ  

יׁש וּ עתוֹ : ליוֹ ם מיּ וֹ ם בּ כלג בּ רוּ  כּ בוֹ דוֹ  בגּ וֹ ים סּפ רוּ  

משפחתו  בני לשמח 
חדש שיר לה' א)שירו צו ]:(צו, לפרק תהלי בני[שימוש  לשמח 

י"ה . שלו  וש משפחתו,

תהלי שימוש

וגו'ׁש יר וּ  חדׁש  ׁש יר  ב )ליהוה ח"ב:(צו , נד:)[זוהר ׁש יר וּ ](דף ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
חייא רבי הארץ . כּ ל ליהוה ׁש ירוּ  חדׁש  ׁש יר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַליהוה

ואמר  ב )פתח אשמורות,(איכה לראש בלילה רוני קומי 
בגלות בלילה, ישראל, כנסת זו רוני , יוסי קלגקומי  רבי

לראש  ומעוררת, שולטת שהיא בזמן בלילה, אמר
שנאמר כמו לראש, אלא לומר, לו היה בראש  אשמורות,

מז) זה(בראשית המטה שראש וביארנו המטה, ראש  על
מתברכת שהמטרונה היסוד, זה  לראש כאן אף היסוד,

תהלי זוהר 

הקדושה,קלג. השכינה  היינו ישראל כנסת על מוסב נקבה שהלשון ר "ל
וכריתות פירוד גרם  שהגלות  יאמרו שלא  ישראל עם  על כפשוטו וגם
שומע שאין  גם  ומה נכר , אדמת על ה' שיר את נשיר  ואיך ח"ו, לגמרי
והגם וגו ', אמכם כריתות ספר איזה הכתוב אומר וע "ז ומקשיב, ְמאזין
בהסתר דבקות שיש אלא  אין , כריתות  אמנם כמקדם, הזדוגות שאין

לנו: מובן שאין 

הזוהר זיו

יתה 903זוהר הלימוד אייר סדר יט ליו
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נפלאוֹ תיו: יהוד העּמ ים גדוֹ ל מאדכּ י וּ מהלּ ל 
אהים כּ ל על הוּ א אהיה:נוֹ רא כּ ל כּ י 

והוד קלד בו  לנצח  ראש הוא זה אשמורות, רבי קלהראש
והסוף  המלך כתר  של ראש הוא זה  אמר אבאקלויוסי רבי 

ראש אמ כמו  הראש הוא זה חסר, כתוב  אשמורת לראש ר
לי "י :קלזהמטה הוא  וזה נאמר, העליון הקדוש במלך  והכל 

הרי  ה "ה מע י ונפלאי  לי ד  ה ה  ראה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻא 
וי י בכל ל הע דמי ה א האד ל וה ר  ְְְְְִִֶַָָָָָָָָהא מנ ת

עלמת רא  ֵַָָֻה"ה 

אלהים ּכ י כל על הוא נורא מאד ומהלל ה' ד )גדול :(צו, ִ◌

תהלי זוהר 

העליונה:קלד. שפע אליה נשפע  היסוד  הואקלה.שמן  שהיסוד פי'
ובזה  הצדיק, עבור  המן שוחקים שהם  והוד לנצח ועיקר ראש  בבחי'

והוד: נצח על מוסב שהוא אשמורות  של רבים הלשון רבי קלו.מתורץ
של  וההתחלה  הראש  הוא כי  יען  ראש נקרא  שהיסוד טעם נותן יוסי 
הוא כי לעילא , מתתא  דדכורא  עלמא  של הספירות  שהן המלך כתרי
מתורץ  ובזה לעילא , מתתא הראש הוא לכן לתתא מלעילא סיומא

מלכא: כתרי על מוסב אשמורות כי  עליהםקלז.הל"ר  פליג אבא רבי
שאשמור ואשמורה ואומר  כמו אלא ל "ר זה אין  לכן חסר , כתיב ת 

ולא ר ' מ' בין וא "ו האות גרס אבא  שרבי ונראה הבקר, אשמורת בלילה
של  לראש תשיר  ישראל שכנסת  הכתוב  מכוון  דבריו ולפי ת', ר ' בין
שנזכר מה ג"כ וזהו עלאה, קדישא מלכא התפארת  והיינו המלכות,
שמו, תברך ועי "ז להתפארת , לומר רצה לי"י, תהיה שהשירה בפסוק

הקדושה: והשכינה המלכות  היינו

הזוהר זיו
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ויהו אלילים עשׂ ה:העּמ ים הוֹ דוׁש מים 
ׁש וֹ : בּ מקדּ  ותפארת עז לפניו ליהוזוהדר הבוּ  

ליהו הבוּ  עּמ ים ועז:מׁש ּפ חוֹ ת כּ בוֹ ד 
ליהוח וּ באוּ הבוּ  מנחה שׂ אוּ  ׁש מוֹ  כּ בוֹ ד 

ליהוטלחצרוֹ תיו: קדׁש הׁש ּת חווּ  בּ הדרת 
הארץ: כּ ל מּפ ניו יהויחילוּ  בגּ וֹ ים אמרוּ  

בּ מיׁש רים: עּמ ים ידין ּת ּמ וֹ ט בּ ל ּת בל ּת כּ וֹ ן אף מל

ח"א  צ:)[זוהר פתח](דף אבא כב )רבי ב ' אל (שמואל מי  כי 
המלך  דוד אמר  כך  אלהינו, זולתי צרו ומי ה' מבלעדי 
השר או  המושל הוא מי ה', מבלעדי אל מי  כי זה מקרא
מעם שנפקד מה אלא ה', מבלעדי דבר  לעשות שיוכל 
יכולים ואין ברשותם עומדים אין שכלם לפי הקב "ה,
תוקף  לעשות שיוכל התקיף הוא ומי צור , ומי דבר, לעשות
הקב"ה בידי  כולם אלא אלהינו, מבלעדי מעצמו וגבורה
אל  מי כי אחר  דבר רשותו: בלי דבר לעשות יכולים ואין

ה', שנראה מבלעדי כמה ולא ברשותו, הכל  שהקב "ה 
ומזלות  הכוכבים והקב"הבמראות דבר, מראים שכלם ,

נתבאר הרי אלהינו, זולתי צור ומי אחר, לגון הדבר מחליף
ומצייר שעושה שלם, צייר שהוא הקב "ה, כמו צייר שאין
התיקונים, בכל  הצורה לאותה ומשלים צורה, תוך צורה
ולפיכך  העליון, לתיקון הדומה עליונה נפש בה ומכניס

תהלי זוהר 

יתה 905זוהר הלימוד אייר סדר כ ליו
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וּ מאוֹ :יא היּ ם ירעם הארץ ותגל המים ישׂ מחוּ 
יער:יב עצי כּ ל ירנּ נוּ  אז בּ וֹ  אׁש ר וכל שׂ די לפנייגיעז 

יהוּת בל יׁש ּפ ט הארץ לׁש ּפ ט בא כּ י בא כּ י 
בּ אמוּ נתוֹ : ועּמ ים בּ צדק

הם כמה וראה בוא חייא א"ר הקב"ה . כמו צייר אין
של  והציור האומנות שהרי  הקב"ה, מעשי ונפלאים גדולים
בורא הקב"ה ויום יום  ובכל העולם, כדמיון הוא האדם
והוא לו, כראוי ואחד אחד  לכל זווגים  מזווג עולמות,

לעולם: שבאים קודם תמונותם מצייר

וגו 'ישמחו  הארץ ותגל יא)השמים ח"ג:(צו, נט.)[זוהר  זוהר(דף  ְ◌

שכנסתתורה] בשעה העליונים מחנות שכל למדנו
אז  שורה אין  והדין שמחים, כלם ותתברך  תשמח  ישראל 

הארץ. ותגל השמים ישמחו כתוב זה  ועל  בעולם,



תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד904 אייר סדר יט ליו

צו תהלי מזמור  | לחודש  יט | רביעי ספר 

ויהו אלילים עשׂ ה:העּמ ים הוֹ דוׁש מים 
ׁש וֹ : בּ מקדּ  ותפארת עז לפניו ליהוזוהדר הבוּ  

ליהו הבוּ  עּמ ים ועז:מׁש ּפ חוֹ ת כּ בוֹ ד 
ליהוח וּ באוּ הבוּ  מנחה שׂ אוּ  ׁש מוֹ  כּ בוֹ ד 

ליהוטלחצרוֹ תיו: קדׁש הׁש ּת חווּ  בּ הדרת 
הארץ: כּ ל מּפ ניו יהויחילוּ  בגּ וֹ ים אמרוּ  

בּ מיׁש רים: עּמ ים ידין ּת ּמ וֹ ט בּ ל ּת בל ּת כּ וֹ ן אף מל

ח"א  צ:)[זוהר פתח](דף אבא כב )רבי ב ' אל (שמואל מי  כי 
המלך  דוד אמר  כך  אלהינו, זולתי צרו ומי ה' מבלעדי 
השר או  המושל הוא מי ה', מבלעדי אל מי  כי זה מקרא
מעם שנפקד מה אלא ה', מבלעדי דבר  לעשות שיוכל 
יכולים ואין ברשותם עומדים אין שכלם לפי הקב "ה,
תוקף  לעשות שיוכל התקיף הוא ומי צור , ומי דבר, לעשות
הקב"ה בידי  כולם אלא אלהינו, מבלעדי מעצמו וגבורה
אל  מי כי אחר  דבר רשותו: בלי דבר לעשות יכולים ואין

ה', שנראה מבלעדי כמה ולא ברשותו, הכל  שהקב "ה 
ומזלות  הכוכבים והקב"הבמראות דבר, מראים שכלם ,

נתבאר הרי אלהינו, זולתי צור ומי אחר, לגון הדבר מחליף
ומצייר שעושה שלם, צייר שהוא הקב "ה, כמו צייר שאין
התיקונים, בכל  הצורה לאותה ומשלים צורה, תוך צורה
ולפיכך  העליון, לתיקון הדומה עליונה נפש בה ומכניס

תהלי זוהר 

יתה 905זוהר הלימוד אייר סדר כ ליו

צו תהלי מזמור  | לחודש  יט | רביעי ספר 

וּ מאוֹ :יא היּ ם ירעם הארץ ותגל המים ישׂ מחוּ 
יער:יב עצי כּ ל ירנּ נוּ  אז בּ וֹ  אׁש ר וכל שׂ די לפנייגיעז 

יהוּת בל יׁש ּפ ט הארץ לׁש ּפ ט בא כּ י בא כּ י 
בּ אמוּ נתוֹ : ועּמ ים בּ צדק

הם כמה וראה בוא חייא א"ר הקב"ה . כמו צייר אין
של  והציור האומנות שהרי  הקב"ה, מעשי ונפלאים גדולים
בורא הקב"ה ויום יום  ובכל העולם, כדמיון הוא האדם
והוא לו, כראוי ואחד אחד  לכל זווגים  מזווג עולמות,

לעולם: שבאים קודם תמונותם מצייר

וגו 'ישמחו  הארץ ותגל יא)השמים ח"ג:(צו, נט.)[זוהר  זוהר(דף  ְ◌

שכנסתתורה] בשעה העליונים מחנות שכל למדנו
אז  שורה אין  והדין שמחים, כלם ותתברך  תשמח  ישראל 

הארץ. ותגל השמים ישמחו כתוב זה  ועל  בעולם,



תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד906 אייר סדר כ ליו

צזתהלי מזמור | לחודש כ  | רביעי ספר 

לחודש כ

איּ יםיהואצז ישׂ מחוּ  הארץ ּת גל מל 
מכוֹ ןברבּ ים: וּ מׁש ּפ ט צדק סביביו וערפל ענן 

צריו:ג כּ סאוֹ : סביב וּ תלהט ּת ל לפניו האירוּ ד אׁש  
הארץ: וּת חל ראתה ּת בל כּ דּ וֹ נהברקיו נמּס וּ הרים ג 

יהו הארץ:מלּ פני כּ ל אדוֹ ן הגּ ידוּ ומלּ פני 
כּ בוֹ דוֹ : העּמ ים כל וראוּ  צדקוֹ  עבדיזהמים כּ ל יבׁש וּ  

אהים כּ ל לוֹ  הׁש ּת חווּ  בּ אלילים הּמ תהללים פסל
:יהוּ דהח בּ נוֹ ת וּת גלנה ציּ וֹ ן וּת שׂ מח ׁש מעה

יהו מׁש ּפ טי יהוט:למען אּת ה כּ י 
אהים כּ ל על נעלית מאד הארץ כּ ל על :עליוֹ ן 

יהוי מיּ דאהבי חסידיו נפׁש וֹ ת ׁש מר רע שׂ נאוּ  
יצּ ילם: שׂ מחה:יארׁש עים לב וּ ליׁש רי לצּ דּ יק זרע אוֹ ר 

שמח להיות שרוצה  לאד
האר תגל  מל א)ה' צז]:(צז, לפרק תהלי בני[שימוש לשמח  ג "כ

י"ה . שלו  וש משפחתו .

תהלי שימוש

ע לה היה ברא ית  מעה  הא  ר דה רא  ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָא ר 
ונגנז  ל הע ס ועד  ל הע  מ ר ְְְִִַַָָָָא

וגו 'א וֹ ר  לצּ דּ יק יא)זרע  בראשית:(צז , פ' ח"א לא :)[זוהר ](דף  ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

תהלי זוהר 

יתה 907זוהר הלימוד אייר סדר כ ליו

צזתהלי מזמור | לחודש כ  | רביעי ספר 

בּ יהויב צדּ יקים קדׁש וֹ :שׂ מחוּ  לזכר והוֹ דוּ  

בּ עוֹ לם הוּ א  - ויהי  בּ וֹ  נּ אמר מה כּ ל א וֹ ר . ויהי אוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְיהי
רבּ י  אמר הבּ א. וּ בע וֹ לם הּק דוֹ ׁש הזּ ה ׁש בּ רא אוֹ ר  יצחק, ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העוֹ לם מּס וֹ ף א וֹ ר וֹ  עוֹ לה היה בראׁש ית, בּ מעשׂ ה הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ גנז  ה ּט עם  מה ונגנז. הע וֹ לם סוֹ ף יהנוּ ועד  ׁש א כּ די ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

וה וּ א בּ גללם. יהנוּ  א והעוֹ למ וֹ ת העוֹ לם , ר ׁש עי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
ׁש כּ תוּ ב דּ וקא, לצּ דּ יק  ל צּ דּ יקים, צז)ׁש מוּ ר זרע (תהלים אוֹ ר  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌

ויהיוּ  העוֹ למוֹ ת יתבּ מוּ  ואז שׂ מחה. לב  וּ לי ׁש רי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַל צּ דּ יק 
וגנ וּ ז. נסּת ר הוּ א הבּ א, העוֹ לם ׁש יּ היה  ה יּ וֹ ם ועד  אחד . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌כ לּ ם

 ת מא יצא אחד ח ט ילה  רה  סקי ע  מק ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָבכל 
  סקי ע ת א על   ונמ נז ְְְִִֶַָָָָא ר

וגו 'א וֹ ר לצּ דּ יק  יא)זרע תרומה:(צז, פ' ח"ב קמ"ח:)[זוהר כּ תוּ ב ](דף  ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
א) רבּ י (בראשית אמר אוֹ ר. ויהי אוֹ ר יהי אהים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר

כּ מ וֹ  ה בּ א, לעוֹ לם לצּ דּ יקים והזדּ ּמ ן נגנז אוֹ ר אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵי וֹ סי,
ׁש כּ תוּ ב  צו)ׁש בּ אר וּ ה, ודּ אי (תהלים ל צּ דּ יק ל צּ דּ יק , זרע אוֹ ר  ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ואחר הראׁש וֹ ן, ליּ וֹ ם ּפ רט  בּ עוֹ לם ׁש ּמ ׁש  א האוֹ ר ואוֹ תוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְסתם.
מכּ ל  נגנז אלמלא אוֹ מר , יהוּ דה רבּ י  י וֹ תר . ׁש ּמ ׁש  וא נגנז  ָּכ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֹ
כּ זּ רע  ונזרע נגנז אלּ א  אחד, רגע  אפלּ וּ  העוֹ לם עוֹ מד א ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָוכל,
העוֹ לם. התק יּ ם וּ מּמ נּ וּ  וּ פרוֹ ת, וּ זרעים תוֹ לדוֹ ת ׁש עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה
הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ וֹ  הכּ ל וּ מקיּ ם בּ ע וֹ לם מּמ נּ וּ  יוֹ צא ׁש א  יוֹ ם ל ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְואין
בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקים מקוֹ ם וּ בכל הע וֹ לם. את זן הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
אוֹ תם על  ונמׁש גּ נוּ ז א וֹ ר  מאוֹ תוֹ  י וֹ צא אחד  חוּ ט ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד906 אייר סדר כ ליו

צזתהלי מזמור | לחודש כ  | רביעי ספר 

לחודש כ

איּ יםיהואצז ישׂ מחוּ  הארץ ּת גל מל 
מכוֹ ןברבּ ים: וּ מׁש ּפ ט צדק סביביו וערפל ענן 

צריו:ג כּ סאוֹ : סביב וּ תלהט ּת ל לפניו האירוּ ד אׁש  
הארץ: וּת חל ראתה ּת בל כּ דּ וֹ נהברקיו נמּס וּ הרים ג 

יהו הארץ:מלּ פני כּ ל אדוֹ ן הגּ ידוּ ומלּ פני 
כּ בוֹ דוֹ : העּמ ים כל וראוּ  צדקוֹ  עבדיזהמים כּ ל יבׁש וּ  

אהים כּ ל לוֹ  הׁש ּת חווּ  בּ אלילים הּמ תהללים פסל
:יהוּ דהח בּ נוֹ ת וּת גלנה ציּ וֹ ן וּת שׂ מח ׁש מעה

יהו מׁש ּפ טי יהוט:למען אּת ה כּ י 
אהים כּ ל על נעלית מאד הארץ כּ ל על :עליוֹ ן 

יהוי מיּ דאהבי חסידיו נפׁש וֹ ת ׁש מר רע שׂ נאוּ  
יצּ ילם: שׂ מחה:יארׁש עים לב וּ ליׁש רי לצּ דּ יק זרע אוֹ ר 

שמח להיות שרוצה  לאד
האר תגל  מל א)ה' צז]:(צז, לפרק תהלי בני[שימוש לשמח  ג "כ

י"ה . שלו  וש משפחתו .

תהלי שימוש

ע לה היה ברא ית  מעה  הא  ר דה רא  ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָא ר 
ונגנז  ל הע ס ועד  ל הע  מ ר ְְְִִַַָָָָא

וגו 'א וֹ ר  לצּ דּ יק יא)זרע  בראשית:(צז , פ' ח"א לא :)[זוהר ](דף  ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

תהלי זוהר 

יתה 907זוהר הלימוד אייר סדר כ ליו

צזתהלי מזמור | לחודש כ  | רביעי ספר 

בּ יהויב צדּ יקים קדׁש וֹ :שׂ מחוּ  לזכר והוֹ דוּ  

בּ עוֹ לם הוּ א  - ויהי  בּ וֹ  נּ אמר מה כּ ל א וֹ ר . ויהי אוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְיהי
רבּ י  אמר הבּ א. וּ בע וֹ לם הּק דוֹ ׁש הזּ ה ׁש בּ רא אוֹ ר  יצחק, ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העוֹ לם מּס וֹ ף א וֹ ר וֹ  עוֹ לה היה בראׁש ית, בּ מעשׂ ה הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ גנז  ה ּט עם  מה ונגנז. הע וֹ לם סוֹ ף יהנוּ ועד  ׁש א כּ די ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

וה וּ א בּ גללם. יהנוּ  א והעוֹ למ וֹ ת העוֹ לם , ר ׁש עי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
ׁש כּ תוּ ב דּ וקא, לצּ דּ יק  ל צּ דּ יקים, צז)ׁש מוּ ר זרע (תהלים אוֹ ר  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌

ויהיוּ  העוֹ למוֹ ת יתבּ מוּ  ואז שׂ מחה. לב  וּ לי ׁש רי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַל צּ דּ יק 
וגנ וּ ז. נסּת ר הוּ א הבּ א, העוֹ לם ׁש יּ היה  ה יּ וֹ ם ועד  אחד . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌כ לּ ם

 ת מא יצא אחד ח ט ילה  רה  סקי ע  מק ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָבכל 
  סקי ע ת א על   ונמ נז ְְְִִֶַָָָָא ר

וגו 'א וֹ ר לצּ דּ יק  יא)זרע תרומה:(צז, פ' ח"ב קמ"ח:)[זוהר כּ תוּ ב ](דף  ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
א) רבּ י (בראשית אמר אוֹ ר. ויהי אוֹ ר יהי אהים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר

כּ מ וֹ  ה בּ א, לעוֹ לם לצּ דּ יקים והזדּ ּמ ן נגנז אוֹ ר אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵי וֹ סי,
ׁש כּ תוּ ב  צו)ׁש בּ אר וּ ה, ודּ אי (תהלים ל צּ דּ יק ל צּ דּ יק , זרע אוֹ ר  ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ואחר הראׁש וֹ ן, ליּ וֹ ם ּפ רט  בּ עוֹ לם ׁש ּמ ׁש  א האוֹ ר ואוֹ תוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְסתם.
מכּ ל  נגנז אלמלא אוֹ מר , יהוּ דה רבּ י  י וֹ תר . ׁש ּמ ׁש  וא נגנז  ָּכ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֹ
כּ זּ רע  ונזרע נגנז אלּ א  אחד, רגע  אפלּ וּ  העוֹ לם עוֹ מד א ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָוכל,
העוֹ לם. התק יּ ם וּ מּמ נּ וּ  וּ פרוֹ ת, וּ זרעים תוֹ לדוֹ ת ׁש עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה
הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ וֹ  הכּ ל וּ מקיּ ם בּ ע וֹ לם מּמ נּ וּ  יוֹ צא ׁש א  יוֹ ם ל ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְואין
בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקים מקוֹ ם וּ בכל הע וֹ לם. את זן הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
אוֹ תם על  ונמׁש גּ נוּ ז א וֹ ר  מאוֹ תוֹ  י וֹ צא אחד  חוּ ט ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,

תהלי זוהר 
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ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ּה . מב )ׁש עוֹ סקים חסדּ וֹ (תהלים ה' יצוּ ה יוֹ מם ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
למּט ה, הּמ ׁש כּ ן ׁש הוּ קם בּ יּ וֹ ם  בּ ארנוּ . והרי  עּמ י . ׁש ירה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב לּ ילה

כּ תוּ ב  מ)?מה ׁש כן (שמות כּ י מוֹ עד אהל  אל לבא מׁש ה יכל ו א ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌
הענן  זּ ה מה הענן. היהעליו אחד  חוּ ט הענן)? צד (עמוד מאוֹ תוֹ  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

בּ כּ ל  בּ שׂ מחה ׁש יּ צא  הראׁש וֹ ן האוֹ ר  הכל )ׁש ל כּ ׁש נּ כנס (של  ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
יוֹ ם  וּ מאוֹ תוֹ  ׁש לּ מ ּט ה, ׁש ּמ וּ ׁש (ראשון)ל ּמ ׁש כּ ן אבל נגלה, א ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

בּ כ  מחדּ ׁש  והוּ א בּ עוֹ לם, בראׁש ית.מׁש ּמ ׁש  מע שׂ ה י וֹ ם ל ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

מחה לב  לירי  ל יק זרע  ְְְִִִֵֵַַַָָֻא ר

וגו'אוֹ ר לצּ דּ יק יא)זרע בראשית:(צז, חדש ג .)[זוהר אהים](דף ויּ אמר  ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌
אוֹ ר  ג )יהי  א ׁש עקר(בראשית מׁש מע מכּ אן יצחק, רבּ י אמר , ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

יהי . ׁש כּ תוּ ב  אוֹ תן, וׁש תל הלּ לוּ  הנּ טיעוֹ ת את הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ויהי  ׁש כּ ת וּ ב מׁש מע ׁש נינוּ . היה ׁש כּ בר האוֹ ר  אוֹ מר , יהוּ דה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  וּ כׁש הסּת כּ ל ויהי. אלּ א כתוּ ב, א והיה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ ר.
גּ נז  האוֹ ר , לאוֹ ת וֹ  ראוּ יים ׁש א הרׁש עים ׁש ל הדּ וֹ ר וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  טו)אוֹ תוֹ . לח  גנז (איוב  וּ למי אוֹ רם, מר ׁש עים ויּמ נע  ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ באוֹ תוֹ  כּ מוֹ  ל צּ דּ יקים, דּ וקא יא)? צז לצּ דּ יק (תהלים זרע אוֹ ר ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אוֹ ר, יהי אהים ו יּ אמר  שׂ מחה. לב מאוּ לי ׁש רי (ישעיה ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
טוֹ בב ) כּ י  האוֹ ר את אהים ויּ רא מ ּמ זרח. העיר  ד )מי  א ,(בראשית ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ראה מעשׂ י מה את  ראה ׁש אמרנ וּ , כּ מ וֹ  ח יּ יא, רבּ י אמר ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
כּ י  האוֹ ר  את  אהים ויּ רא אמר , אבּ א  ר בּ י אוֹ תוֹ . וגנז ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים 
בּ וֹ  נמצא ׁש א ט וֹ ב , כּ י האוֹ ר את אהים ויּ רא א וֹ ת וֹ . לגנז ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִטוֹ ב,

ׁש ם וכתוּ ב טוֹ ב, כּ י כּ אן כּ ת וּ ב א)רגז. כד ה'(במדבר בּ עיני טוֹ ב כּ י ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב מוֹ כיח, ה כּ תוּ ב וסוֹ ף י שׂ ראל , את ד )לבר א (בראשית ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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בּ וֹ  נמצא א  ּכ וּ מוּ ם , הח ׁש וּ בין האוֹ ר בּ ין אהים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ בדּ ל 
וּ ראה, בּ א יחד. הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם ׁש ּת ף גּ ב על ואף  ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹרגז,
שׂ מחת האוֹ ר וּ מאוֹ תוֹ  מאיר, הזּ ה האוֹ ר ׁש יּ היה העלי וֹ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהאוֹ ר
והרי  עּמ וֹ , החקיקוֹ ת חקוּ קי  להתעּט ר היּ מין והוּ א בּ וֹ , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַהכּ ל 

ׁש כּ תוּ ב כ )נתבּ אר, ל , זה(תהלים ,לּ יראי צפנּת  אׁש ר טוּ ב רב  מה ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
יראי  לאוֹ תם לצּ דּ יקים הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש גּ נז  הראׁש וֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהאוֹ ר
מצּ ד  בקר, ויהי . החׁש מצּ ד  ערב, ויהי  ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַהחטא,

אחד . י וֹ ם כּ תוּ ב יחד, מׁש ּת ּת פים ׁש הם  ֹוּ מּת ו ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָהא וֹ ר .

 היס ד  לי לעמד יכל  אינ  ל הע וצפה ראה  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹה"ה 
ה יק  ִַַהא 

וגו'א וֹ ר לצּ דּ יק יא)זרע בראשית:(צז , פ' חדש י"א :)[זוהר ויּ אמר](דף ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌
אוֹ ר ויהי אוֹ ר  יהי  א)אהים ּפ תח,(בראשית חיּ יא רבּ י . ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

צז) ל(תהלים זרע  שׂ מחה אוֹ ר  לב  וּ ליׁש רי בּ ר וּ צּ דּ יק הּק ד וֹ ׁש  . ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
היסוֹ ד , בּ לּת י  לעמד  יכ וֹ ל אינוֹ  ׁש העוֹ לם וצפה ראה ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א

עליו  עוֹ מד ׁש הע וֹ לם היסוֹ ד ׁש נּ אמרואיזהוּ  הצּ דּ יק, הוּ א ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
י) הּק דוֹ ׁש (משלי  ׁש בּ רא הראׁש וֹ ן יסוֹ ד  וזהוּ  עוֹ לם. יסוֹ ד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוצדּ יק

ל צּ דּ יק. זרע אוֹ ר ׁש נּ אמר  אוֹ ר, נקרא והוּ א בּ ע וֹ למוֹ , הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב  מ ּמ ה א)ועוֹ ד, ט וֹ ב.(בראשית כּ י  האוֹ ר  את אהים ויּ רא ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

לה לּ ן ונאמר ט וֹ ב, כּ י כּ אן  ג )נאמר ט וֹ ב.(ישעיה כּ י צ דּ יק  אמרוּ  ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ה ה ל ע ונכנסת  הבד א  מא ר נ לה צ יק ל  מתְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנ

וגו 'א וֹ ר  ל צּ דּ יק יא)זרע לך:(צז, לך פ' חדש ל"ב:)[זוהר דּ בר](דף ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הענין  מן למעלה  כּ תוּ ב מה ּת נחוּ ם, רבּ י אמר רק אחר, ? ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ּה . מב )ׁש עוֹ סקים חסדּ וֹ (תהלים ה' יצוּ ה יוֹ מם ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
למּט ה, הּמ ׁש כּ ן ׁש הוּ קם בּ יּ וֹ ם  בּ ארנוּ . והרי  עּמ י . ׁש ירה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב לּ ילה

כּ תוּ ב  מ)?מה ׁש כן (שמות כּ י מוֹ עד אהל  אל לבא מׁש ה יכל ו א ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌
הענן  זּ ה מה הענן. היהעליו אחד  חוּ ט הענן)? צד (עמוד מאוֹ תוֹ  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

בּ כּ ל  בּ שׂ מחה ׁש יּ צא  הראׁש וֹ ן האוֹ ר  הכל )ׁש ל כּ ׁש נּ כנס (של  ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
יוֹ ם  וּ מאוֹ תוֹ  ׁש לּ מ ּט ה, ׁש ּמ וּ ׁש (ראשון)ל ּמ ׁש כּ ן אבל נגלה, א ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

בּ כ  מחדּ ׁש  והוּ א בּ עוֹ לם, בראׁש ית.מׁש ּמ ׁש  מע שׂ ה י וֹ ם ל ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

מחה לב  לירי  ל יק זרע  ְְְִִִֵֵַַַָָֻא ר

וגו'אוֹ ר לצּ דּ יק יא)זרע בראשית:(צז, חדש ג .)[זוהר אהים](דף ויּ אמר  ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌
אוֹ ר  ג )יהי  א ׁש עקר(בראשית מׁש מע מכּ אן יצחק, רבּ י אמר , ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

יהי . ׁש כּ תוּ ב  אוֹ תן, וׁש תל הלּ לוּ  הנּ טיעוֹ ת את הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ויהי  ׁש כּ ת וּ ב מׁש מע ׁש נינוּ . היה ׁש כּ בר האוֹ ר  אוֹ מר , יהוּ דה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  וּ כׁש הסּת כּ ל ויהי. אלּ א כתוּ ב, א והיה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ ר.
גּ נז  האוֹ ר , לאוֹ ת וֹ  ראוּ יים ׁש א הרׁש עים ׁש ל הדּ וֹ ר וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  טו)אוֹ תוֹ . לח  גנז (איוב  וּ למי אוֹ רם, מר ׁש עים ויּמ נע  ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ באוֹ תוֹ  כּ מוֹ  ל צּ דּ יקים, דּ וקא יא)? צז לצּ דּ יק (תהלים זרע אוֹ ר ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אוֹ ר, יהי אהים ו יּ אמר  שׂ מחה. לב מאוּ לי ׁש רי (ישעיה ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
טוֹ בב ) כּ י  האוֹ ר את אהים ויּ רא מ ּמ זרח. העיר  ד )מי  א ,(בראשית ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ראה מעשׂ י מה את  ראה ׁש אמרנ וּ , כּ מ וֹ  ח יּ יא, רבּ י אמר ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
כּ י  האוֹ ר  את  אהים ויּ רא אמר , אבּ א  ר בּ י אוֹ תוֹ . וגנז ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים 
בּ וֹ  נמצא ׁש א ט וֹ ב , כּ י האוֹ ר את אהים ויּ רא א וֹ ת וֹ . לגנז ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִטוֹ ב,

ׁש ם וכתוּ ב טוֹ ב, כּ י כּ אן כּ ת וּ ב א)רגז. כד ה'(במדבר בּ עיני טוֹ ב כּ י ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב מוֹ כיח, ה כּ תוּ ב וסוֹ ף י שׂ ראל , את ד )לבר א (בראשית ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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בּ וֹ  נמצא א  ּכ וּ מוּ ם , הח ׁש וּ בין האוֹ ר בּ ין אהים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ בדּ ל 
וּ ראה, בּ א יחד. הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם ׁש ּת ף גּ ב על ואף  ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹרגז,
שׂ מחת האוֹ ר וּ מאוֹ תוֹ  מאיר, הזּ ה האוֹ ר ׁש יּ היה העלי וֹ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהאוֹ ר
והרי  עּמ וֹ , החקיקוֹ ת חקוּ קי  להתעּט ר היּ מין והוּ א בּ וֹ , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַהכּ ל 

ׁש כּ תוּ ב כ )נתבּ אר, ל , זה(תהלים ,לּ יראי צפנּת  אׁש ר טוּ ב רב  מה ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
יראי  לאוֹ תם לצּ דּ יקים הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש גּ נז  הראׁש וֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהאוֹ ר
מצּ ד  בקר, ויהי . החׁש מצּ ד  ערב, ויהי  ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַהחטא,

אחד . י וֹ ם כּ תוּ ב יחד, מׁש ּת ּת פים ׁש הם  ֹוּ מּת ו ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָהא וֹ ר .

 היס ד  לי לעמד יכל  אינ  ל הע וצפה ראה  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹה"ה 
ה יק  ִַַהא 

וגו'א וֹ ר לצּ דּ יק יא)זרע בראשית:(צז , פ' חדש י"א :)[זוהר ויּ אמר](דף ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌
אוֹ ר ויהי אוֹ ר  יהי  א)אהים ּפ תח,(בראשית חיּ יא רבּ י . ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

צז) ל(תהלים זרע  שׂ מחה אוֹ ר  לב  וּ ליׁש רי בּ ר וּ צּ דּ יק הּק ד וֹ ׁש  . ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
היסוֹ ד , בּ לּת י  לעמד  יכ וֹ ל אינוֹ  ׁש העוֹ לם וצפה ראה ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א

עליו  עוֹ מד ׁש הע וֹ לם היסוֹ ד ׁש נּ אמרואיזהוּ  הצּ דּ יק, הוּ א ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
י) הּק דוֹ ׁש (משלי  ׁש בּ רא הראׁש וֹ ן יסוֹ ד  וזהוּ  עוֹ לם. יסוֹ ד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוצדּ יק

ל צּ דּ יק. זרע אוֹ ר ׁש נּ אמר  אוֹ ר, נקרא והוּ א בּ ע וֹ למוֹ , הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב  מ ּמ ה א)ועוֹ ד, ט וֹ ב.(בראשית כּ י  האוֹ ר  את אהים ויּ רא ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

לה לּ ן ונאמר ט וֹ ב, כּ י כּ אן  ג )נאמר ט וֹ ב.(ישעיה כּ י צ דּ יק  אמרוּ  ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ה ה ל ע ונכנסת  הבד א  מא ר נ לה צ יק ל  מתְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנ

וגו 'א וֹ ר  ל צּ דּ יק יא)זרע לך:(צז, לך פ' חדש ל"ב:)[זוהר דּ בר](דף ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הענין  מן למעלה  כּ תוּ ב מה ּת נחוּ ם, רבּ י אמר רק אחר, ? ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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היה הא לּ ה הדּ ברים אחר  אחריו וכת וּ ב הנּ ערים. אכלוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ונזּ וֹ נית י וֹ ׁש בת ׁש הנּ ׁש מה ׁש עה בּ אוֹ תּה  אברם. אל ה' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְדבר 
ּת נחוּ ם, רבּ י ׁש אמר בּ וֹ . וּ מתל בּ ׁש ת מעלה, ׁש ל האוֹ ר  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵמאוֹ תוֹ 
מכּ ּס א ׁש לּ מעלה ז וֹ הר  אוֹ ר ה וּ א  הבּ א לעוֹ לם הנּ ׁש מה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלבוּ ׁש 

ׁש נּ אמר הוּ א, צז)הכּ בוֹ ד  לב(תהלים וּ ליׁש רי ל צּ דּ יק זרע אוֹ ר ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
וכתוּ בשׂ מחה  ס). מלא(ישעיה  וא עוֹ לם. לאוֹ ר ה'  ל והיה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אמר ודוד הכּ בוֹ ד . כּ ּס א כז)וא מּמ י (תהלים ויׁש עי  אוֹ רי  ה' ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌
צ דּ יק  ׁש ל נׁש מתוֹ  יהוּ דה , ר בּ י  ׁש אמר כּ מוֹ  זה והוֹ ל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִאירא.
זכתה אם הזּ ה. בּ ע וֹ לם ונכנסת הכּ ב וֹ ד, כּ ּס א מא וֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנּט לה 
ּק בּ לה מּמ ה אוֹ ר י וֹ תר  ל ּה  ׁש יּ ּת וֹ סף  דין אינוֹ  - למעלה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוע וֹ לה
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טו) אחר,(בראשית וא אנכי ,ל מגן  אנכי אברם ּת ירא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַאל
הר בּ הול ּמ ה  שׂ כר אחר, דּ בר  מאד. הרבּ ה  כר ׁש בּ ׁש ביל ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בּ ראׁש וֹ נה ל ׁש היה על מאד , הר בּ ה שׂ כר  ל י ׁש  - ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְמאד
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 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עתיד ׁש נינוּ , הרי  כּ י בּ ראׁש ּה . ונוֹ תנּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִממוֹ ,
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ב ) ׁש כּ תוּ ב(בראשית  זהוּ  בּ ראם. בּ ה"א  יז)בּ הבּ ראם, וא(שם ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
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היה הא לּ ה הדּ ברים אחר  אחריו וכת וּ ב הנּ ערים. אכלוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ונזּ וֹ נית י וֹ ׁש בת ׁש הנּ ׁש מה ׁש עה בּ אוֹ תּה  אברם. אל ה' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְדבר 
ּת נחוּ ם, רבּ י ׁש אמר בּ וֹ . וּ מתל בּ ׁש ת מעלה, ׁש ל האוֹ ר  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵמאוֹ תוֹ 
מכּ ּס א ׁש לּ מעלה ז וֹ הר  אוֹ ר ה וּ א  הבּ א לעוֹ לם הנּ ׁש מה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלבוּ ׁש 

ׁש נּ אמר הוּ א, צז)הכּ בוֹ ד  לב(תהלים וּ ליׁש רי ל צּ דּ יק זרע אוֹ ר ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
וכתוּ בשׂ מחה  ס). מלא(ישעיה  וא עוֹ לם. לאוֹ ר ה'  ל והיה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אמר ודוד הכּ בוֹ ד . כּ ּס א כז)וא מּמ י (תהלים ויׁש עי  אוֹ רי  ה' ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌
צ דּ יק  ׁש ל נׁש מתוֹ  יהוּ דה , ר בּ י  ׁש אמר כּ מוֹ  זה והוֹ ל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִאירא.
זכתה אם הזּ ה. בּ ע וֹ לם ונכנסת הכּ ב וֹ ד, כּ ּס א מא וֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנּט לה 
ּק בּ לה מּמ ה אוֹ ר י וֹ תר  ל ּה  ׁש יּ ּת וֹ סף  דין אינוֹ  - למעלה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוע וֹ לה

האוֹ ר אוֹ תוֹ  מקבּ לת וּ מּמ י הזּ ה. בּ ע וֹ לם לכּ נס אמרבּ ראׁש וֹ נה ? ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב  לאמרוֹ , אפׁש ר אי  כּ ת וּ ב, מקרא אלמלא יהוּ דה, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י

טו) אחר,(בראשית וא אנכי ,ל מגן  אנכי אברם ּת ירא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַאל
הר בּ הול ּמ ה  שׂ כר אחר, דּ בר  מאד. הרבּ ה  כר ׁש בּ ׁש ביל ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בּ ראׁש וֹ נה ל ׁש היה על מאד , הר בּ ה שׂ כר  ל י ׁש  - ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְמאד
וה האוֹ ר , מאוֹ תוֹ  אחתוּ מתל בּ ׁש ת אוֹ ת נוֹ טל הוּ א  ּבּ ר ו ּק ד וֹ ׁש  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עתיד ׁש נינוּ , הרי  כּ י בּ ראׁש ּה . ונוֹ תנּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִממוֹ ,
הבּ א. לעוֹ לם וצדּ יק צדּ יק כּ ל בּ ראׁש  עטרה להי וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִהוּ א

ׁש כּ תוּ ב ואיזהוּ  וארץ, ׁש מים בּ רא  כּ אׁש ר ה"א, אוֹ ת זה ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ב ) ׁש כּ תוּ ב(בראשית  זהוּ  בּ ראם. בּ ה"א  יז)בּ הבּ ראם, וא(שם ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

ה נּ ׁש מה להיוֹ ת אברהם , ׁש מ והיה אברם ׁש מ את עוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִי ּק רא 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  והּט וֹ ב. הלמוּ ת בּ תכלית סב )ׁש למה עין (ישעיה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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ליהואצח ׁש ירוּ  כּ ימזמוֹ ר חדׁש  ׁש יר 
קדׁש וֹ : וּ זרוֹ ע ימינוֹ  לּ וֹ  ׁש יעה הוֹ  עשׂ ה נפלאוֹ ת

לחברו   אד בי  שלו להטיל
חדש שיר לה' א)שירו צח]:(צח, לפרק   תהלי שלו [שימוש להטיל

י"ה . שלו  וש לחבירו, אד בי

תהלי שימוש

ירה מרי א   ל ע ה א ר ד ה רא  מה  ְִִֶַַָָָָָָָָָֻל
למה י למעלה  י לפניו ְְְְְְִֵֵַַָָָָָות ח ת 

וגו'מזמ וֹ ר  חדש  ׁש יר לה' א)ׁש ירוּ  שרה:(צח, חיי  פ' ח"א (דף[זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

בּ אר וּ הוּ ]קכג :) הזּ ה הּפ סוּ ק ואמר , ּפ תח י וֹ סי  ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י 
כּ כּ תוּ ב א וֹ ת וֹ , אמר וּ  ׁש הּפ רוֹ ת ו)החברים א  ויּ רנה(שמואל ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הן  ׁש ירה ואיזוֹ  חד ׁש ה. ׁש ירה אוֹ מר וֹ ת ׁש היוּ  ,בּ דּ ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ רוֹ ת
יׁש אמר וּ  כּ אן עשׂ ה. נפלאוֹ ת כּ י  חדׁש  ׁש יר לה' ׁש ירוּ  מזמוֹ ר ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

כּ לּ ם להסּת כּ ל, בּ עוֹ לם, הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ רא מה ׁש כּ ל  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌
למּט ה  בּ ין למעלה  בּ ין לפניו, ותׁש בּ חוֹ ת  ׁש ירה ואםאוֹ מרים . ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מעצמם ׁש הם היו]ּת אמר זה[ד"א  ּכ - הזּ וֹ  הירה  את אוֹ מרים ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
וכיון ודּ אי  גּ בּ ן. על היה הארוֹ ן אלּ וּ , אבל עלי וֹ ן. סוֹ ד ׁש זּ הוּ  ! ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש ר וּ  הן למעלה, ושׂ מוּ הוּ  עליהם נׁש קל שכבו]ׁש האר וֹ ן לא [נ"א: ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ה מהן ׁש נּ נטל  כּ יון ׁש הרי ׁש ארׁש ירה,  כּ דר גוֹ עוֹ ת הי וּ  אר וֹ ן , ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ׁש ירה. אמרוּ  וא הע וֹ לם ׁש ל  גּ בּ ן הּפ ר וֹ ת  ׁש על ׁש הארוֹ ן  ודּ אי ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
לז ּמ ר אוֹ תן כּ תוּ ב עשׂ ה וּ ב כּ ל ונתבּ אר, בּ ארנוּ , הרי מזמוֹ ר, . ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌

אלּ א כּ לל. דּ וד  אמר א וכאן מזמוֹ ר , לדוד אוֹ  לדוד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר
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הּק דוֹ ׁש  ׁש יּ קים בּ זמן אוֹ תוֹ  לזּמ ר  הּק ד ׁש  ר וּ ח  ׁש עתידה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִמזמוֹ ר,
אז  חד ׁש . ׁש יר  לה' ׁש ירוּ  ואז העפר, מן י שׂ ראל את ה וּ א   ָּבּ ר ו◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
העוֹ לם. ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם נאמרה א כּ זוֹ  ׁש ירה ׁש הרי חדׁש . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָהוּ א

 תא מח ת  האר א ת ז ת חת   לה' יר ְְְְְְִִִֶַַַַָָָמזמ ר

וגו'מזמוֹ ר חדש  ׁש יר  לה' א)ׁש ירוּ  תרומה:(צח, פ' ח"ב (דף[זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ה ּת ׁש בּ חת]קל"ח.) חד ׁש . ׁש יר לה' ׁש יר וּ  מזמוֹ ר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְוזהוּ 
התעוֹ רר וּ ת בּ ּה , ׁש התע וֹ ררנוּ  גּ ב על אף בּ ארנוּ ה. הרי  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַהזּ וֹ 
כּ ׁש היוּ  עלוֹ ת, הלּ ל וּ  ׁש הּפ רוֹ ת הוּ א, יפה ׁש התעוֹ רר וּ , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הזּ וֹ , בּ ּת ׁש בּ חת התע וֹ ררוּ  הארוֹ ן, את ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְנוֹ שׂ אוֹ ת

ו) א אוֹ מר וֹ ת(שמואל הי וּ  ׁש ירה ואיזוֹ  .בּ דּ ר הּפ רוֹ ת ?ויּ רנה ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ה וּ א הזּ ה הּס וֹ ד עשׂ ה. נפלאוֹ ת כּ י חד ׁש  ׁש יר לה' ׁש ירוּ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

את נוֹ שׂ אוֹ ת ח יּ וֹ ת ׁש אוֹ תן בּ ׁש עה ׁש לּ מעלה. הכּ ּס א(הארון)כּ מוֹ  ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ּת אמר, ואם  זוֹ . ּת ׁש בּ חת  אוֹ מר וֹ ת הן למעלה, אוֹ תוֹ  ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהרים

זוֹ  ּת ׁש בּ חת אוֹ מרים  ּת מיד והרי חדׁש , כּ אן  כּ ת וּ ב אלּ אלּמ ה ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
הלּ בנה בּ התח דּ ׁש וּ ת אלּ א נקרא א וחדׁש  חד ׁש , ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי
הוֹ ׁש יעה חדׁש . ׁש יר וזהוּ  חדׁש , הוּ א אז מהמׁש , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ אוֹ רה
לקבּ ל  וּ שׂ מאל ימין ׁש ל  התעוֹ ררוּ ת הרי  קדׁש וֹ , וּ זרוֹ ע ימינוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלּ וֹ 
אוֹ תּה  מׁש בּ חוֹ ת הארוֹ ן, כּ ׁש נּ וֹ שׂ אוֹ ת זוֹ , ותׁש בּ חת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה .
ׁש מׁש , לבית ע וֹ לוֹ ת ׁש עגלוֹ ת  כּ מוֹ  ׁש מׁש , לבית ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש עוֹ לוֹ ת
הכּ ּס א על יּ ת היא ׁש בּ ׁש בּ ת מוּ ם  אחד, בּ סוֹ ד עוֹ לים ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
כּ ל  בּ ׁש בּ ת. הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת ׁש ל  הּת ּק וּ ן למעלה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
היּ חיד  העם אוֹ תוֹ  ל ׁש בּ ח לׁש בּ ת, ּת ּק נוּ  הלּ ל וּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חוֹ ת

◌ָ◌ָבּ עוֹ לם.
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ליהואצח ׁש ירוּ  כּ ימזמוֹ ר חדׁש  ׁש יר 
קדׁש וֹ : וּ זרוֹ ע ימינוֹ  לּ וֹ  ׁש יעה הוֹ  עשׂ ה נפלאוֹ ת

לחברו   אד בי  שלו להטיל
חדש שיר לה' א)שירו צח]:(צח, לפרק   תהלי שלו [שימוש להטיל

י"ה . שלו  וש לחבירו, אד בי

תהלי שימוש

ירה מרי א   ל ע ה א ר ד ה רא  מה  ְִִֶַַָָָָָָָָָֻל
למה י למעלה  י לפניו ְְְְְְִֵֵַַָָָָָות ח ת 

וגו'מזמ וֹ ר  חדש  ׁש יר לה' א)ׁש ירוּ  שרה:(צח, חיי  פ' ח"א (דף[זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

בּ אר וּ הוּ ]קכג :) הזּ ה הּפ סוּ ק ואמר , ּפ תח י וֹ סי  ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י 
כּ כּ תוּ ב א וֹ ת וֹ , אמר וּ  ׁש הּפ רוֹ ת ו)החברים א  ויּ רנה(שמואל ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הן  ׁש ירה ואיזוֹ  חד ׁש ה. ׁש ירה אוֹ מר וֹ ת ׁש היוּ  ,בּ דּ ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ רוֹ ת
יׁש אמר וּ  כּ אן עשׂ ה. נפלאוֹ ת כּ י  חדׁש  ׁש יר לה' ׁש ירוּ  מזמוֹ ר ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

כּ לּ ם להסּת כּ ל, בּ עוֹ לם, הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ רא מה ׁש כּ ל  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌
למּט ה  בּ ין למעלה  בּ ין לפניו, ותׁש בּ חוֹ ת  ׁש ירה ואםאוֹ מרים . ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מעצמם ׁש הם היו]ּת אמר זה[ד"א  ּכ - הזּ וֹ  הירה  את אוֹ מרים ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
וכיון ודּ אי  גּ בּ ן. על היה הארוֹ ן אלּ וּ , אבל עלי וֹ ן. סוֹ ד ׁש זּ הוּ  ! ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש ר וּ  הן למעלה, ושׂ מוּ הוּ  עליהם נׁש קל שכבו]ׁש האר וֹ ן לא [נ"א: ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ה מהן ׁש נּ נטל  כּ יון ׁש הרי ׁש ארׁש ירה,  כּ דר גוֹ עוֹ ת הי וּ  אר וֹ ן , ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ׁש ירה. אמרוּ  וא הע וֹ לם ׁש ל  גּ בּ ן הּפ ר וֹ ת  ׁש על ׁש הארוֹ ן  ודּ אי ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
לז ּמ ר אוֹ תן כּ תוּ ב עשׂ ה וּ ב כּ ל ונתבּ אר, בּ ארנוּ , הרי מזמוֹ ר, . ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌

אלּ א כּ לל. דּ וד  אמר א וכאן מזמוֹ ר , לדוד אוֹ  לדוד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר
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הּק דוֹ ׁש  ׁש יּ קים בּ זמן אוֹ תוֹ  לזּמ ר  הּק ד ׁש  ר וּ ח  ׁש עתידה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִמזמוֹ ר,
אז  חד ׁש . ׁש יר  לה' ׁש ירוּ  ואז העפר, מן י שׂ ראל את ה וּ א   ָּבּ ר ו◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
העוֹ לם. ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם נאמרה א כּ זוֹ  ׁש ירה ׁש הרי חדׁש . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָהוּ א

 תא מח ת  האר א ת ז ת חת   לה' יר ְְְְְְִִִֶַַַַָָָמזמ ר

וגו'מזמוֹ ר חדש  ׁש יר  לה' א)ׁש ירוּ  תרומה:(צח, פ' ח"ב (דף[זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ה ּת ׁש בּ חת]קל"ח.) חד ׁש . ׁש יר לה' ׁש יר וּ  מזמוֹ ר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְוזהוּ 
התעוֹ רר וּ ת בּ ּה , ׁש התע וֹ ררנוּ  גּ ב על אף בּ ארנוּ ה. הרי  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַהזּ וֹ 
כּ ׁש היוּ  עלוֹ ת, הלּ ל וּ  ׁש הּפ רוֹ ת הוּ א, יפה ׁש התעוֹ רר וּ , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הזּ וֹ , בּ ּת ׁש בּ חת התע וֹ ררוּ  הארוֹ ן, את ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְנוֹ שׂ אוֹ ת

ו) א אוֹ מר וֹ ת(שמואל הי וּ  ׁש ירה ואיזוֹ  .בּ דּ ר הּפ רוֹ ת ?ויּ רנה ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ה וּ א הזּ ה הּס וֹ ד עשׂ ה. נפלאוֹ ת כּ י חד ׁש  ׁש יר לה' ׁש ירוּ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

את נוֹ שׂ אוֹ ת ח יּ וֹ ת ׁש אוֹ תן בּ ׁש עה ׁש לּ מעלה. הכּ ּס א(הארון)כּ מוֹ  ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ּת אמר, ואם  זוֹ . ּת ׁש בּ חת  אוֹ מר וֹ ת הן למעלה, אוֹ תוֹ  ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהרים

זוֹ  ּת ׁש בּ חת אוֹ מרים  ּת מיד והרי חדׁש , כּ אן  כּ ת וּ ב אלּ אלּמ ה ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
הלּ בנה בּ התח דּ ׁש וּ ת אלּ א נקרא א וחדׁש  חד ׁש , ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי
הוֹ ׁש יעה חדׁש . ׁש יר וזהוּ  חדׁש , הוּ א אז מהמׁש , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ אוֹ רה
לקבּ ל  וּ שׂ מאל ימין ׁש ל  התעוֹ ררוּ ת הרי  קדׁש וֹ , וּ זרוֹ ע ימינוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלּ וֹ 
אוֹ תּה  מׁש בּ חוֹ ת הארוֹ ן, כּ ׁש נּ וֹ שׂ אוֹ ת זוֹ , ותׁש בּ חת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה .
ׁש מׁש , לבית ע וֹ לוֹ ת ׁש עגלוֹ ת  כּ מוֹ  ׁש מׁש , לבית ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש עוֹ לוֹ ת
הכּ ּס א על יּ ת היא ׁש בּ ׁש בּ ת מוּ ם  אחד, בּ סוֹ ד עוֹ לים ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
כּ ל  בּ ׁש בּ ת. הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת ׁש ל  הּת ּק וּ ן למעלה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
היּ חיד  העם אוֹ תוֹ  ל ׁש בּ ח לׁש בּ ת, ּת ּק נוּ  הלּ ל וּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חוֹ ת

◌ָ◌ָבּ עוֹ לם.

תהלי זוהר 
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יהוב צדקתוֹ :הוֹ דיע גּ לּ ה הגּ וֹ ים לעיני ׁש וּ עתוֹ  י 
ארץג  אפסי כל ראוּ  ישׂ ראל לבית ואמוּ נתוֹ  חסדּ וֹ  זכר

אהינוּ  ׁש וּ עת י ליהוד :את כּ להריעוּ  
וזּמ רוּ : ורנּ נוּ  ּפ צחוּ  ליהוזּמ רההארץ בּ כנּ וֹ רוּ  

זמרה: וקוֹ ל לפניוּב כנּ וֹ ר הריעוּ  ׁש וֹ פר וקוֹ ל בּ חצצרוֹ ת 
יהו הּמ ל:ויׁש ביז ּת בל וּ מאוֹ  היּ ם ירעם 

ירנּ נוּ :חבּה : הרים יחד כף ימחאוּ  נהרוֹ ת 

 יר א א  ע יק? יר י וכי :חד עתיר עד ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מלאכיחד הא    מ ל ח לא  יקד ְְְִִִִֶַָָָֹ

וגו'מזמ וֹ ר  חדש  ׁש יר לה' א)ׁש ירוּ  שלח :(צח, פ' ח"ג  [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ק"ע:] דף  נגּ וּ ן לך איזה נגּ וּ ן , ׁש ּמ נ גּ נים ׁש עוֹ לים ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵאלּ ה
יתוֹ ם.מנגּ נים ׁש יר צח)? חדׁש (תהלים ׁש יר לה ' ׁש ירוּ  מזמ וֹ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

עּת יק  ׁש יר יׁש  וכי  חדׁש , ׁש יר וגו'. עשׂ ה נפלאוֹ ת ?כּ י ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ל וֹ , ׁש בּ חוּ  א קדוֹ ׁש ים מלאכים כּ עת ׁש עד ׁש יר, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

חדׁש  הוּ א ה ּט עם  מה חדׁש . ׁש ה וּ א אוֹ תוֹ מוּ ם בּ גלל ? ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ראׁש  אמר  וכ לוֹ . ואוֹ מר  מׁש בּ חוֹ  על וּ מיו, ׁש ּמ חדּ ׁש  ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
בּ מ ׁש  ׁש דּ בק מוּ ם חד ׁש , והוּ א חד ׁש  נקרא זה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהי ׁש יבה,
חדּ וּ ׁש , בּ ּה  ׁש אין אחרא  סטרא להוֹ ציא  מּמ נּ וּ . נפרד ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא

בּ ּה  א)ׁש כּ תוּ ב  וא(קהלת וּ בלה, הוּ א זקן חדׁש . כּ ל ואין ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
מטשטש התחדּ ׁש . היה  תולדות, עשה ואלמלא תולדות. עושה (ולא ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

.העולם)

תהלי זוהר 
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יהוט ּת בללפני ׁש ּפ ט י הארץ לׁש ּפ ט בא כּ י 
בּ מיׁש רים: ועּמ ים בּ צדק

האר לט בא  י ה ' לפני מריא הרת  על  יכְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
צדק  בל  ְִִֵֵֶֶֹיט 

וגו'לפני הארץ לׁש ּפ ט  בא  ּכ י ט)ה ' מות :(צח, אחרי  פ' ח"ג  [זוהר ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌

נ"ח:) אראה](דף  בּ ענן כּ י  כּ אן, רצה מה אבּ א, ר בּ י ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
רוֹ אה אינוֹ  הכּ הן והרי  אהרן , יבא בּ זּ את וכתוּ ב הכּ ּפ רת, ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַעל 

ׁש נּ כנס  בּ ׁש עה  הכינה וּ כׁש היהאת י וֹ רד, היה ענן אלּ א ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הכּ ר וּ בים, כּ נפי  וּ מתעוֹ ררים הזּ וֹ  הכּ ּפ רת על מגּ יע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵי וֹ רד ,

אוֹ מרים ׁש ירה ואיזוֹ  ׁש ירה . ואוֹ מרים בּ הם (תהלים?וּ מּק יׁש ים ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זהצו) אהים. כּ ל על הוּ א נוֹ רא  מאד וּ מהלּ ל  ה' גדוֹ ל ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִכּ י

כּ י  אוֹ מרים , אוֹ תן, ׁש ּפ וֹ רשׂ ים וּ בׁש עה כּ נפיהם. את ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ עלים
על  כּ ׁש ּמ כּס ים ע שׂ ה. ׁש מים וה' אלילים העּמ ים אהי  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָכּ ל
ּת בל  יׁש ּפ ט הארץ לׁש ּפ ט  בא כּ י ה' לפני אוֹ מרים, ◌ֵ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַהכּ ּפ רת,

בּ מי ׁש רים. ועּמ ים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צדק,

קטרתוק וֹ לוֹ תיהם  שׂ ם אז בּ ּמ ק דּ ׁש , הכּ הן  ׁש וֹ מע  היה ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
 ׁש יּ תבּ ר כּ די ׁש ּמ תכּ וּ ן , בּ ּמ ה וּ מתכּ וּ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מּה ,

וי וֹ רדים,(וקולותיהם)הכּ ל  ע וֹ לים הכּ רוּ בים וכנפי וׁש רים. ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
זהוּ  להם. וּ מעלים ל כּ ּפ רת מכ ּס ים סככים.ׁש ירים, ׁש כּ תוּ ב ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌

נׁש מעים ׁש ּק וֹ ל וֹ תיהם לנוּ  וּ מנּ ין דּ וקא . ׁש נּ אמרסככים כּ מוֹ  ? ְֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
א) בּ מי ׁש רים.(יחזקאל  ועּמ ים יוֹ סי , ר בּ י אמר  וגו'. ק וֹ ל את ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָואׁש מע

בּ מיׁש רים ׁש ני מהוּ  להכליל  -  ּאהבו מי ׁש רים ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ? ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

תהלי זוהר 
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יהוב צדקתוֹ :הוֹ דיע גּ לּ ה הגּ וֹ ים לעיני ׁש וּ עתוֹ  י 
ארץג  אפסי כל ראוּ  ישׂ ראל לבית ואמוּ נתוֹ  חסדּ וֹ  זכר

אהינוּ  ׁש וּ עת י ליהוד :את כּ להריעוּ  
וזּמ רוּ : ורנּ נוּ  ּפ צחוּ  ליהוזּמ רההארץ בּ כנּ וֹ רוּ  

זמרה: וקוֹ ל לפניוּב כנּ וֹ ר הריעוּ  ׁש וֹ פר וקוֹ ל בּ חצצרוֹ ת 
יהו הּמ ל:ויׁש ביז ּת בל וּ מאוֹ  היּ ם ירעם 

ירנּ נוּ :חבּה : הרים יחד כף ימחאוּ  נהרוֹ ת 

 יר א א  ע יק? יר י וכי :חד עתיר עד ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מלאכיחד הא    מ ל ח לא  יקד ְְְִִִִֶַָָָֹ

וגו'מזמ וֹ ר  חדש  ׁש יר לה' א)ׁש ירוּ  שלח :(צח, פ' ח"ג  [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ק"ע:] דף  נגּ וּ ן לך איזה נגּ וּ ן , ׁש ּמ נ גּ נים ׁש עוֹ לים ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵאלּ ה
יתוֹ ם.מנגּ נים ׁש יר צח)? חדׁש (תהלים ׁש יר לה ' ׁש ירוּ  מזמ וֹ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

עּת יק  ׁש יר יׁש  וכי  חדׁש , ׁש יר וגו'. עשׂ ה נפלאוֹ ת ?כּ י ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ל וֹ , ׁש בּ חוּ  א קדוֹ ׁש ים מלאכים כּ עת ׁש עד ׁש יר, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

חדׁש  הוּ א ה ּט עם  מה חדׁש . ׁש ה וּ א אוֹ תוֹ מוּ ם בּ גלל ? ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ראׁש  אמר  וכ לוֹ . ואוֹ מר  מׁש בּ חוֹ  על וּ מיו, ׁש ּמ חדּ ׁש  ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
בּ מ ׁש  ׁש דּ בק מוּ ם חד ׁש , והוּ א חד ׁש  נקרא זה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהי ׁש יבה,
חדּ וּ ׁש , בּ ּה  ׁש אין אחרא  סטרא להוֹ ציא  מּמ נּ וּ . נפרד ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא

בּ ּה  א)ׁש כּ תוּ ב  וא(קהלת וּ בלה, הוּ א זקן חדׁש . כּ ל ואין ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
מטשטש התחדּ ׁש . היה  תולדות, עשה ואלמלא תולדות. עושה (ולא ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

.העולם)
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יהוט ּת בללפני ׁש ּפ ט י הארץ לׁש ּפ ט בא כּ י 
בּ מיׁש רים: ועּמ ים ּב צדק

האר לט בא  י ה ' לפני מריא הרת  על  יכְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
צדק  בל  ְִִֵֵֶֶֹיט 

וגו'לפני הארץ לׁש ּפ ט  בא  ּכ י ט)ה ' מות :(צח, אחרי  פ' ח"ג  [זוהר ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌

נ"ח:) אראה](דף  בּ ענן כּ י  כּ אן, רצה מה אבּ א, ר בּ י ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
רוֹ אה אינוֹ  הכּ הן והרי  אהרן , יבא בּ זּ את וכתוּ ב הכּ ּפ רת, ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַעל 

ׁש נּ כנס  בּ ׁש עה  הכינה וּ כׁש היהאת י וֹ רד, היה ענן אלּ א ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הכּ ר וּ בים, כּ נפי  וּ מתעוֹ ררים הזּ וֹ  הכּ ּפ רת על מגּ יע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵי וֹ רד ,

אוֹ מרים ׁש ירה ואיזוֹ  ׁש ירה . ואוֹ מרים בּ הם (תהלים?וּ מּק יׁש ים ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זהצו) אהים. כּ ל על הוּ א נוֹ רא  מאד וּ מהלּ ל  ה' גדוֹ ל ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִכּ י

כּ י  אוֹ מרים , אוֹ תן, ׁש ּפ וֹ רשׂ ים וּ בׁש עה כּ נפיהם. את ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ עלים
על  כּ ׁש ּמ כּס ים ע שׂ ה. ׁש מים וה' אלילים העּמ ים אהי  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָכּ ל
ּת בל  יׁש ּפ ט הארץ לׁש ּפ ט  בא כּ י ה' לפני אוֹ מרים, ◌ֵ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַהכּ ּפ רת,

בּ מי ׁש רים. ועּמ ים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צדק,

קטרתוק וֹ לוֹ תיהם  שׂ ם אז בּ ּמ ק דּ ׁש , הכּ הן  ׁש וֹ מע  היה ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
 ׁש יּ תבּ ר כּ די ׁש ּמ תכּ וּ ן , בּ ּמ ה וּ מתכּ וּ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מּה ,

וי וֹ רדים,(וקולותיהם)הכּ ל  ע וֹ לים הכּ רוּ בים וכנפי וׁש רים. ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
זהוּ  להם. וּ מעלים ל כּ ּפ רת מכ ּס ים סככים.ׁש ירים, ׁש כּ תוּ ב ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌

נׁש מעים ׁש ּק וֹ ל וֹ תיהם לנוּ  וּ מנּ ין דּ וקא . ׁש נּ אמרסככים כּ מוֹ  ? ְֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
א) בּ מי ׁש רים.(יחזקאל  ועּמ ים יוֹ סי , ר בּ י אמר  וגו'. ק וֹ ל את ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָואׁש מע

בּ מיׁש רים ׁש ני מהוּ  להכליל  -  ּאהבו מי ׁש רים ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ? ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
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בּ מי ׁש רים. ועּמ ים זה, ועל ודּ אי. מי ׁש רים וּ נקבה, זכר  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְכר וּ בים,
ז)וכתוּ ב, אליו(במדבר  מדּ בּ ר הּק וֹ ל  את ׁש ני (וגו')ויּ ׁש מע מבּ ין ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

ׁש בּ כל  למדנוּ , מכּ אן  אמר , יצחק ר בּ י  אליו . ויד בּ ר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ַהכּ רבים
זהוּ  ׁש כינה. ּפ ני  לראוֹ ת כּ דאי אינוֹ  וּ נקבה, זכר נמצא ׁש א ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

קמ)ׁש כּ תוּ ב כּ תוּ ב(תהלים וׁש נינוּ , , ּפ ני את י ׁש רים לב )י ׁש בוּ  (דברים  ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וּ נקבה. זכר  כּ ר וּ בים כּ אן אף וּ נקבה, זכר הוּ א, ויׁש ר ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק

כּ תוּ ב , צט )ועליהם ועּמ ים(תהלים  מיׁש רים. כּ וֹ ננּת  אּת ה ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
, ּכ וּ מוּ ם  כה)בּ מיׁש רים. והרי (שמות אחיו, אל  איׁש  וּ פניהם ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנוּ .
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כּ רוּ ביםיהואצט יׁש ב עּמ ים ירגּ זוּ  מל 
הארץ: הוּ איהובּת נוּ ט ורם גּ דוֹ ל בּ ציּ וֹ ן 

העּמ ים: כּ ל הוּ א:ג על ׁש  קדוֹ  ונוֹ רא גּ דוֹ ל ׁש מ יוֹ דוּ  
מׁש ּפ טד  מיׁש רים כּ וֹ ננּת  אּת ה אהב מׁש ּפ ט מל ועז

עשׂ ית: אּת ה בּ יעקב יהוהוּ צדקה רוֹ ממוּ  
הוּ א:אהינוּ  ׁש  קדוֹ  רגליו להדם והׁש ּת חווּ  

חסיד  להיות 
עמי ירגזו מל א)ה' צט]:(צט, לפרק תהלי להיות [שימוש

חסיד.

תהלי שימוש

ה א ר דה זה   אהב מ ט מל ְְִֵֶֶֶַָָָָֹועז 

וגו'ועז  אהב מׁש ּפ ט ד )מל ויחי:(צט, פ' ח"א רלב:)[זוהר ּפ תח](דף  ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  זה - אהב מׁש ּפ ט  מל ועז ואמר , יוֹ סי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
אלּ א אינוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ּמ חזּ ק ּת קף - מל ועז ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ְהוּ א.

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  הארץ, ע וֹ מדת בּ מ ׁש ּפ ט ׁש הרי  כט )בּ מׁש ּפ ט, (משלי  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אהב, מׁש ּפ ט  מל ועז , ּכ וּ מוּ ם ארץ. יעמיד בּ מׁש ּפ ט  ֶמל◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

מוּ ם[מתחזקת]ו א בּ מׁש ּפ ט, אלּ א ישׂ ראל כּ נסת נתקנת ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ולכן  מם, נוֹ טלת היא ׁש נּ וֹ טלת, הבּ רכוֹ ת וכל  נזּ וֹ נית, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ ם
כּ נגד  ׁש לּ ּה  האהבה וכל  הּת ׁש וּ קה כּ ל - אהב מׁש ּפ ט מל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְועז
למּט ה, הכּ ר וּ בים ׁש ני  ׁש ל סוֹ ד - מי ׁש רים כּ וֹ ננּת  אּת ה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש ּפ ט.

נתבּ אר. והרי העוֹ לם, וי וּ ב ּת ּק וּ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
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בּ מי ׁש רים. ועּמ ים זה, ועל ודּ אי. מי ׁש רים וּ נקבה, זכר  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְכר וּ בים,
ז)וכתוּ ב, אליו(במדבר  מדּ בּ ר הּק וֹ ל  את ׁש ני (וגו')ויּ ׁש מע מבּ ין ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

ׁש בּ כל  למדנוּ , מכּ אן  אמר , יצחק ר בּ י  אליו . ויד בּ ר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ַהכּ רבים
זהוּ  ׁש כינה. ּפ ני  לראוֹ ת כּ דאי אינוֹ  וּ נקבה, זכר נמצא ׁש א ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

קמ)ׁש כּ תוּ ב כּ תוּ ב(תהלים וׁש נינוּ , , ּפ ני את י ׁש רים לב )י ׁש בוּ  (דברים  ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וּ נקבה. זכר  כּ ר וּ בים כּ אן אף וּ נקבה, זכר הוּ א, ויׁש ר ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק

כּ תוּ ב , צט )ועליהם ועּמ ים(תהלים  מיׁש רים. כּ וֹ ננּת  אּת ה ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
, ּכ וּ מוּ ם  כה)בּ מיׁש רים. והרי (שמות אחיו, אל  איׁש  וּ פניהם ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנוּ .
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כּ רוּ ביםיהואצט יׁש ב עּמ ים ירגּ זוּ  מל 
הארץ: הוּ איהובּת נוּ ט ורם גּ דוֹ ל בּ ציּ וֹ ן 

העּמ ים: כּ ל הוּ א:ג על ׁש  קדוֹ  ונוֹ רא גּ דוֹ ל ׁש מ יוֹ דוּ  
מׁש ּפ טד  מיׁש רים כּ וֹ ננּת  אּת ה אהב מׁש ּפ ט מל ועז

עשׂ ית: אּת ה בּ יעקב יהוהוּ צדקה רוֹ ממוּ  
הוּ א:אהינוּ  ׁש  קדוֹ  רגליו להדם והׁש ּת חווּ  

חסיד  להיות 
עמי ירגזו מל א)ה' צט]:(צט, לפרק תהלי להיות [שימוש

חסיד.

תהלי שימוש

ה א ר דה זה   אהב מ ט מל ְְִֵֶֶֶַָָָָֹועז 

וגו'ועז  אהב מׁש ּפ ט ד )מל ויחי:(צט, פ' ח"א רלב:)[זוהר ּפ תח](דף  ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  זה - אהב מׁש ּפ ט  מל ועז ואמר , יוֹ סי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
אלּ א אינוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ּמ חזּ ק ּת קף - מל ועז ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ְהוּ א.

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  הארץ, ע וֹ מדת בּ מ ׁש ּפ ט ׁש הרי  כט )בּ מׁש ּפ ט, (משלי  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אהב, מׁש ּפ ט  מל ועז , ּכ וּ מוּ ם ארץ. יעמיד בּ מׁש ּפ ט  ֶמל◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

מוּ ם[מתחזקת]ו א בּ מׁש ּפ ט, אלּ א ישׂ ראל כּ נסת נתקנת ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ולכן  מם, נוֹ טלת היא ׁש נּ וֹ טלת, הבּ רכוֹ ת וכל  נזּ וֹ נית, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ ם
כּ נגד  ׁש לּ ּה  האהבה וכל  הּת ׁש וּ קה כּ ל - אהב מׁש ּפ ט מל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְועז
למּט ה, הכּ ר וּ בים ׁש ני  ׁש ל סוֹ ד - מי ׁש רים כּ וֹ ננּת  אּת ה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש ּפ ט.

נתבּ אר. והרי העוֹ לם, וי וּ ב ּת ּק וּ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם

תהלי זוהר 
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אלו קראים ׁש מוֹ  ּב קראי ׁש מוּ אל וּ  בּ כהניו ואהרן מׁש ה
יהו:יענם אליהםזוהוּ א ידבּ ר ענן בּ עּמ וּ ד 

וה ד  נצח מ ת –  ואהר מ ה  קל ְְְְְֲִֵֶֶַַַָֹֹמאל

וגו'מ ׁש ה ׁש מו  ּב קראי  וּ ׁש מ וּ אל  ּב כהניו ו )ואהרן  ח"א :(צט, [זוהר ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

בראשית כא :)פ' יעקב,](דף אצל כּ ׁש בּ א ירכ וֹ . בּ כף  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַו יּ גּ ע
בּ וֹ  נכלל  היה ויעקב ה ּק ׁש ה. בּ דּ ין ערב ּפ נוֹ ת מאוֹ תוֹ  כּ ח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ָלקח
ּת קף  לקח  ירכוֹ . בּ כף ויּ גּ ע לוֹ  יכל א  כּ י  ויּ רא לוֹ . יכל ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְוא
גוּ ף, היה ׁש יּ עקב לגּ וּ ף. מחוּ ץ הוּ א ׁש יּ ר בּ גלל  מ ם, ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ין
אדם. ׁש נּ קרא  בּ סוֹ ד דרגוֹ ת ׁש ּת י ׁש ל בּ סוֹ ד  כּ לוּ ל  היה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוגוּ פ וֹ 
וא יעקב. יר כּ ף וּת קע - מיּ ד לגּ וּ ף, מחוּ ץ ּת קף  ׁש לּ קח ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
י שׂ ראל  נצח זה ועל ׁש מוּ אל, ׁש בּ א עד מם איׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתנבּ א
מׁש ה, ׁש ל  מהוֹ דוֹ  נתנ בּ א יהוֹ ׁש ע הוּ א. אדם  א כּ י  בּ וֹ , ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָכּ ת וּ ב

כז)ׁש כּ תוּ ב  חמיׁש ית.(במדבר דר גּ ה וזוֹ  הוֹ ד . עליו . מהוֹ ד ונתּת  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
בּ יּ מין, אוֹ תוֹ  וכלל דוד  בּ א ולכן יעקב. ׁש ל שׂ מאל  יר - ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵנצח 

טז)ׁש כּ תוּ ב אלּ א(תהלים כתוּ ב א ימינ נצח. בּ ימינ נעמ וֹ ת  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יעקב  יר נחלׁש ה הּט עם מה .אליו בּ ימינ ׁש התקרב בּ גלל ? ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

בּ א זה ועל ׁש מוּ אל. עד והתעכּ ב  כּ ח, מּמ נּ וּ  ולקח ה ּט מאה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַצד
ועל  ישׂ ראל. נצח וגם ׁש כּ תוּ ב י שׂ ראל , ׁש ל  יר ׁש זּ הוּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהז כּ יר

וּ לבּס וֹ ף. בּ ראׁש ית בדּ ין הי וּ  דּ בריו כּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶזה

מתי וע וֹ ד , בּ הוֹ ד,  ּכ אחר אוֹ תוֹ  כּ לל הוּ א  ּבּ רו ?ׁש הּק דוֹ ׁש  ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כּ מ ׁש ה ׁש קוּ ל  הוּ א זה ועל מלכים. ׁש ּמ ׁש ח ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר
ה וּ א גּ ם - ׁש לּ מעלה צדדים בּ ׁש ני  ואהרן ּמ ׁש ה מה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְואהרן.
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הם וּ מי  הצּ דדים, ׁש ני ׁש אוֹ תם כּ מוֹ  כּ מ וֹ למּט ה והוֹ ד , נצח ? ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב  בּ זוֹ , זוֹ  אחוּ זוֹ ת הדּ רגוֹ ת וכל  ׁש לּ מעלה. ואהרן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶׁש ּמ ׁש ה

צט ) ׁש הרי (שם ׁש מוֹ . בּ ק וֹ ראי  וּ ׁש מוּ אל בּ כהניו ואהרן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹמ ׁש ה 
בּ זוֹ . זוֹ  ואחוּ זוֹ ת נכללוּ  צדדים  ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִׁש ה 

מחה ויחזר   רגז ויקט  ינ ק אצל  יביא רגז  ה א  ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹמי
מחה ה ל ואז  תינק  עצמ ְְְְְְֲִִֶַַַָָֹויע ה 

וגו 'מׁש ה  ׁש מו  ּב קראי  וּ ׁש מוּ אל ּב כהניו ו )ואהרן ח"ב:(צט, [זוהר ֶֹ ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

תרומה קמ"ח.)פ' בּ סוֹ ד ](דף עוֹ מד והכּ ל ּת ינוֹ ק וֹ ת, - ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ ר וּ בים
ׁש כּ תוּ ב יא)אחד, הכּ ל (הושע  זה וּ בגלל  ואהבהוּ . י שׂ ראל  נער כּ י ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ ◌ֹ

ׁש ּמ תח כּ מ וֹ  ּת לוּ י. היּ רח  הכּ ל .בּ חדּ וּ ׁש  הוּ א  ּכ בּ חדּ וּ ׁש וֹ , זה דּ ׁש  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֹ
ׁש עוֹ מדת נעוּ רים, אׁש ת ס וֹ ד וזה נערים, הם הנּ ער ,  ּכ ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
וּ פנים גּ דוֹ לוֹ ת ּפ נים - כּ ר וּ בים עלי וֹ ן. בּ חדּ וּ ׁש  נערים ׁש ני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
מתגּ לּ ים, ׁש א למעלה נסּת רים ּפ נים הם.  ּכ ודּ אי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְקטנּ וֹ ת ,
כּ מ וֹ  למ ּט ה, קטנּ וֹ ת ּפ נים ׁש לּ ּה . וּ מלּ וּ י  הלּ בנה חדּ וּ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ בגללם
את עוֹ מדים. אחד בּ סוֹ ד וּ מּט ה  למעלה בּ כּ ּפ רת, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנוּ 
זכר אחד כר וּ בים, ׁש ני ׁש ל סוֹ ד הם אלּ וּ  הארץ, ואת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
כּ מ וֹ  בּ חביבוּ ת, בּ אלּ וּ  אלּ וּ  דּ בוּ קים להיוֹ ת נקבה, ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
סוֹ ד  להיוֹ ת כּ אחד, וּ מּט ה מעלה  לר בּ וֹ ת  - את ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ת בּ אר 

אחד . בּ כלל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהכּ ר וּ בים

ק)ּכ תוּ ב  ׁש ני (תהלים ׁש ל שׂ מחה בּ שׂ מחה, ה' את עבד וּ  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
מה כּ ל ּת ינוֹ ק וֹ ת, ׁש הרי נּ מצא(מי)הכּ רוּ בים. ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ יון  זה, וס וֹ ד עּמ הם. ושׂ מח כּ תינוֹ ק ּפ ניו חוֹ זרוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵביניהם,

תהלי זוהר 
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אלו קראים ׁש מוֹ  ּב קראי ׁש מוּ אל וּ  בּ כהניו ואהרן מׁש ה
יהו:יענם אליהםזוהוּ א ידבּ ר ענן בּ עּמ וּ ד 

וה ד  נצח מ ת –  ואהר מ ה  קל ְְְְְֲִֵֶֶַַַָֹֹמאל

וגו'מ ׁש ה ׁש מו  ּב קראי  וּ ׁש מ וּ אל  ּב כהניו ו )ואהרן  ח"א :(צט, [זוהר ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

בראשית כא :)פ' יעקב,](דף אצל כּ ׁש בּ א ירכ וֹ . בּ כף  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַו יּ גּ ע
בּ וֹ  נכלל  היה ויעקב ה ּק ׁש ה. בּ דּ ין ערב ּפ נוֹ ת מאוֹ תוֹ  כּ ח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ָלקח
ּת קף  לקח  ירכוֹ . בּ כף ויּ גּ ע לוֹ  יכל א  כּ י  ויּ רא לוֹ . יכל ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְוא
גוּ ף, היה ׁש יּ עקב לגּ וּ ף. מחוּ ץ הוּ א ׁש יּ ר בּ גלל  מ ם, ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ין
אדם. ׁש נּ קרא  בּ סוֹ ד דרגוֹ ת ׁש ּת י ׁש ל בּ סוֹ ד  כּ לוּ ל  היה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוגוּ פ וֹ 
וא יעקב. יר כּ ף וּת קע - מיּ ד לגּ וּ ף, מחוּ ץ ּת קף  ׁש לּ קח ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
י שׂ ראל  נצח זה ועל ׁש מוּ אל, ׁש בּ א עד מם איׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתנבּ א
מׁש ה, ׁש ל  מהוֹ דוֹ  נתנ בּ א יהוֹ ׁש ע הוּ א. אדם  א כּ י  בּ וֹ , ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָכּ ת וּ ב

כז)ׁש כּ תוּ ב  חמיׁש ית.(במדבר דר גּ ה וזוֹ  הוֹ ד . עליו . מהוֹ ד ונתּת  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
בּ יּ מין, אוֹ תוֹ  וכלל דוד  בּ א ולכן יעקב. ׁש ל שׂ מאל  יר - ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵנצח 

טז)ׁש כּ תוּ ב אלּ א(תהלים כתוּ ב א ימינ נצח. בּ ימינ נעמ וֹ ת  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יעקב  יר נחלׁש ה הּט עם מה .אליו בּ ימינ ׁש התקרב בּ גלל ? ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

בּ א זה ועל ׁש מוּ אל. עד והתעכּ ב  כּ ח, מּמ נּ וּ  ולקח ה ּט מאה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַצד
ועל  ישׂ ראל. נצח וגם ׁש כּ תוּ ב י שׂ ראל , ׁש ל  יר ׁש זּ הוּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהז כּ יר

וּ לבּס וֹ ף. בּ ראׁש ית בדּ ין הי וּ  דּ בריו כּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶזה

מתי וע וֹ ד , בּ הוֹ ד,  ּכ אחר אוֹ תוֹ  כּ לל הוּ א  ּבּ רו ?ׁש הּק דוֹ ׁש  ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כּ מ ׁש ה ׁש קוּ ל  הוּ א זה ועל מלכים. ׁש ּמ ׁש ח ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר
ה וּ א גּ ם - ׁש לּ מעלה צדדים בּ ׁש ני  ואהרן ּמ ׁש ה מה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְואהרן.

תהלי זוהר 
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הם וּ מי  הצּ דדים, ׁש ני ׁש אוֹ תם כּ מוֹ  כּ מ וֹ למּט ה והוֹ ד , נצח ? ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב  בּ זוֹ , זוֹ  אחוּ זוֹ ת הדּ רגוֹ ת וכל  ׁש לּ מעלה. ואהרן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶׁש ּמ ׁש ה

צט ) ׁש הרי (שם ׁש מוֹ . בּ ק וֹ ראי  וּ ׁש מוּ אל בּ כהניו ואהרן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹמ ׁש ה 
בּ זוֹ . זוֹ  ואחוּ זוֹ ת נכללוּ  צדדים  ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִׁש ה 

מחה ויחזר   רגז ויקט  ינ ק אצל  יביא רגז  ה א  ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹמי
מחה ה ל ואז  תינק  עצמ ְְְְְְֲִִֶַַַָָֹויע ה 

וגו 'מׁש ה  ׁש מו  ּב קראי  וּ ׁש מוּ אל ּב כהניו ו )ואהרן ח"ב:(צט, [זוהר ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

תרומה קמ"ח.)פ' בּ סוֹ ד ](דף עוֹ מד והכּ ל ּת ינוֹ ק וֹ ת, - ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ ר וּ בים
ׁש כּ תוּ ב יא)אחד, הכּ ל (הושע  זה וּ בגלל  ואהבהוּ . י שׂ ראל  נער כּ י ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֹ

ׁש ּמ תח כּ מ וֹ  ּת לוּ י. היּ רח  הכּ ל .בּ חדּ וּ ׁש  הוּ א  ּכ בּ חדּ וּ ׁש וֹ , זה דּ ׁש  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֹ
ׁש עוֹ מדת נעוּ רים, אׁש ת ס וֹ ד וזה נערים, הם הנּ ער ,  ּכ ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
וּ פנים גּ דוֹ לוֹ ת ּפ נים - כּ ר וּ בים עלי וֹ ן. בּ חדּ וּ ׁש  נערים ׁש ני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
מתגּ לּ ים, ׁש א למעלה נסּת רים ּפ נים הם.  ּכ ודּ אי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְקטנּ וֹ ת ,
כּ מ וֹ  למ ּט ה, קטנּ וֹ ת ּפ נים ׁש לּ ּה . וּ מלּ וּ י  הלּ בנה חדּ וּ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ בגללם
את עוֹ מדים. אחד בּ סוֹ ד וּ מּט ה  למעלה בּ כּ ּפ רת, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנוּ 
זכר אחד כר וּ בים, ׁש ני ׁש ל סוֹ ד הם אלּ וּ  הארץ, ואת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
כּ מ וֹ  בּ חביבוּ ת, בּ אלּ וּ  אלּ וּ  דּ בוּ קים להיוֹ ת נקבה, ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
סוֹ ד  להיוֹ ת כּ אחד, וּ מּט ה מעלה  לר בּ וֹ ת  - את ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ת בּ אר 

אחד . בּ כלל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהכּ ר וּ בים

ק)ּכ תוּ ב  ׁש ני (תהלים ׁש ל שׂ מחה בּ שׂ מחה, ה' את עבד וּ  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
מה כּ ל ּת ינוֹ ק וֹ ת, ׁש הרי נּ מצא(מי)הכּ רוּ בים. ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ יון  זה, וס וֹ ד עּמ הם. ושׂ מח כּ תינוֹ ק ּפ ניו חוֹ זרוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵביניהם,

תהלי זוהר 
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הכּ ל  ׁש ל בּ שׂ מחה נער חוֹ זר  ׁש וֹ רה, מי עליהם ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶׁש וֹ רה
ׁש וֹ רה כּ יון הע וֹ לם, על בּ דין ׁש ח וֹ זר  גּ ב על אף ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוּ ברצוֹ ן.
חוֹ זר והעוֹ לם בּ שׂ מחה, קׁש וּ ר נער בּ שׂ מחה, חוֹ זר ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם,

ויׁש קט .(ברגז)בּ רחמים ּת ינוֹ ק  אצל וֹ  יביאוּ  בּ רגז , ׁש הוּ א מי ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ שׂ מחה  הכּ ל ואז כּ תינוֹ ק , עצמוֹ  ויעשׂ ה בּ שׂ מחה ויחזר  .רגזוֹ , ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אהבה אין ואהבהוּ . י שׂ ראל נער כּ י נאמר זה ס וֹ ד ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְועל
כּ תוּ ב  בּ נער . רק לג )וחביבוּ ת, א(שמות  נער  נוּ ן  בּ ן ויה וֹ ׁש ע ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

אהל  ׁש אוֹ תוֹ  בּ גלל מׁש ה, ׁש ל הּמ ׁש כּ ן  ֹּת ו עוֹ מד היה ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָימיׁש .
ׁש ם נמצא בּ אה , היתה ׁש הכינה וּ בׁש עה מׁש ה, אהל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ָ◌ָהיה
המחה, ׁש ל  וּ ברצוֹ ן  בּ שׂ מחה היה וּ מיּ ד נער , ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌◌ְיהוֹ ׁש ע
היה.  ּכ ׁש לּ וֹ  הּס וֹ דוֹ ת בּ כל  בּ כּ ל , כּ לּ בנה הם ׁש ּפ ניו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ִויהוֹ ׁש ע
אלּ א ׁש ם, להי וֹ ת יהוֹ ׁש ע  צרי היה א  הּמ ׁש כּ ן, ׁש נּ בנה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון

בּ זה זה בּ חביבוּ ת ונמצאים ׁש ם היוּ  בּ פנים כּ רוּ בים ּפ נים , ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ו  בּ שׂ מחה. בּ שׂ מחה כּ נערים הכּ ל מיּ ד עליהם , ׁש וֹ רה כיון ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ לל נמצא א .ודין ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מעשׂ הבּ גלל להראוֹ ת רצה י שׂ ראל , בּ עם ׁש רצוֹ נוֹ  הּק בּ "ה, זה ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
עליהם י ׁש ט ׁש א דּ ין וּ להעביר  רחמים לע וֹ רר ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
הזּ ה בּ עוֹ לם הם זכּ אים עּמ וֹ . בּ שׂ מחה תמיד ויהי וּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל,

כּ תוּ ב ה בּ א. ג )וּ בעוֹ לם א וגו'.(שמואל  מׁש רת ׁש מ וּ אל  והנּ ער ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
וכתוּ ב  נער , צט )כּ תוּ ב ולמדנוּ ,(תהלים ׁש מוֹ , בּ קראי וּ ׁש מוּ אל ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

ואהרן, כּ מ ׁש ה ׁש קוּ ל  אם  ואהרן. מׁש ה כּ נגד  מׁש ה היה ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָׁש ק וּ ל
אפלּ וּ  מגּ יע היה  וא הן, מדרגוֹ ת  כּ ּמ ה ׁש הרי  נער , כּ ת וּ ב ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַמדּ וּ ע

מׁש ה, ׁש ל קטנּ ה כּ ׁש ניהםלמדרגה ׁש קוּ ל  להיוֹ ת ׁש כּ ן (שם)?כּ ל ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
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ׁש אר כּ ל על  עליוֹ ן  נאמן  נביא ה וּ א  מׁש ה בּ כהניו, ואהרן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹמׁש ה
העוֹ לם. כּ הני  כּ ל על  עליוֹ ן  כּ הן  והוּ א בּ כהניו, אהרן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהנּ ביאים.
זכה כּ אהרן. עליוֹ נה בּ מדרגה ׁש עוֹ לה גּ דוֹ ל  כּ הן היה ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶׁש א
אחר. כּ הן זכה א מה וכהן, נביא וּ נבוּ אה, לכהנּ ה ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַאהרן
היתה ההיא הנּ בוּ אה - היה  ונביא כּ הן זכריה הרי ּת אמר, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְואם

מההשמטות)לׁש עה. כאן ורוּ ח(עד ׁש כּ תוּ ב  היה, הוּ א לׁש עּת וֹ  , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
כּ תוּ ב  ׁש בּ וֹ  ירמיהוּ  הרי ּת אמר , ואם זכריה. את לבׁש ה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱאהים

א) כלּ ם(ירמיה  אלּ א - אחרים והרי  ,ידע ּת י בבּ טן  אצר ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ טרם
זכה אהרן ׁש הרי  אהרן, כּ מוֹ  עלי וֹ נה ולכהנּ ה לנבוּ אה זכ וּ  ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌א 
כּ לּ ם. על בּ כהנּ ה זכה הכּ הנים. ׁש אר  כּ ל  על עלי וֹ נה ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ נבוּ אה
זכה ׁש מוּ אל עליוֹ נה. בּ כהנּ ה וׁש ּמ ׁש  בּ נבוּ אה, זכה  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹמׁש ה
לוֹ  מׁש יב הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  קוֹ רא היה ּמ ׁש ה מה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ּת יהן.

כּ תוּ ב בּ ׁש מוּ אל אף - איב )מיּ ד היּ וֹ ם(שמואל ח ּט ים קציר  הא ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌
עליוֹ נה לדרגּ ה עלה א אבל וגו'. קלוֹ ת ויּת ן ה' אל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאקרא
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אצל  בּ כהנּ ה מׁש ּמ ׁש  היה אהרן מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְכּ מ ׁש ה .
א אבל ה וּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני מׁש ּמ ׁש  היה ׁש מוּ אל אף -ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

אהרן. כּ מ וֹ  עליוֹ ן בּ ׁש ּמ וּ ׁש  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעלה

וׁש ּמ ׁש וּ והדּ בר  נאמנים נביאים ׁש היוּ  הם ׁש ׁש ה הוּ א :  ּכ ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ואם ׁש מוּ אל. ואחד אהרן, ואחד  מׁש ה, אחד  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ כהנּ ה .

המ ׁש  א ׁש מוּ אל היה(שמש )יּת אמר אחר אלּ א בּ כּ הנּ ה, ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
וּ מיהוּ  בּ כהנּ ה, כּ ׁש ּמ ׁש  א - ירמיהוּ  כּ תוּ ב? ׁש הרי (ירמיהא)! ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

ׁש ּמ ׁש . א אבל היה, הכּ הנים מן בּ ענתוֹ ת. אׁש ר הכּ הנים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִמן
ׁש בעת אוֹ תם כּ ל אחת ּפ עם וּ מׁש ה עלי , בּ ימי ׁש ּמ ׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְוּ ׁש מ וּ אל 
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הכּ ל  ׁש ל בּ שׂ מחה נער חוֹ זר  ׁש וֹ רה, מי עליהם ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶׁש וֹ רה
ׁש וֹ רה כּ יון הע וֹ לם, על בּ דין ׁש ח וֹ זר  גּ ב על אף ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוּ ברצוֹ ן.
חוֹ זר והעוֹ לם בּ שׂ מחה, קׁש וּ ר נער בּ שׂ מחה, חוֹ זר ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם,

ויׁש קט .(ברגז)בּ רחמים ּת ינוֹ ק  אצל וֹ  יביאוּ  בּ רגז , ׁש הוּ א מי ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ שׂ מחה  הכּ ל ואז כּ תינוֹ ק , עצמוֹ  ויעשׂ ה בּ שׂ מחה ויחזר  .רגזוֹ , ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אהבה אין ואהבהוּ . י שׂ ראל נער כּ י נאמר זה ס וֹ ד ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְועל
כּ תוּ ב  בּ נער . רק לג )וחביבוּ ת, א(שמות  נער  נוּ ן  בּ ן ויה וֹ ׁש ע ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

אהל  ׁש אוֹ תוֹ  בּ גלל מׁש ה, ׁש ל הּמ ׁש כּ ן  ֹּת ו עוֹ מד היה ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָימיׁש .
ׁש ם נמצא בּ אה , היתה ׁש הכינה וּ בׁש עה מׁש ה, אהל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ָ◌ָהיה
המחה, ׁש ל  וּ ברצוֹ ן  בּ שׂ מחה היה וּ מיּ ד נער , ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌◌ְיהוֹ ׁש ע
היה.  ּכ ׁש לּ וֹ  הּס וֹ דוֹ ת בּ כל  בּ כּ ל , כּ לּ בנה הם ׁש ּפ ניו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ִויהוֹ ׁש ע
אלּ א ׁש ם, להי וֹ ת יהוֹ ׁש ע  צרי היה א  הּמ ׁש כּ ן, ׁש נּ בנה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון

בּ זה זה בּ חביבוּ ת ונמצאים ׁש ם היוּ  בּ פנים כּ רוּ בים ּפ נים , ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ו  בּ שׂ מחה. בּ שׂ מחה כּ נערים הכּ ל מיּ ד עליהם , ׁש וֹ רה כיון ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ לל נמצא א .ודין ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מעשׂ הבּ גלל להראוֹ ת רצה י שׂ ראל , בּ עם ׁש רצוֹ נוֹ  הּק בּ "ה, זה ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
עליהם י ׁש ט ׁש א דּ ין וּ להעביר  רחמים לע וֹ רר ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
הזּ ה בּ עוֹ לם הם זכּ אים עּמ וֹ . בּ שׂ מחה תמיד ויהי וּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל,

כּ תוּ ב ה בּ א. ג )וּ בעוֹ לם א וגו'.(שמואל  מׁש רת ׁש מ וּ אל  והנּ ער ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
וכתוּ ב  נער , צט )כּ תוּ ב ולמדנוּ ,(תהלים ׁש מוֹ , בּ קראי וּ ׁש מוּ אל ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

ואהרן, כּ מ ׁש ה ׁש קוּ ל  אם  ואהרן. מׁש ה כּ נגד  מׁש ה היה ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָׁש ק וּ ל
אפלּ וּ  מגּ יע היה  וא הן, מדרגוֹ ת  כּ ּמ ה ׁש הרי  נער , כּ ת וּ ב ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַמדּ וּ ע

מׁש ה, ׁש ל קטנּ ה כּ ׁש ניהםלמדרגה ׁש קוּ ל  להיוֹ ת ׁש כּ ן (שם)?כּ ל ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
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ׁש אר כּ ל על  עליוֹ ן  נאמן  נביא ה וּ א  מׁש ה בּ כהניו, ואהרן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹמׁש ה
העוֹ לם. כּ הני  כּ ל על  עליוֹ ן  כּ הן  והוּ א בּ כהניו, אהרן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהנּ ביאים.
זכה כּ אהרן. עליוֹ נה בּ מדרגה ׁש עוֹ לה גּ דוֹ ל  כּ הן היה ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶׁש א
אחר. כּ הן זכה א מה וכהן, נביא וּ נבוּ אה, לכהנּ ה ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַאהרן
היתה ההיא הנּ בוּ אה - היה  ונביא כּ הן זכריה הרי ּת אמר, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְואם

מההשמטות)לׁש עה. כאן ורוּ ח(עד ׁש כּ תוּ ב  היה, הוּ א לׁש עּת וֹ  , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
כּ תוּ ב  ׁש בּ וֹ  ירמיהוּ  הרי ּת אמר , ואם זכריה. את לבׁש ה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱאהים

א) כלּ ם(ירמיה  אלּ א - אחרים והרי  ,ידע ּת י בבּ טן  אצר ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ טרם
זכה אהרן ׁש הרי  אהרן, כּ מוֹ  עלי וֹ נה ולכהנּ ה לנבוּ אה זכ וּ  ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌א 
כּ לּ ם. על בּ כהנּ ה זכה הכּ הנים. ׁש אר  כּ ל  על עלי וֹ נה ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ נבוּ אה
זכה ׁש מוּ אל עליוֹ נה. בּ כהנּ ה וׁש ּמ ׁש  בּ נבוּ אה, זכה  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹמׁש ה
לוֹ  מׁש יב הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  קוֹ רא היה ּמ ׁש ה מה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ּת יהן.

כּ תוּ ב בּ ׁש מוּ אל אף - איב )מיּ ד היּ וֹ ם(שמואל ח ּט ים קציר  הא ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌
עליוֹ נה לדרגּ ה עלה א אבל וגו'. קלוֹ ת ויּת ן ה' אל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאקרא
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אצל  בּ כהנּ ה מׁש ּמ ׁש  היה אהרן מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְכּ מ ׁש ה .
א אבל ה וּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני מׁש ּמ ׁש  היה ׁש מוּ אל אף -ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

אהרן. כּ מ וֹ  עליוֹ ן בּ ׁש ּמ וּ ׁש  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעלה

וׁש ּמ ׁש וּ והדּ בר  נאמנים נביאים ׁש היוּ  הם ׁש ׁש ה הוּ א :  ּכ ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ואם ׁש מוּ אל. ואחד אהרן, ואחד  מׁש ה, אחד  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ כהנּ ה .

המ ׁש  א ׁש מוּ אל היה(שמש )יּת אמר אחר אלּ א בּ כּ הנּ ה, ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
וּ מיהוּ  בּ כהנּ ה, כּ ׁש ּמ ׁש  א - ירמיהוּ  כּ תוּ ב? ׁש הרי (ירמיהא)! ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

ׁש ּמ ׁש . א אבל היה, הכּ הנים מן בּ ענתוֹ ת. אׁש ר הכּ הנים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִמן
ׁש בעת אוֹ תם כּ ל אחת ּפ עם וּ מׁש ה עלי , בּ ימי ׁש ּמ ׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְוּ ׁש מ וּ אל 
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למוֹ : נתן וחק עדתיו אהינוּ יהוחׁש מרוּ  
עלילוֹ תם: על ונקם להם היית נשׂ א אל עניתם אּת ה

יהוט להראהינוּ רוֹ ממוּ  והׁש ּת חווּ  
יהו ׁש  קדוֹ  כּ י :אהינוּ קדׁש וֹ  

ׁש כּ תוּ ב לנער, זכה ׁש מוּ אל הּמ לּ וּ אים . א)ימי א והנּ ער(שמואל ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ב )נער. ודּ אי (שם  הזּ וֹ , בּ דּ רגּ ה ׁש עוֹ מד וּ מ וּ ם מׁש רת . וּ ׁש מ וּ אל  ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

בּ וֹ , וזוֹ כה הזּ ה הנּ ער את ׁש נּ וֹ טל מי  ואהרן. מׁש ה כּ מוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
ואהרן. מׁש ה בהם ׁש עמד וּ  עלי וֹ נוֹ ת דּ רגוֹ ת בּ אוֹ תן  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶזוֹ כה

 ואהר מה  נגד  מאל היה  ְְְֲֵֶֶֶַָָָֹֹקל
וגו 'מ ׁש ה ׁש מו ּב קראי וּ ׁש מוּ אל ּב כהניו ו )ואהרן  חדש :(צט, [זוהר ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

תרומה נד.)פ' ג )כּ תוּ ב](דף  א מׁש רת,(שמואל ׁש מ וּ אל  והנּ ער ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וכת וּ ב נער, צט )כּ תוּ ב וׁש נינוּ ,(תהלים ׁש מוֹ . בּ קראי  וּ ׁש מוּ אל ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מ ׁש ה כּ מוֹ  ׁש קוּ ל אם ואהרן. מׁש ה כּ נגד  ׁש מוּ אל  היה ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָׁש ק וּ ל
נער כּ תוּ ב  ל ּמ ה היהואהרן, ׁש א הם, דרגוֹ ת בּ כּמ ה ׁש הרי  ? ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש קוּ ל  להי וֹ ת ׁש כּ ן כּ ל מ ׁש ה, ׁש ל הּק טנּ ה לדּ רגּ ה אפלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַמגּ יע 
ׁש ניהם כּ :כּ נגד  הוּ א הזּ ה הּפ סוּ ק  אלּ א ואהרן (שם)! מ ׁש ה  ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

הנּ ביאים. ׁש אר  כּ ל על עליוֹ ן נאמן  נביא הוּ א מ ׁש ה  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֲֹ◌ְבּ כהניו,
ׁש א הע וֹ לם, כּ הני  כּ ל על העליוֹ ן הכּ הן  הוּ א בּ כהניו, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַאהרן
אהרן  זכה אהרן. כּ מוֹ  העלי וֹ נה בּ דּ ר גּ ה ׁש עלה  גּ ד וֹ ל כהן ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָהיה
ואם אחר. כּ הן זכה א מה וכהן, נביא וּ נבוּ אה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִלכהנּ ה

הרי היהּת אמר, ונביא כּ הן  לׁש עתּה זכריה ההיא הנּ בוּ אה ? ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב כד )היתה , זכריה.(דה"ב  את לבׁש ה ור וּ ח ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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ליהואק הריעוּ  לתוֹ דה הארץ:מזמוֹ ר כּ ל 
יהוב את לפניועבדוּ  בּ אוּ  בּ שׂ מחה 

יהוג בּ רננה: כּ י אהיםדּ עוּ  הוּ אהוּ א 

 אויבי לנצח 
לתודה  א)מזמור ק]:(ק , לפרק תהלי שלו[שימוש וש ,אויבי לנצח

ז "פ. אותו  ואמור י "ה

תהלי שימוש

רננה לפניו  א  העלי ל הע נגד  מחה  ה ' את  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹעבד
 ח ה  ל הע נגד ְְֶֶַַָָ

ּב שׂ מחה עבד וּ  יהוה  ב )את ויצא:(ק, פ ' ח"א קסג .)[זוהר ועל ](דף ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
חר וֹ ן  ל בּ וֹ . אל ויּ תע צּ ב ה ', ויּ נּ חם  כּ תוּ ב, הזּ ה ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּמ ק וֹ ם
הכּ ל  לּ מעלה, מה כּ ל ׁש הרי ּת ל וּ י. הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם ׁש הרי ה'. ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַאף
עצבוּ ת אין ׁש נינוּ , כּ ן ועל הצּ דדים, לכל חיּ ים בּ אוֹ ר, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְהוּ א

כּ תוּ ב זה ועל לפני , בּ דיּ וּ ק ה ּמ ק וֹ ם, ק)לפני ה'(תהלים את עבדוּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
כּ נגד  - בּ שׂ מחה  ה' את עבד וּ  בּ רננה. לפניו בּ א וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
הּת חּת וֹ ן. העוֹ לם  כּ נגד  - בּ רננה לפניו בּ אוּ  העליוֹ ן. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם

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

חדוה מ א א  ה א  ר דה עב דת איְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

וגו'עבדוּ  ּב שׂ מחה יהוה ב )את ויחי :(ק, פ' ח"ג  רטז :)[זוהר בּ א](דף  ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ
היה נראה אביהם. יעקב רוּ ח וּת חי כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְראה ,
לקבּ ל  מת כּ וּ ן היה וא ׁש לּ וֹ  הרוּ ח אוֹ תּה  היתה מתה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בּ ּת ח לּ ה
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למוֹ : נתן וחק עדתיו אהינוּ יהוחׁש מרוּ  
עלילוֹ תם: על ונקם להם היית נשׂ א אל עניתם אּת ה

יהוט להראהינוּ רוֹ ממוּ  והׁש ּת חווּ  
יהו ׁש  קדוֹ  כּ י :אהינוּ קדׁש וֹ  

ׁש כּ תוּ ב לנער, זכה ׁש מוּ אל הּמ לּ וּ אים . א)ימי א והנּ ער(שמואל ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ב )נער. ודּ אי (שם  הזּ וֹ , בּ דּ רגּ ה ׁש עוֹ מד וּ מ וּ ם מׁש רת . וּ ׁש מ וּ אל  ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

בּ וֹ , וזוֹ כה הזּ ה הנּ ער את ׁש נּ וֹ טל מי  ואהרן. מׁש ה כּ מוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
ואהרן. מׁש ה בהם ׁש עמד וּ  עלי וֹ נוֹ ת דּ רגוֹ ת בּ אוֹ תן  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶזוֹ כה

 ואהר מה  נגד  מאל היה  ְְְֲֵֶֶֶַָָָֹֹקל
וגו 'מ ׁש ה ׁש מו ּב קראי וּ ׁש מוּ אל ּב כהניו ו )ואהרן  חדש :(צט, [זוהר ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

תרומה נד.)פ' ג )כּ תוּ ב](דף  א מׁש רת,(שמואל ׁש מ וּ אל  והנּ ער ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וכת וּ ב נער, צט )כּ תוּ ב וׁש נינוּ ,(תהלים ׁש מוֹ . בּ קראי  וּ ׁש מוּ אל ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מ ׁש ה כּ מוֹ  ׁש קוּ ל אם ואהרן. מׁש ה כּ נגד  ׁש מוּ אל  היה ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָׁש ק וּ ל
נער כּ תוּ ב  ל ּמ ה היהואהרן, ׁש א הם, דרגוֹ ת בּ כּמ ה ׁש הרי  ? ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש קוּ ל  להי וֹ ת ׁש כּ ן כּ ל מ ׁש ה, ׁש ל הּק טנּ ה לדּ רגּ ה אפלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַמגּ יע 
ׁש ניהם כּ :כּ נגד  הוּ א הזּ ה הּפ סוּ ק  אלּ א ואהרן (שם)! מ ׁש ה  ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

הנּ ביאים. ׁש אר  כּ ל על עליוֹ ן נאמן  נביא הוּ א מ ׁש ה  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֲֹ◌ְבּ כהניו,
ׁש א הע וֹ לם, כּ הני  כּ ל על העליוֹ ן הכּ הן  הוּ א בּ כהניו, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַאהרן
אהרן  זכה אהרן. כּ מוֹ  העלי וֹ נה בּ דּ ר גּ ה ׁש עלה  גּ ד וֹ ל כהן ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָהיה
ואם אחר. כּ הן זכה א מה וכהן, נביא וּ נבוּ אה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִלכהנּ ה

הרי היהּת אמר, ונביא כּ הן  לׁש עתּה זכריה ההיא הנּ בוּ אה ? ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב כד )היתה , זכריה.(דה"ב  את לבׁש ה ור וּ ח ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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ליהואק הריעוּ  לתוֹ דה הארץ:מזמוֹ ר כּ ל 
יהוב את לפניועבדוּ  בּ אוּ  בּ שׂ מחה 

יהוג בּ רננה: כּ י אהיםדּ עוּ  הוּ אהוּ א 

 אויבי לנצח 
לתודה  א)מזמור ק]:(ק , לפרק תהלי שלו[שימוש וש ,אויבי לנצח

ז "פ. אותו  ואמור י "ה

תהלי שימוש

רננה לפניו  א  העלי ל הע נגד  מחה  ה ' את  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹעבד
 ח ה  ל הע נגד ְְֶֶַַָָ

ּב שׂ מחה עבד וּ  יהוה  ב )את ויצא:(ק, פ ' ח"א קסג .)[זוהר ועל ](דף ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
חר וֹ ן  ל בּ וֹ . אל ויּ תע צּ ב ה ', ויּ נּ חם  כּ תוּ ב, הזּ ה ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּמ ק וֹ ם
הכּ ל  לּ מעלה, מה כּ ל ׁש הרי ּת ל וּ י. הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם ׁש הרי ה'. ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַאף
עצבוּ ת אין ׁש נינוּ , כּ ן ועל הצּ דדים, לכל חיּ ים בּ אוֹ ר, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְהוּ א

כּ תוּ ב זה ועל לפני , בּ דיּ וּ ק ה ּמ ק וֹ ם, ק)לפני ה'(תהלים את עבדוּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
כּ נגד  - בּ שׂ מחה  ה' את עבד וּ  בּ רננה. לפניו בּ א וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
הּת חּת וֹ ן. העוֹ לם  כּ נגד  - בּ רננה לפניו בּ אוּ  העליוֹ ן. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם

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

חדוה מ א א  ה א  ר דה עב דת איְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

וגו'עבדוּ  ּב שׂ מחה יהוה ב )את ויחי :(ק, פ' ח"ג  רטז :)[זוהר בּ א](דף  ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ
היה נראה אביהם. יעקב רוּ ח וּת חי כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְראה ,
לקבּ ל  מת כּ וּ ן היה וא ׁש לּ וֹ  הרוּ ח אוֹ תּה  היתה מתה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בּ ּת ח לּ ה
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ר בּ י  אמר בּ ריקנוּ ת . ׁש וֹ רה א ׁש לּ מעלה  רוּ ח ׁש הרי אחרת, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַרוּ ח 
וא חסר , בּ מק וֹ ם וא  ׁש לם , בּ מקוֹ ם  א לּ א ׁש וֹ רה א ׁש כינה  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵי וֹ סי ,
בּ מקוֹ ם ׁש התכּ וּ ן, בּ מקוֹ ם  אלּ א  עצ וּ ב, בּ מקוֹ ם  וא  ּפ גוּ ם, ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם
היה ויעקב מאביו נפרד  ׁש יּ וֹ סף ׁש נים אוֹ תן בּ כל  ולכן ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה ,
ר בּ י  אמר אלעזר רבּ י  אמר ׁש נינוּ , ׁש כינה. בּ וֹ  ׁש רתה  א  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעצוּ ב,

כּ ת וּ ב ק)אבּ א, בּ רננה.(תהלים לפניו בּ אוּ  בּ שׂ מחה ה ' את  עבדוּ  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חדוה.  ֹמ ּת ו אלּ א ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עב וֹ דת ׁש אין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלהוֹ ציא ,

ׁש כּ תוּ ב עצבוּ ת ,  ֹמּת ו ׁש וֹ רה ׁש כינה  אין אלעזר, רבּ י (מלכיםׁש אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ג) ּפ עמיםב ׁש ׁש  מנגּ ן מנגּ ן המנגּ ן. כּ נגּ ן והיה מנגּ ן לי קח וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה

מה ׁש לם.לׁש ם  רוּ ח  ׁש ה וּ א  הכּ ל , מלמ וּ ת  רוּ ח  לע וֹ רר כּ די ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

מחה רננה  מחה  ה א ה  ני נגד לי קרנ ת  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָני
ילה רננה ְְֶַַַָָָֹקר

וגו 'עבדוּ  ּב שׂ מחה יהוה ב )את ויחי:(ק , פ' בראשית רכט:)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואמר , ּפ תח י וֹ סי ב )ר בּ י וגילוּ (שם בּ יראה ה' את עבדוּ  ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
וכתוּ ב  ק)בּ רעדה, בּ רננה.(שם לפניו בּ אוּ  בּ שׂ מחה ה' את  עבד וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ בּ קר הוּ א,  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש  לעבד ׁש בּ א  אדם כּ ל ראה, ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
כּ ׁש עוֹ לה בּ בּ קר , הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את  לעבד צרי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָוּ בערב 

אדםהאוֹ ר, צרי אז בּ עוֹ לם , מתע וֹ ררת היּ מין צד והתע וֹ ררוּ ת ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ עבוֹ דת לפניו ולעבד ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  בּ ימין ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק ר 
וּ ממׁש יכה למעלה, ּת קף מחזקת ׁש ּת פלּ ה מוּ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ ה ,
בּ רכוֹ ת ממׁש י וּ מם העוֹ למ וֹ ת, לכל העליוֹ ן מהעמק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
מתבּ רכים ותח ּת וֹ נים עלי וֹ נים ונמצאוּ  לּת חּת וֹ נים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

ה ּת פ לּ ה. עבוֹ דת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
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ה וּ אעב וֹ דת  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  לעבד  אדם ׁש צּ רי הּת פלּ ה, ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ יניהם, ישׂ ראל כּ נסת את להכליל  וּ ברננה  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
אהים. הוּ א ה ' כּ י דּ ע וּ  ׁש כּ תוּ ב כּ ראוּ י, היּ חוּ ד ליחד  ּכ ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
לעבד  אדם  צרי זה כּ ל  ועם העבוֹ דה. בּ סוֹ ד היּ חוּ ד  ס וֹ ד ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶזהוּ 
בּ עבוֹ דתוֹ , חדוה וּ להראוֹ ת בּ חדוה הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ׁש ני  תפלּ וֹ ת, ׁש ּת י  אלּ ה. ׁש ני  כּ נגד - וּ רננה שׂ מחה - א לּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ ׁש ני
שׂ מחה וּ רננה. שׂ מחה ׁש הם אלּ ה, ׁש ני כּ נגד  ליוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקרבּ נוֹ ת 

זה ועל בּ לּ ילה. וּ רננה כח)בּ בּ קר , ּת עשׂ ה(במדבר אחד הכּ ב שׂ  את ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ּת פלּ ת זה ועל הערבּ ים . בּ ין ּת ע שׂ ה הני הכּ בשׂ  ואת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַבבּ קר
לכל  טרף מחלּ קת ׁש עה ׁש אוֹ תּה  מ וּ ם ר ׁש וּ ת , היא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַערבית

להזכּ יר  ׁש עה וא בּ יּ וֹ ם[להתברך]חיל וֹ תיה, מז וֹ ן. לתת אלּ א , ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
 ֹמּת ו וּ בלּ ילה, בּ בּ קר  הלּ לוּ , הצּ דדים מני  מת בּ רכת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַההוּ א

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כּ ראוּ י. לכּ ל  מחלּ קת וּ בלּ ילה וּ רננה, (משלישׂ מחה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וגו'.לא) לביתּה  טרף וּת ּת ן לילה בּ עוֹ ד ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַוּת קם 

צרי הא  ר  ד ה את לעבד  אד רי עבדה  ֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹל
למתמחה  דת עב צא די הב   ברצ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

וגו'עבדוּ  ּב שׂ מחה יהוה ב )את ויקרא :(ק , פ' ח"ג  ח'.)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואמר , יהוּ דה ר בּ י  ק)ּפ תח בּ שׂ מחה(תהלים  ה' את עבדוּ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
למדנוּ ,  ּכ בּ שׂ מחה, ה' את עבדוּ  ׁש צּ ריוגו'. עב וֹ דה ׁש כּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

וּ ברצוֹ ן  בּ שׂ מחה צרי הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את לעבד ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם
בּ ׁש למוּ ת  עבוֹ דתוֹ  ׁש ּת ּמ צא כּ די ׁש עבוֹ דתהלּ ב, ּת אמר ואם . ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌

אפׁש ר אי  - היא  ּכ על הּק רבּ ן ׁש עבר אדם אוֹ תוֹ  ׁש הרי  ! ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
פנים בּ איזה רבּ וֹ נוֹ , לפני וׁש ב הּת וֹ רה מצות ועל ר בּ וֹ נ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצות
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ר בּ י  אמר בּ ריקנוּ ת . ׁש וֹ רה א ׁש לּ מעלה  רוּ ח ׁש הרי אחרת, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַרוּ ח 
וא חסר , בּ מק וֹ ם וא  ׁש לם , בּ מקוֹ ם  א לּ א ׁש וֹ רה א ׁש כינה  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵי וֹ סי ,
בּ מקוֹ ם ׁש התכּ וּ ן, בּ מקוֹ ם  אלּ א  עצ וּ ב, בּ מקוֹ ם  וא  ּפ גוּ ם, ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם
היה ויעקב מאביו נפרד  ׁש יּ וֹ סף ׁש נים אוֹ תן בּ כל  ולכן ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה ,
ר בּ י  אמר אלעזר רבּ י  אמר ׁש נינוּ , ׁש כינה. בּ וֹ  ׁש רתה  א  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעצוּ ב,

כּ ת וּ ב ק)אבּ א, בּ רננה.(תהלים לפניו בּ אוּ  בּ שׂ מחה ה ' את  עבדוּ  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חדוה.  ֹמ ּת ו אלּ א ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עב וֹ דת ׁש אין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלהוֹ ציא ,

ׁש כּ תוּ ב עצבוּ ת ,  ֹמּת ו ׁש וֹ רה ׁש כינה  אין אלעזר, רבּ י (מלכיםׁש אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ג) ּפ עמיםב ׁש ׁש  מנגּ ן מנגּ ן המנגּ ן. כּ נגּ ן והיה מנגּ ן לי קח וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה

מה ׁש לם.לׁש ם  רוּ ח  ׁש ה וּ א  הכּ ל , מלמ וּ ת  רוּ ח  לע וֹ רר כּ די ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

מחה רננה  מחה  ה א ה  ני נגד לי קרנ ת  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָני
ילה רננה ְְֶַַַָָָֹקר

וגו 'עבדוּ  ּב שׂ מחה יהוה ב )את ויחי:(ק , פ' בראשית רכט:)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואמר , ּפ תח י וֹ סי ב )ר בּ י וגילוּ (שם בּ יראה ה' את עבדוּ  ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
וכתוּ ב  ק)בּ רעדה, בּ רננה.(שם לפניו בּ אוּ  בּ שׂ מחה ה' את  עבד וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ בּ קר הוּ א,  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש  לעבד ׁש בּ א  אדם כּ ל ראה, ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
כּ ׁש עוֹ לה בּ בּ קר , הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את  לעבד צרי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָוּ בערב 

אדםהאוֹ ר, צרי אז בּ עוֹ לם , מתע וֹ ררת היּ מין צד והתע וֹ ררוּ ת ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ עבוֹ דת לפניו ולעבד ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  בּ ימין ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק ר 
וּ ממׁש יכה למעלה, ּת קף מחזקת ׁש ּת פלּ ה מוּ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ ה ,
בּ רכוֹ ת ממׁש י וּ מם העוֹ למ וֹ ת, לכל העליוֹ ן מהעמק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
מתבּ רכים ותח ּת וֹ נים עלי וֹ נים ונמצאוּ  לּת חּת וֹ נים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

ה ּת פ לּ ה. עבוֹ דת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
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ה וּ אעב וֹ דת  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  לעבד  אדם ׁש צּ רי הּת פלּ ה, ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ יניהם, ישׂ ראל כּ נסת את להכליל  וּ ברננה  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
אהים. הוּ א ה ' כּ י דּ ע וּ  ׁש כּ תוּ ב כּ ראוּ י, היּ חוּ ד ליחד  ּכ ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
לעבד  אדם  צרי זה כּ ל  ועם העבוֹ דה. בּ סוֹ ד היּ חוּ ד  ס וֹ ד ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶזהוּ 
בּ עבוֹ דתוֹ , חדוה וּ להראוֹ ת בּ חדוה הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ׁש ני  תפלּ וֹ ת, ׁש ּת י  אלּ ה. ׁש ני  כּ נגד - וּ רננה שׂ מחה - א לּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ ׁש ני
שׂ מחה וּ רננה. שׂ מחה ׁש הם אלּ ה, ׁש ני כּ נגד  ליוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקרבּ נוֹ ת 

זה ועל בּ לּ ילה. וּ רננה כח)בּ בּ קר , ּת עשׂ ה(במדבר אחד הכּ ב שׂ  את ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ּת פלּ ת זה ועל הערבּ ים . בּ ין ּת ע שׂ ה הני הכּ בשׂ  ואת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַבבּ קר
לכל  טרף מחלּ קת ׁש עה ׁש אוֹ תּה  מ וּ ם ר ׁש וּ ת , היא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַערבית

להזכּ יר  ׁש עה וא בּ יּ וֹ ם[להתברך]חיל וֹ תיה, מז וֹ ן. לתת אלּ א , ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
 ֹמּת ו וּ בלּ ילה, בּ בּ קר  הלּ לוּ , הצּ דדים מני  מת בּ רכת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַההוּ א

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כּ ראוּ י. לכּ ל  מחלּ קת וּ בלּ ילה וּ רננה, (משלישׂ מחה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וגו'.לא) לביתּה  טרף וּת ּת ן לילה בּ עוֹ ד ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַוּת קם 

צרי הא  ר  ד ה את לעבד  אד רי עבדה  ֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹל
למתמחה  דת עב צא די הב   ברצ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

וגו'עבדוּ  ּב שׂ מחה יהוה ב )את ויקרא :(ק , פ' ח"ג  ח'.)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואמר , יהוּ דה ר בּ י  ק)ּפ תח בּ שׂ מחה(תהלים  ה' את עבדוּ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
למדנוּ ,  ּכ בּ שׂ מחה, ה' את עבדוּ  ׁש צּ ריוגו'. עב וֹ דה ׁש כּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

וּ ברצוֹ ן  בּ שׂ מחה צרי הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את לעבד ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם
בּ ׁש למוּ ת  עבוֹ דתוֹ  ׁש ּת ּמ צא כּ די ׁש עבוֹ דתהלּ ב, ּת אמר ואם . ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌

אפׁש ר אי  - היא  ּכ על הּק רבּ ן ׁש עבר אדם אוֹ תוֹ  ׁש הרי  ! ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
פנים בּ איזה רבּ וֹ נוֹ , לפני וׁש ב הּת וֹ רה מצות ועל ר בּ וֹ נ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצות

תהלי זוהר 
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לפניו  איפהיעמד עצוּ בה, בּ רוּ ח ׁש בוּ רה, בּ ר וּ ח  ודּ אי  הרי ? ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֹ
הרננההמחה איפה ׁש חוֹ טא? אדם אוֹ תוֹ  ׁש נינוּ , ׁש ם אלּ א ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

את וּ לתּק ן קר בּ ן  להקריב וּ בא מצווֹ תיו, על ועבר רבּ וֹ נוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ה וּ א ואם עצוּ בה . בּ ר וּ ח להּמ צא צרי ׁש בוּ רה, בּ ר וּ ח ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 
נמצאים. אין רננה והרי  שׂ מחה הרי מהכּ ל. יפה זה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶבּ וֹ כה,

מתּת ּק ן  בּ ּמ ה הם ?אלּ א ׁש הרי וּ לויּ ם, כּ הנים בּ אוֹ תם  ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
בּ כהן , מתק יּ מת  ה מחה בּ ׁש בילוֹ . וּ רננה שׂ מחה  ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמׁש לימים
ּת מיד צריכים והכּ הנים הדּ ין, מן  רחוֹ ק תמיד  ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

העם  מכּ ל  יוֹ תר  שׂ מחים מאירוֹ ת, בּ פנים הכּ תרלהּמ צא  ׁש הרי  , ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ּת מיד  נמצאים הלויּ ם ׁש הרי זה, וכ בּ לו יּ ם, הרננה גּ וֹ רם ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ 
נׁש למת וּ בהם עליו, עוֹ מדים ואלּ וּ  ׁש בּ אר וּ ה . כּ מוֹ  היר , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל 
דּ ברים וּ מכוּ ן עליו עוֹ מד  הכּ הן  הוּ א.  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָהעב וֹ דה
והלויּ ם כּ ראוּ י , הּק דוֹ ׁש  ה ם את  ליחד וּ ברצ וֹ ן, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
לקרב  קר בּ ן זהוּ  אהים. הוּ א ה ' כּ י דּ ע וּ  כּ תוּ ב, אז ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש יר.
מי  קרבּ ן, נמצא ׁש א עכׁש ו מתבּ ם . והכּ ל לדין, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
בּ עצב, הנּ פׁש , בּ מרירוּ ת ודּ אי אליו, וׁש ב רבּ וֹ נוֹ  לפני ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש חוֹ טא

וּ רננה שׂ מחה מקים  אי ׁש בוּ רה, בּ ר וּ ח הםבּ בכ יּ ה, אין הרי  ? ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
אצלוֹ  ושׂ מחתנמצאים ר בּ וֹ נ וֹ  ׁש ּת ׁש בּ חוֹ ת ּפ רׁש וּ ה,  ּכ אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

וא ׁש נינוּ , והרי וּ רננה . שׂ מחה זוֹ הי  הּת וֹ רה, ורננוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
בּ עצבוּ ת, רבּ וֹ נוֹ  לפני אדם יעמד ׁש א וכוּ ', עצבוּ ת  ִֹמּת ו◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ּת ּק נתוֹ  מה אז יכ וֹ ל, א ?והרי ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש ני א לּ א ׁש עוּ ר  אדם י כּ נס לעוֹ לם ׁש נינוּ , הרי  הדּ בר, סוֹ ד ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ּת פ לּ תוֹ . ויתּפ לּ ל וכ וּ ', ח)פתחים (משלי  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
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פתחים ׁש ני  החׁש בּת  ּפ תחי . מזוּ זת ׁש עוּ רלׁש מר אמר , א לּ א ? ִ◌ְ◌ְֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌
דּ וד אמר  למה רמז כּ אן  פתחים. כד )ׁש ני  ׁש ערים(תהלים ׁש אוּ  , ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ראׁש יתראׁש יכם ולפנים. לפני ׁש הם וּ מכוֹ ן, מעוֹ ן הם . ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
צרי כּ ן על הע וֹ לם. ׁש ל הּפ תחים והם וּ פחד, חסד - ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רגוֹ ת
ה ם ׁש הם הּק דׁש ים, קדׁש  כּ נגד  בּ תפ לּ תוֹ  להתכּ וּ ן ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
ׁש ני  פתחים, ׁש ני ׁש ע וּ ר  הם ואלּ ה ּת פ לּ תוֹ , ויתּפ לּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
הרי  ושׂ מחה  י שׂ ראל . כּ נסת זוֹ  שׂ מחה : ּכ ׁש וֹ נה וי ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכתרים.

כּ כּ תוּ ב נה)ּפ ר ׁש וּ ה, וגו'(ישעיה תצאוּ  בשׂ מחה ועתידים כּ י  . ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
הזּ וֹ  בּ מחה מהגּ ל וּ ת לצאת זוֹ י שׂ ראל  וּ מי  י שׂ ראל ., כּ נסת ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  בּ שׂ מחה, ה' את עבדוּ  טז)ולכן יבא(ויקרא בּ זאת ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֹ
הלמ וּ ת זוֹ  - בּ רננה לפניו בּ אוּ  אחד . והכּ ל  הּק דׁש , אל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַאהרן
יתרה. ׁש למוּ ת וזוֹ הי בּ ּפ ה . וּ רננה בּ לּ ב, שׂ מחה ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה .
הּת ּק וּ ן  וזהוּ  ונ וֹ דעת, ידוּ עה הרי הזּ וֹ  המחה ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהלמוּ ת
והכּ ל  האהים. הוּ א ה' כּ י  דּ עוּ  - ואז רבּ וֹ נוֹ , לפני האדם ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
כּ ראוּ י  הּק דוֹ ׁש  הם את ליחד  ּכ אחר  ׁש צּ רי אחד , בּ דבר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ א
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עב וֹ דת וזוֹ הי אחד, הכּ ל להיוֹ ת בּ זה זה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְולקׁש ר
אׁש רי  הוּ א .  ּכ ודּ אי אבּ א, ורבּ י אחא ר בּ י  לוֹ  אמרוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָהוּ א.
דּ רכי  ויוֹ דעים בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים הצּ דּ יקים  ׁש ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶחלקם
מילין. ׁש ׁש ה אבּ א רבּ י  אחרי והלכוּ  קמ וּ  הוּ א .  ּבּ רו ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ה ד ה אר  יי ר ראל זמ  מחה יי את ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעבד

וגו'עבד וּ  ּב שׂ מחה יהוה  ב )את במדבר:(ק , פ' ח"ג קי"ח.)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש בּ בבל . טר וֹ ניא בּ בית  שׂ מח ׁש היה איׁש  ראה  אבּ א ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
כּ תוּ ב ירוּ ׁש לם  את שׂ מח וּ  ואמר , בּ וֹ  אבא)הכּ ה רבי  בּ זמן (אמר  , ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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לפניו  איפהיעמד עצוּ בה, בּ רוּ ח ׁש בוּ רה, בּ ר וּ ח  ודּ אי  הרי ? ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֹ
הרננההמחה איפה ׁש חוֹ טא? אדם אוֹ תוֹ  ׁש נינוּ , ׁש ם אלּ א ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

את וּ לתּק ן קר בּ ן  להקריב וּ בא מצווֹ תיו, על ועבר רבּ וֹ נוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ה וּ א ואם עצוּ בה . בּ ר וּ ח להּמ צא צרי ׁש בוּ רה, בּ ר וּ ח ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 
נמצאים. אין רננה והרי  שׂ מחה הרי מהכּ ל. יפה זה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶבּ וֹ כה,

מתּת ּק ן  בּ ּמ ה הם ?אלּ א ׁש הרי וּ לויּ ם, כּ הנים בּ אוֹ תם  ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
בּ כהן , מתק יּ מת  ה מחה בּ ׁש בילוֹ . וּ רננה שׂ מחה  ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמׁש לימים
ּת מיד צריכים והכּ הנים הדּ ין, מן  רחוֹ ק תמיד  ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

העם  מכּ ל  יוֹ תר  שׂ מחים מאירוֹ ת, בּ פנים הכּ תרלהּמ צא  ׁש הרי  , ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ּת מיד  נמצאים הלויּ ם ׁש הרי זה, וכ בּ לו יּ ם, הרננה גּ וֹ רם ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ 
נׁש למת וּ בהם עליו, עוֹ מדים ואלּ וּ  ׁש בּ אר וּ ה . כּ מוֹ  היר , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל 
דּ ברים וּ מכוּ ן עליו עוֹ מד  הכּ הן  הוּ א.  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָהעב וֹ דה
והלויּ ם כּ ראוּ י , הּק דוֹ ׁש  ה ם את  ליחד וּ ברצ וֹ ן, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
לקרב  קר בּ ן זהוּ  אהים. הוּ א ה ' כּ י דּ ע וּ  כּ תוּ ב, אז ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש יר.
מי  קרבּ ן, נמצא ׁש א עכׁש ו מתבּ ם . והכּ ל לדין, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
בּ עצב, הנּ פׁש , בּ מרירוּ ת ודּ אי אליו, וׁש ב רבּ וֹ נוֹ  לפני ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש חוֹ טא

וּ רננה שׂ מחה מקים  אי ׁש בוּ רה, בּ ר וּ ח הםבּ בכ יּ ה, אין הרי  ? ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
אצלוֹ  ושׂ מחתנמצאים ר בּ וֹ נ וֹ  ׁש ּת ׁש בּ חוֹ ת ּפ רׁש וּ ה,  ּכ אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

וא ׁש נינוּ , והרי וּ רננה . שׂ מחה זוֹ הי  הּת וֹ רה, ורננוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
בּ עצבוּ ת, רבּ וֹ נוֹ  לפני אדם יעמד ׁש א וכוּ ', עצבוּ ת  ִֹמּת ו◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ּת ּק נתוֹ  מה אז יכ וֹ ל, א ?והרי ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש ני א לּ א ׁש עוּ ר  אדם י כּ נס לעוֹ לם ׁש נינוּ , הרי  הדּ בר, סוֹ ד ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ּת פ לּ תוֹ . ויתּפ לּ ל וכ וּ ', ח)פתחים (משלי  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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פתחים ׁש ני  החׁש בּת  ּפ תחי . מזוּ זת ׁש עוּ רלׁש מר אמר , א לּ א ? ִ◌ְ◌ְֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌
דּ וד אמר  למה רמז כּ אן  פתחים. כד )ׁש ני  ׁש ערים(תהלים ׁש אוּ  , ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ראׁש יתראׁש יכם ולפנים. לפני ׁש הם וּ מכוֹ ן, מעוֹ ן הם . ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
צרי כּ ן על הע וֹ לם. ׁש ל הּפ תחים והם וּ פחד, חסד - ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רגוֹ ת
ה ם ׁש הם הּק דׁש ים, קדׁש  כּ נגד  בּ תפ לּ תוֹ  להתכּ וּ ן ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
ׁש ני  פתחים, ׁש ני ׁש ע וּ ר  הם ואלּ ה ּת פ לּ תוֹ , ויתּפ לּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
הרי  ושׂ מחה  י שׂ ראל . כּ נסת זוֹ  שׂ מחה : ּכ ׁש וֹ נה וי ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכתרים.

כּ כּ תוּ ב נה)ּפ ר ׁש וּ ה, וגו'(ישעיה תצאוּ  בשׂ מחה ועתידים כּ י  . ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
הזּ וֹ  בּ מחה מהגּ ל וּ ת לצאת זוֹ י שׂ ראל  וּ מי  י שׂ ראל ., כּ נסת ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  בּ שׂ מחה, ה' את עבדוּ  טז)ולכן יבא(ויקרא בּ זאת ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֹ
הלמ וּ ת זוֹ  - בּ רננה לפניו בּ אוּ  אחד . והכּ ל  הּק דׁש , אל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַאהרן
יתרה. ׁש למוּ ת וזוֹ הי בּ ּפ ה . וּ רננה בּ לּ ב, שׂ מחה ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה .
הּת ּק וּ ן  וזהוּ  ונ וֹ דעת, ידוּ עה הרי הזּ וֹ  המחה ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהלמוּ ת
והכּ ל  האהים. הוּ א ה' כּ י  דּ עוּ  - ואז רבּ וֹ נוֹ , לפני האדם ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
כּ ראוּ י  הּק דוֹ ׁש  הם את ליחד  ּכ אחר  ׁש צּ רי אחד , בּ דבר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ א
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עב וֹ דת וזוֹ הי אחד, הכּ ל להיוֹ ת בּ זה זה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְולקׁש ר
אׁש רי  הוּ א .  ּכ ודּ אי אבּ א, ורבּ י אחא ר בּ י  לוֹ  אמרוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָהוּ א.
דּ רכי  ויוֹ דעים בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים הצּ דּ יקים  ׁש ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶחלקם
מילין. ׁש ׁש ה אבּ א רבּ י  אחרי והלכוּ  קמ וּ  הוּ א .  ּבּ רו ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ה ד ה אר  יי ר ראל זמ  מחה יי את ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעבד

וגו'עבד וּ  ּב שׂ מחה יהוה  ב )את במדבר:(ק , פ' ח"ג קי"ח.)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש בּ בבל . טר וֹ ניא בּ בית  שׂ מח ׁש היה איׁש  ראה  אבּ א ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
כּ תוּ ב ירוּ ׁש לם  את שׂ מח וּ  ואמר , בּ וֹ  אבא)הכּ ה רבי  בּ זמן (אמר  , ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
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מרעיתוֹ :(ולא)עשׂ נוּ  וצאן עּמ וֹ  אנחנוּ  ׁש עריוד ולוֹ  בּ אוּ  
ׁש מוֹ : ּב רכוּ  לוֹ  הוֹ דוּ  בּ תהלּ ה חצרתיו כּ יהבּ תוֹ דה 

 ֹיהו אמוּ נתוֹ :טוֹ ב ודר דּ ר ועד חסדּ וֹ  לעוֹ לם 

לטעמוֹ , אלעזר רבּ י  לשׂ מח. אדם צרי בּ שׂ מחה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש יּ ר וּ ׁש לים
ׁש כּ תוּ ב הינוּ  יר וּ ׁש לם, את שׂ מחוּ  ק)ׁש אמר ה'(תהלים את עבדוּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

וכתוּ ב  בּ שׂ מחה. ה' את עבד וּ  אוֹ מר , אחד כּ תוּ ב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה.
אוֹ מר, ב )אחד בּ ין (שם מה בּ רעדה. וגילוּ  בּ יראה ה' את עבדוּ  ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

לזה -זה הּק דוֹ ׁש ה בּ ארץ ׁש ר וּ יים ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן כּ אן אלּ א , ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אחרת. בּ ארץ ׁש רוּ יים ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן ה'(ד"א)כּ אן את עבדוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ זמן ישׂ ראל כּ נסת זוֹ  - הע ּמ ים.בּ יראה בּ ין בּ גּ לוּ ת ׁש היא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב והרי יהוּ דה, רבּ י נה)אמר וזוֹ (ישעיה תצאוּ , ב שׂ מחה כּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

ונקראת  הוּ א, מהגּ ל וּ ת ּת צא וּ , ׁש אמר כּ יון ישׂ ראל . כּ נסת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִהיא
בּ גּ לוּ תשׂ מחה  ׁש היא זמן ׁש כּ ל זה, הוּ א  ּכ ודּ אי  לוֹ , אמר  . ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  עד שׂ מחה, נקראת א לעפר, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְוׁש וֹ כבת
ויאמר, מהעפר ויקימ ּה  אליה, נב )יבא מעפר(שם התנערי  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

וגו', ס)קוּ מי  כאחד ,(שם ויתחבּ רוּ  וגו', אוֹ רי (ויקימהקוּ מי  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
תצאוּ מעפרה) בּ שׂ מחה ואז הכּ ל, חדות נקראת, חדוה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְואז

הלּ וּ לת לחדות  הגּ בירה  מוּ ל יצאוּ  חילוֹ ת כּ ּמ ה אז ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי.
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ,נה)הּמ ל וגו',(שם יפצחוּ  והגּ בעוֹ ת  ההרים ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌

נב )וכתוּ ב וגו'.(שם וּ מאּס פכם ה' לפניכם הל כּ י ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌



תהלי זוהר 

יתה 929זוהר הלימוד אייר סדר כו ליו

קאתהלי מזמור  | לחודש  כ  | רביעי ספר 

יהואקא ל אׁש ירה וּ מׁש ּפ ט חסד מזמוֹ ר לדוד
:מתיבאזּמ רה ּת מים בּ דר אשׂ כּ ילה 

ּב יתי: בּ קרב לבבי בּ תם  ּאתהל אלי אג ּת בוֹ א 
א שׂ נאתי סטים עשׂ ה בּ ליּ על דּ בר עיני לנגד אׁש ית

בּ י: אדע:ד ידבּ ק א רע מּמ נּ י יסוּ ר ׁש  עקּ  לבב 
גּ בּה (מלושני)ה אצמית אוֹ תוֹ  רעהוּ  בּס תר מלׁש ני

אוּ כל: א אתוֹ  לבב וּ רחב ארץועינים בּ נאמני עיני 
יׁש רתני: הוּ א ּת מים בּ דר הל עּמ די אזלׁש בת 

ׁש קר דּ בר רמיּ ה עשׂ ה בּ יתי ּב קרב יכּ וֹ ןיׁש ב א ים 
עיני: להכריתחלנגד ארץ רׁש עי כּ ל אצמית לבּ קרים 

יהו און:מעיר ּפ עלי כּ ל 

רע לרוח 
ומשפט א)חסד קא ]:(קא, לפרק  תהלי מזמור [שימוש ע לכתבו טוב

רעה . לרוח  טוב והוא בקל .אלהי יקו

תהלי שימוש

הב בכ נת  רצ  נ לר ולעבד ל לפת  יע   האד הא  ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹזאי

וגו'א ּב יתי  ּב קרב  ז)יׁש ב  ח"ג:(קא, קכא .)[זוהר תורה](דף אזוהר ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

לנגד  י כּ וֹ ן א ׁש קרים דּ בר  רמיּ ה עשׂ ה בּ יתי  בּ קרב ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵי ׁש ב
לו  לפתות שידוע  האדם הוא זכאי שמעון רבי  אמר ◌ָ◌ֵעיני.

הלב  ובכונת ברצון לרבונו לפתות ולעבוד שבא למי לו אוי  ,

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד928 אייר סדר כה ליו

קתהלי מזמור  | לחודש  כ | רביעי ספר 

מרעיתוֹ :(ולא)עשׂ נוּ  וצאן עּמ וֹ  אנחנוּ  ׁש עריוד ולוֹ  בּ אוּ  
ׁש מוֹ : ּב רכוּ  לוֹ  הוֹ דוּ  בּ תהלּ ה חצרתיו כּ יהבּ תוֹ דה 

 ֹיהו אמוּ נתוֹ :טוֹ ב ודר דּ ר ועד חסדּ וֹ  לעוֹ לם 

לטעמוֹ , אלעזר רבּ י  לשׂ מח. אדם צרי בּ שׂ מחה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש יּ ר וּ ׁש לים
ׁש כּ תוּ ב הינוּ  יר וּ ׁש לם, את שׂ מחוּ  ק)ׁש אמר ה'(תהלים את עבדוּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

וכתוּ ב  בּ שׂ מחה. ה' את עבד וּ  אוֹ מר , אחד כּ תוּ ב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה.
אוֹ מר, ב )אחד בּ ין (שם מה בּ רעדה. וגילוּ  בּ יראה ה' את עבדוּ  ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

לזה -זה הּק דוֹ ׁש ה בּ ארץ ׁש ר וּ יים ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן כּ אן אלּ א , ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אחרת. בּ ארץ ׁש רוּ יים ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן ה'(ד"א)כּ אן את עבדוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ זמן ישׂ ראל כּ נסת זוֹ  - הע ּמ ים.בּ יראה בּ ין בּ גּ לוּ ת ׁש היא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב והרי יהוּ דה, רבּ י נה)אמר וזוֹ (ישעיה תצאוּ , ב שׂ מחה כּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

ונקראת  הוּ א, מהגּ ל וּ ת ּת צא וּ , ׁש אמר כּ יון ישׂ ראל . כּ נסת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִהיא
בּ גּ לוּ תשׂ מחה  ׁש היא זמן ׁש כּ ל זה, הוּ א  ּכ ודּ אי  לוֹ , אמר  . ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  עד שׂ מחה, נקראת א לעפר, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְוׁש וֹ כבת
ויאמר, מהעפר ויקימ ּה  אליה, נב )יבא מעפר(שם התנערי  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

וגו', ס)קוּ מי  כאחד ,(שם ויתחבּ רוּ  וגו', אוֹ רי (ויקימהקוּ מי  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
תצאוּ מעפרה) בּ שׂ מחה ואז הכּ ל, חדות נקראת, חדוה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְואז

הלּ וּ לת לחדות  הגּ בירה  מוּ ל יצאוּ  חילוֹ ת כּ ּמ ה אז ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי.
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ,נה)הּמ ל וגו',(שם יפצחוּ  והגּ בעוֹ ת  ההרים ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌

נב )וכתוּ ב וגו'.(שם וּ מאּס פכם ה' לפניכם הל כּ י ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌



תהלי זוהר 

יתה 929זוהר הלימוד אייר סדר כו ליו

קאתהלי מזמור  | לחודש  כ  | רביעי ספר 

יהואקא ל אׁש ירה וּ מׁש ּפ ט חסד מזמוֹ ר לדוד
:מתיבאזּמ רה ּת מים בּ דר אשׂ כּ ילה 

ּב יתי: בּ קרב לבבי בּ תם  ּאתהל אלי אג ּת בוֹ א 
א שׂ נאתי סטים עשׂ ה בּ ליּ על דּ בר עיני לנגד אׁש ית

בּ י: אדע:ד ידבּ ק א רע מּמ נּ י יסוּ ר עּק ׁש  לבב 
גּ בּה (מלושני)ה אצמית אוֹ תוֹ  רעהוּ  בּס תר מלׁש ני

אוּ כל: א אתוֹ  לבב וּ רחב ארץועינים בּ נאמני עיני 
יׁש רתני: הוּ א ּת מים בּ דר הל עּמ די אזלׁש בת 

ׁש קר דּ בר רמיּ ה עשׂ ה בּ יתי ּב קרב יכּ וֹ ןיׁש ב א ים 
עיני: להכריתחלנגד ארץ רׁש עי כּ ל אצמית לבּ קרים 

יהו און:מעיר ּפ עלי כּ ל 

רע לרוח 
ומשפט א)חסד קא ]:(קא, לפרק  תהלי מזמור [שימוש ע לכתבו טוב

רעה . לרוח  טוב והוא בקל .אלהי יקו

תהלי שימוש

הב בכ נת  רצ  נ לר ולעבד ל לפת  יע   האד הא  ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹזאי

וגו'א ּב יתי  ּב קרב  ז)יׁש ב  ח"ג:(קא, קכא .)[זוהר תורה](דף אזוהר ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

לנגד  י כּ וֹ ן א ׁש קרים דּ בר  רמיּ ה עשׂ ה בּ יתי  בּ קרב ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵי ׁש ב
לו  לפתות שידוע  האדם הוא זכאי שמעון רבי  אמר ◌ָ◌ֵעיני.

הלב  ובכונת ברצון לרבונו לפתות ולעבוד שבא למי לו אוי  ,

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד930 אייר סדר כו ליו

קאתהלי מזמור  | לחודש  כ  | רביעי ספר 

ברצון  ולא  רחוק  בלב  כמש"כ לרבונו עח), ויפתוהו (תהלים
צריך  וע"כ עמו. נכון לא ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם
ברצון  אליו  יבא ולא ברבונו, ורצונו נפשו להדבק האדם
לא מהו עיני, לנגד  יכון לא שקרים דובר שכתוב לפי  שקר ,
ואין  הקדוש שם ליחד בא הוא אם שיתתקן רצוני אין יכון.

כראוי . מיחדו 



תהלי זוהר 

יתה 931זוהר הלימוד אייר סדר כו ליו

קבתהלי מזמור  | לחודש  כ  | רביעי ספר

יהואקב ולפני יעטף כי לעני ׁש ּפ ּת פלּ ה י 
וׁש ועתייהובשׂ יחוֹ : תפלּ תי ׁש מעה 

עקרה לאשה
לעני  א)תפלה  קב]:(קב, לפרק  תהלי ה '[שימוש מאת רחמי לבקש 

י"ה . שלו  וש עקרה . אשה בעבור חסד לו  שיעשה יתעלה 

תהלי שימוש

  חדוה  בתשובה  זריח ראל ראה  אחר  ל ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוד
מ יעטע רה כי  לעני פ ה  אמר   בס  נינ יני ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹֻ

וגו 'ּת פלּ ה א)לעני  בראשית:(קב, פ' ח"א כג :)[זוהר בּ גלל ](דף ודוד , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אמר יז)הגּ ל וּ ת ב  בּ ּמ דבּ ר.(שמואל  וצמא ועיף רעב ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ גללּה . צער  נוֹ טל  היה  יב ׁש ה, חרבה ׁש כינה ׁש ראה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
חוֹ זרים ׁש יּ שׂ ראל ׁש ראה עשׂ רה[בתשובה]אחר ּת ּק ן  בּ חדוה , ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
אמר  כּ לּ ם וּ בס וֹ ף נ גּ וּ נים, קב )מיני יעטף (תהלים כי לעני ּת פלּ ה ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

אחת  ענני, אזנך ה' הטה לדוד תפלה  כלם ובסוף  תילים, מיני  עשרה תקן  [נ "א:

תפלת  שתכנס עד נכנסות היו ולא המלך, לפני  מתעטפים שבגללן התפלות  שכל

יעטף ] כי  לעני תפלה אמר הּת פלּ וֹ תהעני , כּ ל ׁש עוֹ טפת תפ לּ ה והיא ,ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּת פלּ ת מהי  לכלּ ם. עני  הקדּ ים לכן ּת פלּ תוֹ , ׁש ּת כּ נס עד ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלפניה

בעלּה ,העני  בּ לי עצמּה  בּ פני ר ׁש וּ ת ׁש היא ערבית תפ לּ ת זוֹ  ? ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יבׁש  עני  וצדּ יק ויבׁש ה, עניּ ה היא בעלּה , בּ לי  ׁש היא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
לתפלּ ת ודוֹ מה העוֹ לם, אּמ וֹ ת כּ ל  בּ רׁש וּ ת ׁש ה וּ א  יעקב, זרע ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶזה
לעני , צדקה היא ׁש בּ ת וּ תפלּ ת הגּ לוּ ת. ׁש ל  לילה ׁש היא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַערבית
לעניּ ים צדקה בּ ׁש בּ ת ׁש מׁש  הּמ ׁש נה, בּ עלי ׁש בּ ארוּ ה ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

תהלי זוהר 
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ברצון  ולא  רחוק  בלב  כמש"כ לרבונו עח), ויפתוהו (תהלים
צריך  וע"כ עמו. נכון לא ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם
ברצון  אליו  יבא ולא ברבונו, ורצונו נפשו להדבק האדם
לא מהו עיני, לנגד  יכון לא שקרים דובר שכתוב לפי  שקר ,
ואין  הקדוש שם ליחד בא הוא אם שיתתקן רצוני אין יכון.

כראוי . מיחדו 
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יהואקב ולפני יעטף כי לעני ׁש ּפ ּת פלּ ה י 
וׁש ועתייהובשׂ יחוֹ : תפלּ תי ׁש מעה 

עקרה לאשה
לעני  א)תפלה  קב]:(קב, לפרק  תהלי ה '[שימוש מאת רחמי לבקש 

י"ה . שלו  וש עקרה . אשה בעבור חסד לו  שיעשה יתעלה 

תהלי שימוש

  חדוה  בתשובה  זריח ראל ראה  אחר  ל ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוד
מ יעטע רה כי  לעני פ ה  אמר   בס  נינ יני ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹֻ

וגו 'ּת פלּ ה א)לעני  בראשית:(קב, פ' ח"א כג :)[זוהר בּ גלל ](דף ודוד , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אמר יז)הגּ ל וּ ת ב  בּ ּמ דבּ ר.(שמואל  וצמא ועיף רעב ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ גללּה . צער  נוֹ טל  היה  יב ׁש ה, חרבה ׁש כינה ׁש ראה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
חוֹ זרים ׁש יּ שׂ ראל ׁש ראה עשׂ רה[בתשובה]אחר ּת ּק ן  בּ חדוה , ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
אמר  כּ לּ ם וּ בס וֹ ף נ גּ וּ נים, קב )מיני יעטף (תהלים כי לעני ּת פלּ ה ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

אחת  ענני, אזנך ה' הטה לדוד תפלה  כלם ובסוף  תילים, מיני  עשרה תקן  [נ "א:

תפלת  שתכנס עד נכנסות היו ולא המלך, לפני  מתעטפים שבגללן התפלות  שכל

יעטף ] כי  לעני תפלה אמר הּת פלּ וֹ תהעני , כּ ל ׁש עוֹ טפת תפ לּ ה והיא ,ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּת פלּ ת מהי  לכלּ ם. עני  הקדּ ים לכן ּת פלּ תוֹ , ׁש ּת כּ נס עד ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלפניה

בעלּה ,העני  בּ לי עצמּה  בּ פני ר ׁש וּ ת ׁש היא ערבית תפ לּ ת זוֹ  ? ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יבׁש  עני  וצדּ יק ויבׁש ה, עניּ ה היא בעלּה , בּ לי  ׁש היא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
לתפלּ ת ודוֹ מה העוֹ לם, אּמ וֹ ת כּ ל  בּ רׁש וּ ת ׁש ה וּ א  יעקב, זרע ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶזה
לעני , צדקה היא ׁש בּ ת וּ תפלּ ת הגּ לוּ ת. ׁש ל  לילה ׁש היא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַערבית
לעניּ ים צדקה בּ ׁש בּ ת ׁש מׁש  הּמ ׁש נה, בּ עלי ׁש בּ ארוּ ה ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

תהלי זוהר 
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שבת] של שמש  של בדרך מתנחמים כּ מ וֹ [שעניים להיוֹ ת אדם  צרי ולכן .ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
בּ ׁש ביל  החל ימי  ׁש ׁש ת בּ כל  עמידה בּ תפ לּ ת  הּמ ל ל ׁש ער  ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעני
עני , כּ מוֹ  ציצית ׁש ל מצוה ׁש ל בּ עּט וּ ף ל ּה  וּ מתע ּט ף  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה,
 ּׁש כ אדנ"י. ׁש הוּ א הער אצל אבי וֹ ן כּ מוֹ  בּ תפלּ ין ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה

ּת פּת ח. שׂ פתי אדנ"י וזהוּ  היכ "ל. לח ׁש בּ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶעוֹ לה

ה א  ר  ד ה לפני ע מדת  תפ ה  היא  העני ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָתפ ת 
לפניו  להתקל  ונכנסת   פתחי ערי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָוברת 

יעטףּת פ לּ ה כי  א)וגו 'לעני וישלח:(קב, פ' ח"א קסח:)[זוהר רבּ י ](דף ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌
ואמר , ּפ תח קב )י וֹ סי ולפני(תהלים יעטף כי לעני ּת פלּ ה ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

שׂ יחוֹ   יׁש ּפ דּ וד ה ' אלּ א מקוֹ מ וֹ ת . בּ כּמ ה בּ אר וּ ה וּ  זה  ּפ סוּ ק . ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ וֹ  והס ּת כּ ל העני , בּ דברי וראה כּ ׁש הסּת כּ ל זה את אמר ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
זוֹ הי  - לעני  ּת פלּ ה זה. אמר  חמיו מלּ פני  וּ בוֹ רח   הוֹ ל ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
הּת פלּ ה וזוֹ  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני העני ׁש ּמ בּק ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְתפלּ ה
לעני , ּת פלּ ה כּ אן כּ תוּ ב העוֹ לם. ּת פלּ וֹ ת כּ ל את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ קדּ ימה

ׁש ם צ)וכתוּ ב זה(שם  בּ ין  מה האהים. אי ׁש  למ ׁש ה ּת פלּ ה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
להפריד לזה ואין ראׁש , ׁש ל  ּת פלּ ה וזוֹ  יד , ׁש ל ּת פלּ ה  זוֹ  אלּ א ? ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

האהים, איׁש  למׁש ה ּת פלּ ה וּ בין הזּ וֹ  לעני  הּת פלּ ה ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ין
כּ אחת. ׁש ק וּ לוֹ ת לפניוּ ׁש ּת יהן מקדּ ימה העני  ּת פלּ ת זה ועל  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

העוֹ לם  ּת פלּ וֹ ת מכּ ל  ה וּ א  ּבּ ר ו ׁש כּ תוּ בהּק ד וֹ ׁש  מוּ ם כב ), (שם  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
עני ענוּ ת ׁש ּק ץ  וא בזה א זוֹ כּ י לעני ּת פלּ ה ראה, בּ א וגוֹ '. ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כּ ל וּ ם. מעצמוֹ  לוֹ  ׁש אין  כּ מי  בּ עני וֹ  דּ בוּ ק ׁש העני יד, ׁש ל ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

יעטף דּ בר כי דּ וד, זה - לעני מ ׁש ה, זה - ּת פלּ ה אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

תהלי זוהר 
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ה' ולפני  מּמ נּ ה, המׁש  וּ מתכּ ּס ה הלּ בנה כּ ׁש ּמ תכּ ּס ה -ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּת פלּ ה ראה, בּ א המׁש . עם להתחבּ ר כּ די - שׂ יחוֹ   ִי ׁש ּפ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש עוֹ מדת תפלּ ה היא העני  וּ תפלּ ת ּת פלּ ה, אדם בּ ני  כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל 
ונכנסת וּ פתחים ׁש ערים ו ׁש וֹ ברת הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לפניו. כב )להתקבּ ל אלי (שמות  יצעק  כּ י והיה  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ולפני  צעקתוֹ . אׁש מע ׁש מע וכתוּ ב אני , חנּ וּ ן  כּ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש מע ּת י 
הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  דּ ין על ׁש ּמ תרעם כּ מי - שׂ יחוֹ   י ׁש ּפ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִה'

אלעזר , רבּ י  ישׂ ראלאמר לכנסת חדוה הצּ דּ יקים  ּת פ לּ וֹ ת  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הוּ א.  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  לפני  היאלהתעּט ר חביבה זה מוּ ם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ּת אב  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ולכן הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לפני ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵי וֹ תר 
ׁש יּ וֹ דעים מוּ ם להם, ׁש צּ רי בּ ׁש עה הצּ דּ יקים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלתפ לּ וֹ ת

את  ר בּ וֹ נם.לר צּ וֹ ת ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

עד  ע לה    מ ?עה מה  מ עלינה העני ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻתפ ת 
 רא מתע רת  ל ה ל  ה בד ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹא

יעטףּת פלּ ה  כי א)וגו'לעני יתרו:(קב, פ' ח"ב פ"ו:)[זוהר ](דף  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

אליו, יֹוחאי]כּ ׁש הגּ יעוּ  ּבר ׁשמעֹון ׁש היה[רּבי צאוּ הוּ  ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְִִַַַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ ּת  ועוֹ סק אוֹ מריוֹ ׁש ב  והיה קב )וֹ רה, כי(תהלים לעני  ּת פלּ ה  ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

שׂ יחוֹ   יׁש ּפ ה ' ולפני תפ לּ ה,יעטף  היא י שׂ ראל  ּת פלּ ת  כּ ל . ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הּט עם מה מכּ לּ ם. עליוֹ נה העני עוֹ לה ?וּ תפלּ ת ׁש זּ וֹ  מוּ ם ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

בּ רא ׁש וֹ  וּ מתעּט רת הּמ ל ׁש ל הכּ בוֹ ד כּ ּס א  והּק דוֹ ׁש עד . ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌
מׁש ּת בּ ח הוּ א  ּּת פלּ ת(מתעטף)בּ ר ו ודּ אי , ּת פלּ ה בּ אוֹ ת ּה  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ׁש ל  עּט וּ ף אינוֹ  זה ע ּט וּ ף  יעטף . כּ י  ּת פלּ ה. נקראת ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶהעני 
ׁש ם וכתוּ ב יעטף , כּ י  כּ אן כּ תוּ ב א לּ א לוֹ . אין ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִכּ ּס וּ י,

תהלי זוהר 
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שבת] של שמש  של בדרך מתנחמים כּ מ וֹ [שעניים להיוֹ ת אדם  צרי ולכן .ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
בּ ׁש ביל  החל ימי  ׁש ׁש ת בּ כל  עמידה בּ תפ לּ ת  הּמ ל ל ׁש ער  ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעני
עני , כּ מוֹ  ציצית ׁש ל מצוה ׁש ל בּ עּט וּ ף ל ּה  וּ מתע ּט ף  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה,
 ּׁש כ אדנ"י. ׁש הוּ א הער אצל אבי וֹ ן כּ מוֹ  בּ תפלּ ין ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה

ּת פּת ח. שׂ פתי אדנ"י וזהוּ  היכ "ל. לח ׁש בּ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶעוֹ לה

ה א  ר  ד ה לפני ע מדת  תפ ה  היא  העני ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָתפ ת 
לפניו  להתקל  ונכנסת   פתחי ערי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָוברת 

יעטףּת פ לּ ה כי  א)וגו 'לעני וישלח:(קב, פ' ח"א קסח:)[זוהר רבּ י ](דף ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌
ואמר , ּפ תח קב )י וֹ סי ולפני(תהלים יעטף כי לעני ּת פלּ ה ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

שׂ יחוֹ   יׁש ּפ דּ וד ה ' אלּ א מקוֹ מ וֹ ת . בּ כּמ ה בּ אר וּ ה וּ  זה  ּפ סוּ ק . ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ וֹ  והס ּת כּ ל העני , בּ דברי וראה כּ ׁש הסּת כּ ל זה את אמר ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
זוֹ הי  - לעני  ּת פלּ ה זה. אמר  חמיו מלּ פני  וּ בוֹ רח   הוֹ ל ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
הּת פלּ ה וזוֹ  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני העני ׁש ּמ בּק ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְתפלּ ה
לעני , ּת פלּ ה כּ אן כּ תוּ ב העוֹ לם. ּת פלּ וֹ ת כּ ל את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ קדּ ימה

ׁש ם צ)וכתוּ ב זה(שם  בּ ין  מה האהים. אי ׁש  למ ׁש ה ּת פלּ ה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
להפריד לזה ואין ראׁש , ׁש ל  ּת פלּ ה וזוֹ  יד , ׁש ל ּת פלּ ה  זוֹ  אלּ א ? ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

האהים, איׁש  למׁש ה ּת פלּ ה וּ בין הזּ וֹ  לעני  הּת פלּ ה ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ין
כּ אחת. ׁש ק וּ לוֹ ת לפניוּ ׁש ּת יהן מקדּ ימה העני  ּת פלּ ת זה ועל  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

העוֹ לם  ּת פלּ וֹ ת מכּ ל  ה וּ א  ּבּ ר ו ׁש כּ תוּ בהּק ד וֹ ׁש  מוּ ם כב ), (שם  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
עני ענוּ ת ׁש ּק ץ  וא בזה א זוֹ כּ י לעני ּת פלּ ה ראה, בּ א וגוֹ '. ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כּ ל וּ ם. מעצמוֹ  לוֹ  ׁש אין  כּ מי  בּ עני וֹ  דּ בוּ ק ׁש העני יד, ׁש ל ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

יעטף דּ בר כי דּ וד, זה - לעני מ ׁש ה, זה - ּת פלּ ה אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

תהלי זוהר 

יתה 933זוהר הלימוד אייר סדר כז  ליו

קבתהלי מזמור  | לחודש  כ  | רביעי ספר

ה' ולפני  מּמ נּ ה, המׁש  וּ מתכּ ּס ה הלּ בנה כּ ׁש ּמ תכּ ּס ה -ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּת פלּ ה ראה, בּ א המׁש . עם להתחבּ ר כּ די - שׂ יחוֹ   ִי ׁש ּפ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש עוֹ מדת תפלּ ה היא העני  וּ תפלּ ת ּת פלּ ה, אדם בּ ני  כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל 
ונכנסת וּ פתחים ׁש ערים ו ׁש וֹ ברת הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לפניו. כב )להתקבּ ל אלי (שמות  יצעק  כּ י והיה  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ולפני  צעקתוֹ . אׁש מע ׁש מע וכתוּ ב אני , חנּ וּ ן  כּ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש מע ּת י 
הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  דּ ין על ׁש ּמ תרעם כּ מי - שׂ יחוֹ   י ׁש ּפ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִה'

אלעזר , רבּ י  ישׂ ראלאמר לכנסת חדוה הצּ דּ יקים  ּת פ לּ וֹ ת  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הוּ א.  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  לפני  היאלהתעּט ר חביבה זה מוּ ם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ּת אב  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ולכן הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לפני ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵי וֹ תר 
ׁש יּ וֹ דעים מוּ ם להם, ׁש צּ רי בּ ׁש עה הצּ דּ יקים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלתפ לּ וֹ ת

את  ר בּ וֹ נם.לר צּ וֹ ת ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

עד  ע לה    מ ?עה מה  מ עלינה העני ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻתפ ת 
 רא מתע רת  ל ה ל  ה בד ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹא

יעטףּת פלּ ה  כי א)וגו'לעני יתרו:(קב, פ' ח"ב פ"ו:)[זוהר ](דף  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

אליו, יֹוחאי]כּ ׁש הגּ יעוּ  ּבר ׁשמעֹון ׁש היה[רּבי צאוּ הוּ  ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְִִַַַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ ּת  ועוֹ סק אוֹ מריוֹ ׁש ב  והיה קב )וֹ רה, כי(תהלים לעני  ּת פלּ ה  ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

שׂ יחוֹ   יׁש ּפ ה ' ולפני תפ לּ ה,יעטף  היא י שׂ ראל  ּת פלּ ת  כּ ל . ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הּט עם מה מכּ לּ ם. עליוֹ נה העני עוֹ לה ?וּ תפלּ ת ׁש זּ וֹ  מוּ ם ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

בּ רא ׁש וֹ  וּ מתעּט רת הּמ ל ׁש ל הכּ בוֹ ד כּ ּס א  והּק דוֹ ׁש עד . ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌
מׁש ּת בּ ח הוּ א  ּּת פלּ ת(מתעטף)בּ ר ו ודּ אי , ּת פלּ ה בּ אוֹ ת ּה  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ׁש ל  עּט וּ ף אינוֹ  זה ע ּט וּ ף  יעטף . כּ י  ּת פלּ ה. נקראת ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶהעני 
ׁש ם וכתוּ ב יעטף , כּ י  כּ אן כּ תוּ ב א לּ א לוֹ . אין ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִכּ ּס וּ י,

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד934 אייר סדר כז  ליו

קבתהלי מזמור  | לחודש  כ  | רביעי ספר

ב ) ׁש ּק וֹ בל (איכה שׂ יחוֹ ,  י שׂ ּפ ה' ולפני  בּ רעב . ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָהעטוּ פים
מוּ ם הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  נוֹ ח וזה  רבּ וֹ נוֹ . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
העוֹ לם מקיּ מי ׁש אר  נמצאים כּ ׁש א בּ וֹ  מתּק יּ ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הע וֹ לם
מוּ ם לרבּ וֹ נוֹ , עליו יק בּ ל העני ׁש אוֹ תוֹ  למי אוֹ י  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.

ׁש כּ תוּ ב מכּ לּ ם, יוֹ תר לּמ ל קרוֹ ב כב )ׁש העני  כּ י (שמות והיה ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אני . חנּ וּ ן כּ י וׁש מעּת י אלי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיצעק

ׁש וֹ מע.ול ׁש אר ׁש א ולפעמים ׁש וֹ מע לפעמים - העוֹ לם בּ ני ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
הּט עם בּ כּ לים ?מה ה וּ א הּמ ל ׁש דּ יּ וּ ר  מוּ ם ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

הלּ ל וּ , נז)ׁש כּ תוּ ב הבוּ רים וכתוּ ב (ישעיה ר וּ ח. וּ ׁש פל  דּ כּ א ואת ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לד ) לב.(תהלים לנׁש בּ רי ה' נה)קר וֹ ב  אהים(שם ונדכּ ה  נׁש בּ ר  לב  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  בּ כינה, נ וֹ זף - בּ עני ׁש נּ וֹ זף מי  ׁש נינוּ , מכּ אן  תבזה. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִא 
וכתוּ ב רוּ ח, וּ ׁש פל  דּ כּ א כב )ואת וגוֹ '.(משלי  ריבם יריב ה' כּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌

צרי ׁש א  הכּ ל, על וׁש וֹ לט חזק ׁש לּ הם ׁש האּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
הדּ יּ נים. כּ ׁש אר  מׁש כּ וֹ ן נוֹ טל וא אחר, דּ יּ ן צרי וא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵעדים

נוֹ טל  מׁש כּ וֹ ן  אתואיזה  וקבע ׁש כּ תוּ ב  אדם, בּ ני נ ׁש מוֹ ת ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש נּ קרא מק וֹ ם כּ ל - לעני ּת פלּ ה אמר, עוֹ ד  נפׁש . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְקבעיהם

למק וֹ ם עוֹ לה  ׁש הוּ א ה וּ א , עליוֹ ן דּ בר הוא)תפלּ ה, ברוך (שהקדוש ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תם. ׁש ּמ ניח  הּמ ל ׁש ל  הּת פלּ ין הן הראׁש  ּת פ לּ ת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ ן.

כי לעני כי פ ה  ה  מה לכב !  ל צרי  יתע י  יעט ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
נכנסת ולא  ל הע פ ת  לכל   ע ע ה  ה א  אא  ?ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֹיעט

 ת פ כנסת  ְְִִֶֶֶַָעד

וגו 'ּת פ לּ ה יעטף  כי א)לעני  בלק:(קב , פ' ח"ג קצ"ה .)[זוהר וע ּת ה](דף  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌
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ּפ תח, אבּ א רבּ י וגוֹ '. הזּ ה העם את לּ י ארה נּ א קב )לכה (שם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יעטף  כי  לעני ּת פלּ ה וגוֹ 'ּת פ לּ ה בּ הם ׁש כּ ת וּ ב הם ׁש ׁש ה .. ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

זה דבר  זה)וּ בארוּ  דבר דּ וד ,(אבל היה ואחד  מׁש ה, היה אחד - ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
כּ תוּ ב  הרי ּת אמר , ואם בּ הם. והתחבּ ר בּ הם ׁש נּ כלל עני, ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

ג ) הם(חבקוק אר בּ עה הרי  - הנּ ביא  לחבּק וּ ק אלּ אּת פ לּ ה ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ּת פ לּ ה, בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב גּ ב על ואף  היה, ּת פלּ ה בגלל א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲחבּק וּ ק
ועשׂ ה ׁש החיהוּ  על הוּ א  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  היא והוֹ דאה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִּת ׁש בּ חת
הן  ׁש ׁש  אבל היה. הוּ נ ּמ ית בּ ן ׁש הרי וּ גבוּ רוֹ ת, נּס ים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִאּת וֹ 

ּת פלּ ה: צ)ׁש נּ קראוֹ ת ּת פלּ ה (תהלים האהים , איׁש  למׁש ה ּת פלּ ה  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ּת פלּ ה  היא  זוֹ  ּת פ לּ ה לדוד, ּת פלּ ה אחר . בּ איׁש  כּ מוֹ ת ּה  ׁש אין  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶז וֹ 
מא וֹ תן  היא ּת פלּ ה  לעני, ּת פ לּ ה אחר.  בּ מל כּ מ וֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין

העני.ׁש ׁש  ּת פ לּ ת אוֹ מר הוי מכּ לּ ן ? חׁש וּ בה זוֹ מי ּת פלּ ה . ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לכל  וק וֹ דמת דּ וד, לתפ לּ ת וקוֹ דמת מׁש ה, לתפלּ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶקוֹ דמת

העוֹ לם. ּת פלּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְׁש אר

וכתוּ בהּט עםמה לב, ׁש בוּ ר  הוּ א ׁש העני  מוּ ם לד )? קר וֹ ב (שם  ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ ּק דוֹ ׁש  קטטה תמיד עוֹ שׂ ה והעני  וגוֹ '. לב לנׁש בּ רי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְה'
כּ יון  דּ בריו . וׁש וֹ מע מקׁש יב הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  הוּ א,  ָּבּ רו◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ׁש אר וכל הרקיעים, ח לּ וֹ נוֹ ת כּ ל  ּפ וֹ תח ּת פלּ תוֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תּפ לּ ל
לב, ׁש בוּ ר  עני אוֹ תוֹ  אוֹ תן דּ וֹ חה למעלה, ׁש עוֹ לה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ וֹ ת

יעטף ׁש כּ תוּ ב כי  לעני לכּת ב ּת פלּ ה ל וֹ   צרי יתעּט ף כּ י  זּ ה. מה ! ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌
יעטף  ואכי העוֹ לם, ּת פלּ וֹ ת לכל  עּט וּ ף עוֹ שׂ ה הוּ א אלּ א ? ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

אוֹ מר: הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  ּת פלּ תוֹ . ׁש נּ כנסת עד ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנכנסוֹ ת
בּ ית כּ אן ר וֹ צה איני אלי. ּת כּ נס זוֹ  וּ תפלּ ה ה ּת פ לּ וֹ ת, כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתעּט פוּ 

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד934 אייר סדר כז  ליו

קבתהלי מזמור  | לחודש  כ  | רביעי ספר

ב ) ׁש ּק וֹ בל (איכה שׂ יחוֹ ,  י שׂ ּפ ה' ולפני  בּ רעב . ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָהעטוּ פים
מוּ ם הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  נוֹ ח וזה  רבּ וֹ נוֹ . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
העוֹ לם מקיּ מי ׁש אר  נמצאים כּ ׁש א בּ וֹ  מתּק יּ ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הע וֹ לם
מוּ ם לרבּ וֹ נוֹ , עליו יק בּ ל העני ׁש אוֹ תוֹ  למי אוֹ י  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.

ׁש כּ תוּ ב מכּ לּ ם, יוֹ תר לּמ ל קרוֹ ב כב )ׁש העני  כּ י (שמות והיה ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אני . חנּ וּ ן כּ י וׁש מעּת י אלי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיצעק

ׁש וֹ מע.ול ׁש אר ׁש א ולפעמים ׁש וֹ מע לפעמים - העוֹ לם בּ ני ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
הּט עם בּ כּ לים ?מה ה וּ א הּמ ל ׁש דּ יּ וּ ר  מוּ ם ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

הלּ ל וּ , נז)ׁש כּ תוּ ב הבוּ רים וכתוּ ב (ישעיה ר וּ ח. וּ ׁש פל  דּ כּ א ואת ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לד ) לב.(תהלים לנׁש בּ רי ה' נה)קר וֹ ב  אהים(שם ונדכּ ה  נׁש בּ ר  לב  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  בּ כינה, נ וֹ זף - בּ עני ׁש נּ וֹ זף מי  ׁש נינוּ , מכּ אן  תבזה. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִא 
וכתוּ ב רוּ ח, וּ ׁש פל  דּ כּ א כב )ואת וגוֹ '.(משלי  ריבם יריב ה' כּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌

צרי ׁש א  הכּ ל, על וׁש וֹ לט חזק ׁש לּ הם ׁש האּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
הדּ יּ נים. כּ ׁש אר  מׁש כּ וֹ ן נוֹ טל וא אחר, דּ יּ ן צרי וא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵעדים

נוֹ טל  מׁש כּ וֹ ן  אתואיזה  וקבע ׁש כּ תוּ ב  אדם, בּ ני נ ׁש מוֹ ת ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש נּ קרא מק וֹ ם כּ ל - לעני ּת פלּ ה אמר, עוֹ ד  נפׁש . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְקבעיהם

למק וֹ ם עוֹ לה  ׁש הוּ א ה וּ א , עליוֹ ן דּ בר הוא)תפלּ ה, ברוך (שהקדוש ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תם. ׁש ּמ ניח  הּמ ל ׁש ל  הּת פלּ ין הן הראׁש  ּת פ לּ ת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ ן.

כי לעני כי פ ה  ה  מה לכב !  ל צרי  יתע י  יעט ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
נכנסת ולא  ל הע פ ת  לכל   ע ע ה  ה א  אא  ?ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֹיעט

 ת פ כנסת  ְְִִֶֶֶַָעד

וגו 'ּת פ לּ ה יעטף  כי א)לעני  בלק:(קב , פ' ח"ג קצ"ה .)[זוהר וע ּת ה](דף  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌
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ּפ תח, אבּ א רבּ י וגוֹ '. הזּ ה העם את לּ י ארה נּ א קב )לכה (שם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יעטף  כי  לעני ּת פלּ ה וגוֹ 'ּת פ לּ ה בּ הם ׁש כּ ת וּ ב הם ׁש ׁש ה .. ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

זה דבר  זה)וּ בארוּ  דבר דּ וד ,(אבל היה ואחד  מׁש ה, היה אחד - ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
כּ תוּ ב  הרי ּת אמר , ואם בּ הם. והתחבּ ר בּ הם ׁש נּ כלל עני, ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

ג ) הם(חבקוק אר בּ עה הרי  - הנּ ביא  לחבּק וּ ק אלּ אּת פ לּ ה ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ּת פ לּ ה, בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב גּ ב על ואף  היה, ּת פלּ ה בגלל א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲחבּק וּ ק
ועשׂ ה ׁש החיהוּ  על הוּ א  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  היא והוֹ דאה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִּת ׁש בּ חת
הן  ׁש ׁש  אבל היה. הוּ נ ּמ ית בּ ן ׁש הרי וּ גבוּ רוֹ ת, נּס ים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִאּת וֹ 

ּת פלּ ה: צ)ׁש נּ קראוֹ ת ּת פלּ ה (תהלים האהים , איׁש  למׁש ה ּת פלּ ה  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ּת פלּ ה  היא  זוֹ  ּת פ לּ ה לדוד, ּת פלּ ה אחר . בּ איׁש  כּ מוֹ ת ּה  ׁש אין  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶז וֹ 
מא וֹ תן  היא ּת פלּ ה  לעני, ּת פ לּ ה אחר.  בּ מל כּ מ וֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין

העני.ׁש ׁש  ּת פ לּ ת אוֹ מר הוי מכּ לּ ן ? חׁש וּ בה זוֹ מי ּת פלּ ה . ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לכל  וק וֹ דמת דּ וד, לתפ לּ ת וקוֹ דמת מׁש ה, לתפלּ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶקוֹ דמת

העוֹ לם. ּת פלּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְׁש אר

וכתוּ בהּט עםמה לב, ׁש בוּ ר  הוּ א ׁש העני  מוּ ם לד )? קר וֹ ב (שם  ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ ּק דוֹ ׁש  קטטה תמיד עוֹ שׂ ה והעני  וגוֹ '. לב לנׁש בּ רי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְה'
כּ יון  דּ בריו . וׁש וֹ מע מקׁש יב הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  הוּ א,  ָּבּ רו◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ׁש אר וכל הרקיעים, ח לּ וֹ נוֹ ת כּ ל  ּפ וֹ תח ּת פלּ תוֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תּפ לּ ל
לב, ׁש בוּ ר  עני אוֹ תוֹ  אוֹ תן דּ וֹ חה למעלה, ׁש עוֹ לה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ וֹ ת

יעטף ׁש כּ תוּ ב כי  לעני לכּת ב ּת פלּ ה ל וֹ   צרי יתעּט ף כּ י  זּ ה. מה ! ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌
יעטף  ואכי העוֹ לם, ּת פלּ וֹ ת לכל  עּט וּ ף עוֹ שׂ ה הוּ א אלּ א ? ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

אוֹ מר: הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  ּת פלּ תוֹ . ׁש נּ כנסת עד ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנכנסוֹ ת
בּ ית כּ אן ר וֹ צה איני אלי. ּת כּ נס זוֹ  וּ תפלּ ה ה ּת פ לּ וֹ ת, כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתעּט פוּ 

תהלי זוהר 
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לבדּ נוּ . והוּ א ואני  ׁש לּ וֹ , ּת רעוֹ מוֹ ת יהי וּ  לפני  בּ ינינוּ . ׁש יּ דּ וֹ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִדּ ין
בּ אוֹ תּה  הּת רעוֹ מוֹ ת, בּ אוֹ תן לב דּ וֹ  מתיחד ה וּ א   ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

ׁש  חילוֹ תּת פלּ ה, כּ ל  בּ ודּ אי. ה' לפני  שׂ יחוֹ .  יׁש ּפ ה' ולפני  כּ תוּ ב ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מתעּס ק בּ ּמ ה לא לּ ה: אלּ ה ׁש וֹ אלים ?המים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מׁש ּת דּ ל  אבּ ּמ ה כּ לּ ם ׁש לּ וֹ . בּ כּ לים בּ ער גּ ה מתיחד אוֹ מרים: ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌
ּת רעוֹ מוֹ תיו. אוֹ תן  וּ מכּ ל עני  אוֹ תוֹ  מּת פלּ ת נּ עשׂ ה מה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְי וֹ דעים
הּמ ל לפני בּ תרעמת דּ מעוֹ תיו  וֹ פ כּ ׁש א לּ א לעני  ּת אוה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
אוֹ תם כּ ׁש ּמ קבּ ל אלּ א הוּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  ּת אוה ואין  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
ּת פלּ וֹ ת כּ ל  וע וֹ טפת עּט וּ ף ׁש עוֹ שׂ ה תפלּ ה וזוֹ הי  לפניו. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ּפ כים 

◌ָ◌ָהעוֹ לם.

דּ וד מ ׁש ה זוֹ . בּ תפלּ ה ימים כּ ּמ ה והתעכּ ב ּת פ לּ תוֹ , התּפ לּ ל  ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מזּמ נים כּ לּ ם המים, ׁש ערי וכל החלּ וֹ נוֹ ת ׁש כּ ל ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָראה 
ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  העוֹ לם ּת פלּ וֹ ת בּ כל ואין לעני, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּפ תח 
עשׂ ה זה, את ׁש ראה כּ יון העני . לתפלּ ת כּ מוֹ  מיּ ד  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקׁש יב

וּ מסכּ ן . עני  כּ מוֹ עצמוֹ  הארץ על ויׁש ב הּמ לכ וּ ת  לבוּ ׁש  ּפ ׁש ט ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ּת פלּ ה  ואמר ׁש כּ תוּ בעני  פו), אזנ(תהלים ה' הּט ה לדוד ּת פ לּ ה ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌

ל ּמ ה ּת אמר ואם לוֹ ענני. אמר אני. ואבי וֹ ן עני  כּ י בּ גלל ? ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
מלכים על וׁש וֹ לט אּת ה,  מל וא דּ וד , הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ואביוֹ ן  עני  עצמ עוֹ שׂ ה ואּת ה ּת פלּ תוֹ ?חזקים , החזיר  מיּ ד ! ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
חסיד  כּ י  נפׁש י  ׁש מרה ואמר ועני, אביוֹ ן דּ בר  ועזב אחר  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְלגון
יפה אלעזר , ר בּ י ל וֹ  אמר  בּ דוד. היה הכּ ל  זה , כּ ל ועם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאני .

זה כּ ל ועם זה)אמר ּת , ּת פלּ תוֹ (ועל  ׁש ּמ תּפ לּ ל  לאדם  להיותצרי) ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ואביון) עני  כּ ל שם בּ כלל ּת פלּ תוֹ  ׁש ּת כּ נס כּ די  עני, עצמ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת

תהלי זוהר 
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להכּ נס   ּכ מׁש אירים א הערים ׁש וֹ מרי  כּ ל  ׁש הרי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהענ יּ ים.
ואם נכנסים. ר ׁש וּ ת בּ לי ׁש הרי הענ יּ ים, את ׁש ּמ ׁש אירים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
עוֹ לה ּת פלּ תוֹ  כּ עני, ּת מיד  רצ וֹ נוֹ  ושׂ ם עצמוֹ  אדם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶעוֹ שׂ ה
ועוֹ לה אּת ן, וּ מתחבּ רת העניּ ים ּת פלּ וֹ ת אוֹ תן עם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונפ גּ ׁש ת

ונכנס  אּת ן הּמ ליחד לפני  בּ רצוֹ ן וּ מתקבּ לת בּ כללן, ת ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
.(בהם)הּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌

יחד דּ וד עצמוֹ  שׂ ם דרכים: בּ ארבּ עה עצמוֹ  את שׂ ם  הּמ ל ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
יחד  עצמוֹ  שׂ ם חסידים, עם יחד עצמוֹ  שׂ ם עניּ ים, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִעם
ונפׁש ם עצמם ׁש ּמ וֹ סרים אוֹ תם עם יחד עצמוֹ  ו שׂ ם עבדים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִעם 
אני . ואביוֹ ן  עני  כּ י ׁש כּ תוּ ב  עני, עם עצמוֹ  שׂ ם ׁש מוֹ . קדת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַעל 
אני , חסיד כּ י  נפ ׁש י ׁש מרה ׁש כּ תוּ ב חסידים, עם יחד עצמ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָשׂ ם
אם ּת אמר, ואם רׁש ע. עצמוֹ  ל שׂ ים ׁש א האדם ׁש צּ רי ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

לעוֹ למים חטאיו  יפרט א , ּכ ּכ א כּ ׁש יּ פרט? אלּ א ! ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מצּ ד  עצמוֹ  מוֹ ציא ּת ׁש וּ בה . לק בּ ל ׁש בּ א חסיד, הוּ א אז ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲחטאיו,
העלי וֹ ן, בּ יּ מין נדבּ ק וכעת עכ ׁש ו, עד ׁש לּ וֹ  בּ ּט נּ פת ׁש היה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהרע
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  יקבּ לוֹ  ׁש א תאמר וא לק בּ לוֹ . פׁש וּ טה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

בּ ע וֹ לם, ׁש היה  מיּ וֹ ם חטאיו ׁש יּ פרט  עד כך )הוּ א (או)איפה(אם  ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֹ
צרי א אלּ א להגּ יע. יכוֹ ל ׁש א  מ ּמ נּ וּ , ׁש התכּ ּס וּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם
כּ ל  בהם, רצ וֹ נוֹ  שׂ ם ואם מהם . ׁש יּ זכּ ר  לאוֹ תם ּפ רט  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלפר ׁש ,
ח וֹ רי  בּ וֹ דקים אין למדנוּ , ׁש הרי אחריהם. נמׁש כים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרים
בּ בעוּ ר למּט ה ּת ח ּת וֹ נים א וֹ תם וא למעלה, העלי וֹ נים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
הכּ ל  לה גּ יע, יּ כ וֹ ל מה עיניו מראה כּ פי  ׁש בּ דק  כּ יון אין  ֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָחמץ.

אּת וֹ . יחד והתבּ ּט ל  זה  אחרי   ִנמ ׁש◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
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לבדּ נוּ . והוּ א ואני  ׁש לּ וֹ , ּת רעוֹ מוֹ ת יהי וּ  לפני  בּ ינינוּ . ׁש יּ דּ וֹ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִדּ ין
בּ אוֹ תּה  הּת רעוֹ מוֹ ת, בּ אוֹ תן לב דּ וֹ  מתיחד ה וּ א   ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

ׁש  חילוֹ תּת פלּ ה, כּ ל  בּ ודּ אי. ה' לפני  שׂ יחוֹ .  יׁש ּפ ה' ולפני  כּ תוּ ב ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מתעּס ק בּ ּמ ה לא לּ ה: אלּ ה ׁש וֹ אלים ?המים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מׁש ּת דּ ל  אבּ ּמ ה כּ לּ ם ׁש לּ וֹ . בּ כּ לים בּ ער גּ ה מתיחד אוֹ מרים: ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌
ּת רעוֹ מוֹ תיו. אוֹ תן  וּ מכּ ל עני  אוֹ תוֹ  מּת פלּ ת נּ עשׂ ה מה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְי וֹ דעים
הּמ ל לפני בּ תרעמת דּ מעוֹ תיו  וֹ פ כּ ׁש א לּ א לעני  ּת אוה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
אוֹ תם כּ ׁש ּמ קבּ ל אלּ א הוּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  ּת אוה ואין  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
ּת פלּ וֹ ת כּ ל  וע וֹ טפת עּט וּ ף ׁש עוֹ שׂ ה תפלּ ה וזוֹ הי  לפניו. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ּפ כים 

◌ָ◌ָהעוֹ לם.

דּ וד מ ׁש ה זוֹ . בּ תפלּ ה ימים כּ ּמ ה והתעכּ ב ּת פ לּ תוֹ , התּפ לּ ל  ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מזּמ נים כּ לּ ם המים, ׁש ערי וכל החלּ וֹ נוֹ ת ׁש כּ ל ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָראה 
ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  העוֹ לם ּת פלּ וֹ ת בּ כל ואין לעני, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּפ תח 
עשׂ ה זה, את ׁש ראה כּ יון העני . לתפלּ ת כּ מוֹ  מיּ ד  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקׁש יב

וּ מסכּ ן . עני  כּ מוֹ עצמוֹ  הארץ על ויׁש ב הּמ לכ וּ ת  לבוּ ׁש  ּפ ׁש ט ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ּת פלּ ה  ואמר ׁש כּ תוּ בעני  פו), אזנ(תהלים ה' הּט ה לדוד ּת פ לּ ה ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌

ל ּמ ה ּת אמר ואם לוֹ ענני. אמר אני. ואבי וֹ ן עני  כּ י בּ גלל ? ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
מלכים על וׁש וֹ לט אּת ה,  מל וא דּ וד , הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ואביוֹ ן  עני  עצמ עוֹ שׂ ה ואּת ה ּת פלּ תוֹ ?חזקים , החזיר  מיּ ד ! ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
חסיד  כּ י  נפׁש י  ׁש מרה ואמר ועני, אביוֹ ן דּ בר  ועזב אחר  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְלגון
יפה אלעזר , ר בּ י ל וֹ  אמר  בּ דוד. היה הכּ ל  זה , כּ ל ועם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאני .

זה כּ ל ועם זה)אמר ּת , ּת פלּ תוֹ (ועל  ׁש ּמ תּפ לּ ל  לאדם  להיותצרי) ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ואביון) עני  כּ ל שם בּ כלל ּת פלּ תוֹ  ׁש ּת כּ נס כּ די  עני, עצמ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
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להכּ נס   ּכ מׁש אירים א הערים ׁש וֹ מרי  כּ ל  ׁש הרי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהענ יּ ים.
ואם נכנסים. ר ׁש וּ ת בּ לי ׁש הרי הענ יּ ים, את ׁש ּמ ׁש אירים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
עוֹ לה ּת פלּ תוֹ  כּ עני, ּת מיד  רצ וֹ נוֹ  ושׂ ם עצמוֹ  אדם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶעוֹ שׂ ה
ועוֹ לה אּת ן, וּ מתחבּ רת העניּ ים ּת פלּ וֹ ת אוֹ תן עם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונפ גּ ׁש ת

ונכנס  אּת ן הּמ ליחד לפני  בּ רצוֹ ן וּ מתקבּ לת בּ כללן, ת ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
.(בהם)הּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌

יחד דּ וד עצמוֹ  שׂ ם דרכים: בּ ארבּ עה עצמוֹ  את שׂ ם  הּמ ל ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
יחד  עצמוֹ  שׂ ם חסידים, עם יחד עצמוֹ  שׂ ם עניּ ים, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִעם
ונפׁש ם עצמם ׁש ּמ וֹ סרים אוֹ תם עם יחד עצמוֹ  ו שׂ ם עבדים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִעם 
אני . ואביוֹ ן  עני  כּ י ׁש כּ תוּ ב  עני, עם עצמוֹ  שׂ ם ׁש מוֹ . קדת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַעל 
אני , חסיד כּ י  נפ ׁש י ׁש מרה ׁש כּ תוּ ב חסידים, עם יחד עצמ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָשׂ ם
אם ּת אמר, ואם רׁש ע. עצמוֹ  ל שׂ ים ׁש א האדם ׁש צּ רי ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

לעוֹ למים חטאיו  יפרט א , ּכ ּכ א כּ ׁש יּ פרט? אלּ א ! ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מצּ ד  עצמוֹ  מוֹ ציא ּת ׁש וּ בה . לק בּ ל ׁש בּ א חסיד, הוּ א אז ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲחטאיו,
העלי וֹ ן, בּ יּ מין נדבּ ק וכעת עכ ׁש ו, עד ׁש לּ וֹ  בּ ּט נּ פת ׁש היה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהרע
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  יקבּ לוֹ  ׁש א תאמר וא לק בּ לוֹ . פׁש וּ טה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

בּ ע וֹ לם, ׁש היה  מיּ וֹ ם חטאיו ׁש יּ פרט  עד כך )הוּ א (או)איפה(אם  ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֹ
צרי א אלּ א להגּ יע. יכוֹ ל ׁש א  מ ּמ נּ וּ , ׁש התכּ ּס וּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם
כּ ל  בהם, רצ וֹ נוֹ  שׂ ם ואם מהם . ׁש יּ זכּ ר  לאוֹ תם ּפ רט  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלפר ׁש ,
ח וֹ רי  בּ וֹ דקים אין למדנוּ , ׁש הרי אחריהם. נמׁש כים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרים
בּ בעוּ ר למּט ה ּת ח ּת וֹ נים א וֹ תם וא למעלה, העלי וֹ נים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
הכּ ל  לה גּ יע, יּ כ וֹ ל מה עיניו מראה כּ פי  ׁש בּ דק  כּ יון אין  ֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָחמץ.

אּת וֹ . יחד והתבּ ּט ל  זה  אחרי   ִנמ ׁש◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
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 הםוכ איברים ראׁש י וארבּ עה עשׂ רים בנגעים: גּ רסנוּ  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
טוֹ רח א וה כּ הן מחיה. מ וּ ם מט ּמ אים  ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש א

כּ תוּ ב, מה והינ וּ  יג )אחריהם, ה כּ הן.(ויקרא עיני  מראה לכל ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌
צרי וא אחת, בּ הסּת כּ לוּ ת מכּת ׁש  לראוֹ ת ׁש יּ כוֹ ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
צרי א  ּכ גּ ם וכאן. כּ אן עיניו וּ להרים עצמוֹ  את  ְלהנמי◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

חטאיו הבּ ית(לבקש )לפרט חוֹ רי ׁש הרי  ׁש היה, מיּ וֹ ם ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש הם להגּ יע, יכוֹ ל ׁש א ׁש התכּ ּס וּ  אלּ וּ  ו א ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ נים,

למעלה, העליוֹ נים הבּ ית מראה(אלא)חוֹ רי  לכל  ראה, בּ א ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
עצמ וֹ  דּ וד שׂ ם זה ועל אחריהם. נמׁש כים וכלּ ם ה כּ הן. ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֵעיני
ׁש כּ תוּ ב  עבדים, עם יחד  עצמוֹ  שׂ ם הוּ א החסידים.  ְֹבּ תו◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

קכג ) וכתוּ ב(תהלים אד וֹ ניהם. יד אל  עבדים כעיני (שםהנּ ה ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אּת הפו)  ּעבד ׁש ּמ סר וּ הוֹ ׁש ע אוֹ תם עם  עצמוֹ  שׂ ם אהי. ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב  ׁש מוֹ , קדת על כּ י (שם)נפׁש ם  ּעבד נפׁש  שׂ ּמ ח ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
דּ וד  עצמוֹ  שׂ ם הלּ ל וּ  הארבּ עה בּ כל  אא. נפׁש י ה'  ֵאלי◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לפני אדוֹ נוֹ .הּמ ל ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

בברכת לתפה רט  למעלה  ידיו  להרי לאד  ל ְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָָאסר
 נלאד  ניבתחנְֲֲִַַ

הּק ד וֹ ׁש .אמר הּמ ל לפני  בּ תפ לּ ה ידי הרמּת י אלעזר, ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש נינוּ , ּפ רט ׁש הרי למעלה ידיו להרים לאדם לוֹ  אסוּ ר  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

לאד וֹ נוֹ  וּ בתחנ וּ נים וּ בברכ וֹ ת ׁש כּ תוּ בלתפלּ ה, יד ), (בראשית ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌
בּ תפ לּ ה. ידי הרמּת י  וּ מתרגּ מים: עלי וֹ ן, אל ה ' אל ידי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֲהרמתי
אני   ּכ וכעת עליוֹ נים. דּ ברים  יׁש  היּ דים בּ אצ בּ עוֹ ת ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ועוֹ שׂ ה אדוֹ נוֹ  לפני יסדּ ר א לּ וּ  ׁש ארבּ עה מי  ׁש כּ ל  ואוֹ מר  ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶע וֹ שׂ ה,
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ּת פלּ תוֹ  תחזר  א  זה בּ תּק וּ ן כּ ראוּ י, זה בּ תּק וּ ן ברצוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 
לפניו, וּ לזּמ ר אדוֹ נוֹ  לפני ׁש בח לסדּ ר  - עבד בּ ּת חלּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵריקם.
ׁש התּפ לּ ל  לאחר  עבד  ּכ אחר הּת פלּ ה. ׁש לּ פני  בּ ּת ׁש בּ חוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְוזה 
עבד   ּכ אחר אד וֹ נוֹ . ּת פ לּ ת ׁש ּס דּ ר עבד  הוּ א עמידה, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת

לוֹ . והל ּת פלּ תוֹ  כּ ל  ׁש התּפ לּ ל דּ ודאחר  עצמוֹ  ע שׂ ה זה ועל ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עבד ז וֹ  בּ תפלּ ה ּפ עמים אּת הׁש ׁש   ּעבד הוֹ ׁש ע ׁש כּ תוּ ב  , ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וכתוּ ב  . ּעב ד נפׁש  שׂ ּמ ח פו)אהי. לעבדּ .(תהלים  ּעז ּת נה ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
לשׂ ים  ּכ אחר עבד. עצמוֹ  לשׂ ים צרי ּפ עמים ׁש ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי
בּ יּ חוּ ד  כּ לוֹ מר ׁש מ וֹ , קדת על  נפׁש ם ׁש ּמ סר וּ  אלּ וּ   ֹּת ו ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַעצמוֹ 
נחׁש ב  הּפ סוּ ק, בּ זה רצוֹ נ וֹ   ּכ ׁש ם מי  ׁש כּ ל  ישׂ ראל. ׁש מע ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ל 
עני , עצמ וֹ  ׁש ם לאחר הם. קד ת על  עצמוֹ  מסר כּ אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְל וֹ 
כּ ׁש אוֹ מר מרוֹ מים, רוּ מי ׁש ל ּפ תחים  על  ודוֹ פק  ׁש נּ כנס ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן 

ויצּ יב לתפלּ ה,(וסומך )אמת ׁש בוּ רגּ אלּ ה עמידה בּ תפלּ ת  להיוֹ ת ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ולשׂ  וּ מסכּ ן. עני  לבלב  בּ ׁש ברוֹ ן הענ יּ ים  ֹבּ תו להכּ לל רצ וֹ נוֹ  ים  ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

נפׁש . ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ נמיכ וּ ת

לפר ׁש לאחר  ּת פ לּ ה בּ ׁש וֹ מע חסידים  ֹבּ תו עצמוֹ  ׁש ם ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ ׁש ביל  ּת פלּ ה בּ ׁש וֹ מע יחיד  צרי  ּׁש כ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲחטאיו,
הרי  חסיד . נקרא אז ׁש בים, לקבּ ל ׁש ּפ ׁש וּ טה בּ יּ מין ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתדּ בּ ק

אלּ ה כּ ל כּ וֹ לל  מי כּ ראוּ י. אלּ ה לכל אר בּ עה   ׁש צּ רי אוֹ תוֹ  ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הם עבדים ׁש ׁש ה האר . כּ ל  את ׁש כּ וֹ לל עבד וזהוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תם,

כּ תוּ ב  ועליהם אחד . וכלּ ם מקוֹ מוֹ ת, קכג )בּ ׁש ׁש ה ה נּ ה(שם ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
אוֹ תם הם לעבד  עבד בּ ין  וגוֹ '. אדוֹ ניהם יד  אל עבדים  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְכעיני 
על  נפׁש וֹ  למסר לוֹ  יׁש  ׁש ני לעבד  ראׁש וֹ ן עבד בּ ין ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים.

תהלי זוהר 
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 הםוכ איברים ראׁש י וארבּ עה עשׂ רים בנגעים: גּ רסנוּ  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
טוֹ רח א וה כּ הן מחיה. מ וּ ם מט ּמ אים  ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש א

כּ תוּ ב, מה והינ וּ  יג )אחריהם, ה כּ הן.(ויקרא עיני  מראה לכל ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌
צרי וא אחת, בּ הסּת כּ לוּ ת מכּת ׁש  לראוֹ ת ׁש יּ כוֹ ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
צרי א  ּכ גּ ם וכאן. כּ אן עיניו וּ להרים עצמוֹ  את  ְלהנמי◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

חטאיו הבּ ית(לבקש )לפרט חוֹ רי ׁש הרי  ׁש היה, מיּ וֹ ם ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש הם להגּ יע, יכוֹ ל ׁש א ׁש התכּ ּס וּ  אלּ וּ  ו א ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ נים,

למעלה, העליוֹ נים הבּ ית מראה(אלא)חוֹ רי  לכל  ראה, בּ א ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
עצמ וֹ  דּ וד שׂ ם זה ועל אחריהם. נמׁש כים וכלּ ם ה כּ הן. ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֵעיני
ׁש כּ תוּ ב  עבדים, עם יחד  עצמוֹ  שׂ ם הוּ א החסידים.  ְֹבּ תו◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

קכג ) וכתוּ ב(תהלים אד וֹ ניהם. יד אל  עבדים כעיני (שםהנּ ה ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אּת הפו)  ּעבד ׁש ּמ סר וּ הוֹ ׁש ע אוֹ תם עם  עצמוֹ  שׂ ם אהי. ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב  ׁש מוֹ , קדת על כּ י (שם)נפׁש ם  ּעבד נפׁש  שׂ ּמ ח ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
דּ וד  עצמוֹ  שׂ ם הלּ ל וּ  הארבּ עה בּ כל  אא. נפׁש י ה'  ֵאלי◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לפני אדוֹ נוֹ .הּמ ל ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

בברכת לתפה רט  למעלה  ידיו  להרי לאד  ל ְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָָאסר
 נלאד  ניבתחנְֲֲִַַ

הּק ד וֹ ׁש .אמר הּמ ל לפני  בּ תפ לּ ה ידי הרמּת י אלעזר, ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש נינוּ , ּפ רט ׁש הרי למעלה ידיו להרים לאדם לוֹ  אסוּ ר  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

לאד וֹ נוֹ  וּ בתחנ וּ נים וּ בברכ וֹ ת ׁש כּ תוּ בלתפלּ ה, יד ), (בראשית ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌
בּ תפ לּ ה. ידי הרמּת י  וּ מתרגּ מים: עלי וֹ ן, אל ה ' אל ידי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֲהרמתי
אני   ּכ וכעת עליוֹ נים. דּ ברים  יׁש  היּ דים בּ אצ בּ עוֹ ת ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ועוֹ שׂ ה אדוֹ נוֹ  לפני יסדּ ר א לּ וּ  ׁש ארבּ עה מי  ׁש כּ ל  ואוֹ מר  ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶע וֹ שׂ ה,
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ּת פלּ תוֹ  תחזר  א  זה בּ תּק וּ ן כּ ראוּ י, זה בּ תּק וּ ן ברצוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 
לפניו, וּ לזּמ ר אדוֹ נוֹ  לפני ׁש בח לסדּ ר  - עבד בּ ּת חלּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵריקם.
ׁש התּפ לּ ל  לאחר  עבד  ּכ אחר הּת פלּ ה. ׁש לּ פני  בּ ּת ׁש בּ חוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְוזה 
עבד   ּכ אחר אד וֹ נוֹ . ּת פ לּ ת ׁש ּס דּ ר עבד  הוּ א עמידה, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת

לוֹ . והל ּת פלּ תוֹ  כּ ל  ׁש התּפ לּ ל דּ ודאחר  עצמוֹ  ע שׂ ה זה ועל ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עבד ז וֹ  בּ תפלּ ה ּפ עמים אּת הׁש ׁש   ּעבד הוֹ ׁש ע ׁש כּ תוּ ב  , ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וכתוּ ב  . ּעב ד נפׁש  שׂ ּמ ח פו)אהי. לעבדּ .(תהלים  ּעז ּת נה ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
לשׂ ים  ּכ אחר עבד. עצמוֹ  לשׂ ים צרי ּפ עמים ׁש ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי
בּ יּ חוּ ד  כּ לוֹ מר ׁש מ וֹ , קדת על  נפׁש ם ׁש ּמ סר וּ  אלּ וּ   ֹּת ו ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַעצמוֹ 
נחׁש ב  הּפ סוּ ק, בּ זה רצוֹ נ וֹ   ּכ ׁש ם מי  ׁש כּ ל  ישׂ ראל. ׁש מע ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ל 
עני , עצמ וֹ  ׁש ם לאחר הם. קד ת על  עצמוֹ  מסר כּ אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְל וֹ 
כּ ׁש אוֹ מר מרוֹ מים, רוּ מי ׁש ל ּפ תחים  על  ודוֹ פק  ׁש נּ כנס ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן 

ויצּ יב לתפלּ ה,(וסומך )אמת ׁש בוּ רגּ אלּ ה עמידה בּ תפלּ ת  להיוֹ ת ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ולשׂ  וּ מסכּ ן. עני  לבלב  בּ ׁש ברוֹ ן הענ יּ ים  ֹבּ תו להכּ לל רצ וֹ נוֹ  ים  ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

נפׁש . ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ נמיכ וּ ת

לפר ׁש לאחר  ּת פ לּ ה בּ ׁש וֹ מע חסידים  ֹבּ תו עצמוֹ  ׁש ם ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ ׁש ביל  ּת פלּ ה בּ ׁש וֹ מע יחיד  צרי  ּׁש כ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲחטאיו,
הרי  חסיד . נקרא אז ׁש בים, לקבּ ל ׁש ּפ ׁש וּ טה בּ יּ מין ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתדּ בּ ק

אלּ ה כּ ל כּ וֹ לל  מי כּ ראוּ י. אלּ ה לכל אר בּ עה   ׁש צּ רי אוֹ תוֹ  ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הם עבדים ׁש ׁש ה האר . כּ ל  את ׁש כּ וֹ לל עבד וזהוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תם,

כּ תוּ ב  ועליהם אחד . וכלּ ם מקוֹ מוֹ ת, קכג )בּ ׁש ׁש ה ה נּ ה(שם ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
אוֹ תם הם לעבד  עבד בּ ין  וגוֹ '. אדוֹ ניהם יד  אל עבדים  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְכעיני 
על  נפׁש וֹ  למסר לוֹ  יׁש  ׁש ני לעבד  ראׁש וֹ ן עבד בּ ין ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים.

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד940 אייר סדר כח  ליו

קבתהלי מזמור  | לחודש  כ  | רביעי ספר

ולשׂ ים עמידה , בּ תפ לּ ת וּ מסכּ ן  עני עצמוֹ  ולשׂ ים ׁש מוֹ , קדת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ִיחוּ ד 
וסדּ ר ׁש ּס יּ ם  לאחר  ׁש ליׁש י  עבד ּת פלּ ה . בּ ׁש וֹ מע  חסידים  ֹבּ תו ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַעצמ וֹ 
הּס דּ וּ רים אר בּ עה כּ ל אדם בּ ן ׁש ּמ ס דּ ר ׁש עה  בּ אוֹ ת ּה  למדנוּ , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַהכּ ל .
עליו, ימינוֹ  וּ פוֹ רשׂ  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני נוֹ ח הלּ ב, בּ רצוֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
ׁש כּ תוּ ב א ּת ה , עבדּ י לוֹ  וא וֹ מר עליו וקוֹ רא  ׁש ליׁש י, עבד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

מט ) ו דּ אי(ישעיה אתּפ אר.  ּב אׁש ר י שׂ ראל א ּת ה עב דּ י לי ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר
וּ נׁש קוֹ . אבּ א  רבּ י בּ א  לעוֹ למים. ריקם  תחזר  א זה אדם ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

הםאמר  הׁש ה מא וֹ תם עבד  ׁש ני וּ ראה, בּ א אלעזר , רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ וֹ  לחּת ם ע וֹ מד הלי ׁש י ׁש הרי  א לּ ה, כּ ל ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש כּ וֹ ללים
אבל  בּ וֹ . וּ להׁש ּת בּ ח הּמ ל מימין  יד בּ וֹ  לשׂ ים למעלה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַחוֹ תם
עצמ וֹ  מׁש בּ ח ודוד הכּ ל. כּ לל הם וׁש ני , ראׁש וֹ ן אלּ ה, ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְׁש ני

ׁש כּ תוּ ב קטז)בהם, וגוֹ ',(תהלים  ּעבד אני  ּעבד אני כּ י  ה' אנּ ה ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌
אוֹ תי , לגאל עוֹ מד  ּב ׁש ליׁש י  האר . כּ ל כוֹ ללים ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אלּ וּ 
ׁש יּ היה זה, את ׁש ּמ סדּ ר  מי אהי. אּת ה  ּעב ד הוֹ ׁש ע ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
עבדּ י  עליו וק וֹ רא בּ וֹ , מׁש ּת בּ ח הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָידוּ ע
רבּ י  אמר  וּ נׁש קוֹ . אבּ א רבּ י בּ א את ּפ אר .  ּב אׁש ר ישׂ ראל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאּת ה

קראנוּ , זה  על  יט )אבּ א, וגוֹ '.(שם רב וּ מּפ ז מזּ הב  הנּ חמדים  ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ואנוּ , הרא ׁש וֹ נים. ׁש ּס דּ ר וּ  עּת יקים דּ ברים  מת וּ קים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

לאכל. יכוֹ לים א אוֹ תם, כּ כּ ׁש ּט וֹ עמים זה והּפ סוּ ק ודּ אי , ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
כּ פי מוֹ כיח וּ ׁש נים אחד. וּ במק וֹ ם אחד והם עבדים, ׁש ׁש ה על  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  ה וּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  להתע ּט ר הוּ א ואחד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרּת ,
כה) י ּמ כר וּ (ויקרא  א וגוֹ '. הם עבדי  עבדים ישׂ ראל בני  לי  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

בּ ׁש ׁש ת להתעּט ר צרי הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  מ וּ ם עבד. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִממכּ רת

תהלי זוהר 
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תבוֹ א: הּט הג אלי לי צר בּ יוֹ ם מּמ נּ י ּפ ני ּת סּת ר אל 
ענני: מהר אקרא בּ יוֹ ם אזנ ימיד אלי בעׁש ן כלוּ  כּ י 

נחרוּ : קד כּ מוֹ  כּ יהועצמוֹ תי לבּ י ויּ בׁש  כעשׂ ב הוּ כּ ה 
לחמי: מאכל עצמיוׁש כחּת י דּ בקה אנחתי מקּ וֹ ל 

חרבוֹ ת:זלבשׂ רי: כּ כוֹ ס הייתי מדבּ ר לקאת דּ מיתי 
גּ ג:ח על בּ וֹ דד כּ צּפ וֹ ר ואהיה היּ וֹ םטׁש קדּת י כּ ל 

נׁש בּ עוּ : בּ י מהוֹ ללי אוֹ יבי כּ לּ חםיחרפוּ ני אפר כּ י 
מסכּת י: בּ בכי ׁש קּ וי ו כּ ייאאכלּת י  וקצּפ זעמ מּפ ני 

וּת ׁש ליכני: כּ עשׂ ביבנשׂ אתני ואני נטוּ י כּ צל ימי 
יהויגאיבׁש : לדרואּת ה וזכר ּת ׁש ב לעוֹ לם 

באידודר: כּ י לחננּה  עת כּ י ציּ וֹ ן ּת רחם תקוּ ם אּת ה 
יחננוּ :טומוֹ עד: עפרּה  ואת אבניה את עבדי רצוּ  כּ י 

יהוטז ׁש ם את גוֹ ים הארץוייראוּ  מלכי וכל 
כּ בוֹ ד יהויז:את בנה בּ כבוֹ דוֹ :כּ י נראה ציּ וֹ ן 

ּת פלּ תם:יח את בזה וא הערער ּת פלּ ת אל ּפ נה

היה. ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי עבד, ל ׁש ם  י ּמ כרוּ  א  זה  ועל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה .
 וכ יקימ אינ פת ה ה אפיל  יהר ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻפ ת 

חטאיה מיח  ולא  ה "ה לפני  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנכנס ת
וגו 'ּפ נה  ּת פ לּ ת יח)אל ויחי:(קב, פ' ח"א רלד.)[זוהר ויּ קרא](דף ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואמר, ּפ תח אבּ א ר בּ י  וגו', האספ וּ  ויּ אמר  בּ ניו אל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב

תהלי זוהר 
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ולשׂ ים עמידה , בּ תפ לּ ת וּ מסכּ ן  עני עצמוֹ  ולשׂ ים ׁש מוֹ , קדת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ִיחוּ ד 
וסדּ ר ׁש ּס יּ ם  לאחר  ׁש ליׁש י  עבד ּת פלּ ה . בּ ׁש וֹ מע  חסידים  ֹבּ תו ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַעצמ וֹ 
הּס דּ וּ רים אר בּ עה כּ ל אדם בּ ן ׁש ּמ ס דּ ר ׁש עה  בּ אוֹ ת ּה  למדנוּ , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַהכּ ל .
עליו, ימינוֹ  וּ פוֹ רשׂ  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני נוֹ ח הלּ ב, בּ רצוֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
ׁש כּ תוּ ב א ּת ה , עבדּ י לוֹ  וא וֹ מר עליו וקוֹ רא  ׁש ליׁש י, עבד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

מט ) ו דּ אי(ישעיה אתּפ אר.  ּב אׁש ר י שׂ ראל א ּת ה עב דּ י לי ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר
וּ נׁש קוֹ . אבּ א  רבּ י בּ א  לעוֹ למים. ריקם  תחזר  א זה אדם ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

הםאמר  הׁש ה מא וֹ תם עבד  ׁש ני וּ ראה, בּ א אלעזר , רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ וֹ  לחּת ם ע וֹ מד הלי ׁש י ׁש הרי  א לּ ה, כּ ל ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש כּ וֹ ללים
אבל  בּ וֹ . וּ להׁש ּת בּ ח הּמ ל מימין  יד בּ וֹ  לשׂ ים למעלה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַחוֹ תם
עצמ וֹ  מׁש בּ ח ודוד הכּ ל. כּ לל הם וׁש ני , ראׁש וֹ ן אלּ ה, ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְׁש ני

ׁש כּ תוּ ב קטז)בהם, וגוֹ ',(תהלים  ּעבד אני  ּעבד אני כּ י  ה' אנּ ה ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌
אוֹ תי , לגאל עוֹ מד  ּב ׁש ליׁש י  האר . כּ ל כוֹ ללים ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אלּ וּ 
ׁש יּ היה זה, את ׁש ּמ סדּ ר  מי אהי. אּת ה  ּעב ד הוֹ ׁש ע ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
עבדּ י  עליו וק וֹ רא בּ וֹ , מׁש ּת בּ ח הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָידוּ ע
רבּ י  אמר  וּ נׁש קוֹ . אבּ א רבּ י בּ א את ּפ אר .  ּב אׁש ר ישׂ ראל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאּת ה

קראנוּ , זה  על  יט )אבּ א, וגוֹ '.(שם רב וּ מּפ ז מזּ הב  הנּ חמדים  ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ואנוּ , הרא ׁש וֹ נים. ׁש ּס דּ ר וּ  עּת יקים דּ ברים  מת וּ קים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

לאכל. יכוֹ לים א אוֹ תם, כּ כּ ׁש ּט וֹ עמים זה והּפ סוּ ק ודּ אי , ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
כּ פי מוֹ כיח וּ ׁש נים אחד. וּ במק וֹ ם אחד והם עבדים, ׁש ׁש ה על  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  ה וּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  להתע ּט ר הוּ א ואחד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרּת ,
כה) י ּמ כר וּ (ויקרא  א וגוֹ '. הם עבדי  עבדים ישׂ ראל בני  לי  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

בּ ׁש ׁש ת להתעּט ר צרי הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  מ וּ ם עבד. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִממכּ רת
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תבוֹ א: הּט הג אלי לי צר בּ יוֹ ם מּמ נּ י ּפ ני ּת סּת ר אל 
ענני: מהר אקרא בּ יוֹ ם אזנ ימיד אלי בעׁש ן כלוּ  כּ י 

נחרוּ : קד כּ מוֹ  כּ יהועצמוֹ תי לבּ י ויּ בׁש  כעשׂ ב הוּ כּ ה 
לחמי: מאכל עצמיוׁש כחּת י דּ בקה אנחתי מקּ וֹ ל 

חרבוֹ ת:זלבשׂ רי: כּ כוֹ ס הייתי מדבּ ר לקאת דּ מיתי 
גּ ג:ח על בּ וֹ דד כּ צּפ וֹ ר ואהיה היּ וֹ םטׁש קדּת י כּ ל 

נׁש בּ עוּ : בּ י מהוֹ ללי אוֹ יבי כּ לּ חםיחרפוּ ני אפר כּ י 
מסכּת י: בּ בכי ׁש קּ וי ו כּ ייאאכלּת י  וקצּפ זעמ מּפ ני 

וּת ׁש ליכני: כּ עשׂ ביבנשׂ אתני ואני נטוּ י כּ צל ימי 
יהויגאיבׁש : לדרואּת ה וזכר ּת ׁש ב לעוֹ לם 

באידודר: כּ י לחננּה  עת כּ י ציּ וֹ ן ּת רחם תקוּ ם אּת ה 
יחננוּ :טומוֹ עד: עפרּה  ואת אבניה את עבדי רצוּ  כּ י 

יהוטז ׁש ם את גוֹ ים הארץוייראוּ  מלכי וכל 
כּ בוֹ ד יהויז:את בנה ּב כבוֹ דוֹ :כּ י נראה ציּ וֹ ן 

ּת פלּ תם:יח את בזה וא הערער ּת פלּ ת אל ּפ נה

היה. ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי עבד, ל ׁש ם  י ּמ כרוּ  א  זה  ועל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה .
 וכ יקימ אינ פת ה ה אפיל  יהר ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻפ ת 

חטאיה מיח  ולא  ה "ה לפני  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנכנס ת
וגו 'ּפ נה  ּת פ לּ ת יח)אל ויחי:(קב, פ' ח"א רלד.)[זוהר ויּ קרא](דף ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואמר, ּפ תח אבּ א ר בּ י  וגו', האספ וּ  ויּ אמר  בּ ניו אל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד942 אייר סדר כט ליו

קבתהלי מזמור  | לחודש  כ  | רביעי ספר

ק"ב ) ּת פ לּ תם (תהלים את בּ זה וא הערער  ּת פלּ ת  אל האי ּפ נה . ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
חברייא. בּ י ּה  ואקׁש וּ  אוּ קמוּ ה, קורדיטא)קרא  סטר  ביה אית תו (אלא ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ּפ נה. מאי  ׁש מע, אוֹ  ליּה , מבּ עי  הקׁש יב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָּפ נה,

ּפ תחו יּ קרא אבּ א רבּ י וגוֹ '. האספוּ  ויּ אמר  בּ ניו אל יעקב ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קכ )ואמר, את (תהלים בזה ו א הערער  ּת פלּ ת אל ּפ נה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

החברים.ּת פ לּ תם  בוֹ  והתק וּ  בּ ארוּ הוּ , זה ּפ סוּ ק יש . עוד (אלא ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
רבים) בציורים צד  זּ ה!ּפ נהבו מה ׁש מע. אוֹ  ,צרי היה הקׁש יב ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

אּפ נה היּ חיד וּ תפלּ ת ּת פלּ וֹ ת, - הע וֹ לם ּת פלּ וֹ ת כּ ל א לּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
נכנסת ׁש א ׁש עד  חזק . בּ כח אלּ א הּק דוֹ ׁש  הּמ ל לפני ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכנסת
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ ּה  מׁש גּ יח בּ מקוֹ מּה , להתעּט ר  ּת פלּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
מה האדם, א וֹ ת וֹ  וּ בזכוּ ת בּ חטאי וּ מסּת כּ ל בּ ּה , וּ מס ּת כּ ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
הן  כּ ּמ ה הרבּ ים  ׁש ּת פלּ ת הרבּ ים, בּ תפ לּ ת כּ ן ע וֹ שׂ ה ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶאינוֹ 

ׁש אינן הּק דוֹ ׁש [מבני]ּת פלּ וֹ ת לפני נכנסוֹ ת וכ לּ ן מצּ דּ יקים, ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ּת פלּ ת אל ּפ נה   ּכ מוּ ם בּ חטאיהם. מׁש גּ יח וא הוּ א,  ָּבּ רו◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌

וּ מסּת כּ ל בּ ּה , וּ מסּת כּ ל  מהּפ רצוֹ ן [בזכותו]הערער, בּ ּמ ה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מעשׂ יו. וּ מהם זוֹ  ּת פ לּ ה ׁש ּמ תּפ לּ ל האיׁש  אוֹ תוֹ  וּ מי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַנע שׂ ה,

ּת פלּ ה להתּפ לּ ל  האדם   צרי  ּכ הּט עםמוּ ם מה ?בּ צבּ וּ ר . ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
בּ כוּ נה כּ לּ ם ׁש א גּ ב על  אף ּת פלּ תם, את בזה ׁש א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
יחידי  זה - הערער ּת פלּ ת אל ּפ נה אחר דּ בר הלּ ב. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ רצוֹ ן

בּ רבּ ים ׁש נּ כלל יחידי וּ מיהוּ  בּ רבּ ים. זהׁש נּ כלל אוֹ מר הוי ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
וקרא צדדים, בּ ׁש ני  כּ לוּ ל ׁש הוּ א והתּפ לּ ל יעקב, לבניו, ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

למעלה בּ ׁש למוּ ת ׁש יּ תקבּ לוּ  תפלּ ה איזוֹ  עליהם. ?ּת פלּ תוֹ  ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בגּ ל וּ ת. יׁש מדוּ  ׁש א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה
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יּה :יט יהלּ ל נברא ועם אחרוֹ ן לדוֹ ר זאת כּ יכ ּת כּ תב 
יהו קדׁש וֹ  מּמ רוֹ ם ארץהׁש קיף אל ממים 

תמוּ תה:כאהבּ יט: בּ ני לפּת ח אסיר אנקת לׁש מע 
יהוכב ׁש ם בּ ציּ וֹ ן ׁש לם:לסּפ ר בּ ירוּ  וּ תהלּ תוֹ  
יהוכג את לעבד וּ ממלכוֹ ת יחדּ ו עּמ ים בּ הּק בץ

:כדבדּ ר ימי:(כחו)ענּ ה קצּ ר אליכהכּ חי אמר 
:ׁש נוֹ תי דּ וֹ רים בּ דוֹ ר ימי בּ חצי ּת עלני לפניםכואל 

ׁש מים: ידי וּ מעשׂ ה יסדּת  ואּת הכזהארץ יאבדוּ  הּמ ה 
ויחפוּ : ּת חליפם ׁש  כּ לּ בוּ  יבלוּ  כּ ּב גד וכלּ ם תעמד

יּת ּמ וּ :כח א ׁש נוֹ תי וּ  הוּ א יׁש כּ וֹ נוּ כטואּת ה עבדי בּ ני 
יכּ וֹ ן: לפני וזרעם
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ק"ב ) ּת פ לּ תם (תהלים את בּ זה וא הערער  ּת פלּ ת  אל האי ּפ נה . ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
חברייא. בּ י ּה  ואקׁש וּ  אוּ קמוּ ה, קורדיטא)קרא  סטר  ביה אית תו (אלא ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ּפ נה. מאי  ׁש מע, אוֹ  ליּה , מבּ עי  הקׁש יב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָּפ נה,

ּפ תחו יּ קרא אבּ א רבּ י וגוֹ '. האספוּ  ויּ אמר  בּ ניו אל יעקב ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קכ )ואמר, את (תהלים בזה ו א הערער  ּת פלּ ת אל ּפ נה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

החברים.ּת פ לּ תם  בוֹ  והתק וּ  בּ ארוּ הוּ , זה ּפ סוּ ק יש . עוד (אלא ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
רבים) בציורים צד  זּ ה!ּפ נהבו מה ׁש מע. אוֹ  ,צרי היה הקׁש יב ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

אּפ נה היּ חיד וּ תפלּ ת ּת פלּ וֹ ת, - הע וֹ לם ּת פלּ וֹ ת כּ ל א לּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
נכנסת ׁש א ׁש עד  חזק . בּ כח אלּ א הּק דוֹ ׁש  הּמ ל לפני ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכנסת
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ ּה  מׁש גּ יח בּ מקוֹ מּה , להתעּט ר  ּת פלּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
מה האדם, א וֹ ת וֹ  וּ בזכוּ ת בּ חטאי וּ מסּת כּ ל בּ ּה , וּ מס ּת כּ ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
הן  כּ ּמ ה הרבּ ים  ׁש ּת פלּ ת הרבּ ים, בּ תפ לּ ת כּ ן ע וֹ שׂ ה ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶאינוֹ 

ׁש אינן הּק דוֹ ׁש [מבני]ּת פלּ וֹ ת לפני נכנסוֹ ת וכ לּ ן מצּ דּ יקים, ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ּת פלּ ת אל ּפ נה   ּכ מוּ ם בּ חטאיהם. מׁש גּ יח וא הוּ א,  ָּבּ רו◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌

וּ מסּת כּ ל בּ ּה , וּ מסּת כּ ל  מהּפ רצוֹ ן [בזכותו]הערער, בּ ּמ ה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מעשׂ יו. וּ מהם זוֹ  ּת פ לּ ה ׁש ּמ תּפ לּ ל האיׁש  אוֹ תוֹ  וּ מי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַנע שׂ ה,

ּת פלּ ה להתּפ לּ ל  האדם   צרי  ּכ הּט עםמוּ ם מה ?בּ צבּ וּ ר . ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
בּ כוּ נה כּ לּ ם ׁש א גּ ב על  אף ּת פלּ תם, את בזה ׁש א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
יחידי  זה - הערער ּת פלּ ת אל ּפ נה אחר דּ בר הלּ ב. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ רצוֹ ן

בּ רבּ ים ׁש נּ כלל יחידי וּ מיהוּ  בּ רבּ ים. זהׁש נּ כלל אוֹ מר הוי ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
וקרא צדדים, בּ ׁש ני  כּ לוּ ל ׁש הוּ א והתּפ לּ ל יעקב, לבניו, ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

למעלה בּ ׁש למוּ ת ׁש יּ תקבּ לוּ  תפלּ ה איזוֹ  עליהם. ?ּת פלּ תוֹ  ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בגּ ל וּ ת. יׁש מדוּ  ׁש א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

תהלי זוהר 
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יּה :יט יהלּ ל נברא ועם אחרוֹ ן לדוֹ ר זאת כּ יכ ּת כּ תב 
יהו קדׁש וֹ  מּמ רוֹ ם ארץהׁש קיף אל ממים 

תמוּ תה:כאהבּ יט: בּ ני לפּת ח אסיר אנקת לׁש מע 
יהוכב ׁש ם בּ ציּ וֹ ן ׁש לם:לסּפ ר בּ ירוּ  וּ תהלּ תוֹ  
יהוכג את לעבד וּ ממלכוֹ ת יחדּ ו עּמ ים בּ הּק בץ

:כדבדּ ר ימי:(כחו)ענּ ה קצּ ר אליכהכּ חי אמר 
:ׁש נוֹ תי דּ וֹ רים בּ דוֹ ר ימי בּ חצי ּת עלני לפניםכואל 

ׁש מים: ידי וּ מעשׂ ה יסדּת  ואּת הכזהארץ יאבדוּ  הּמ ה 
ויחפוּ : ּת חליפם ׁש  כּ לּ בוּ  יבלוּ  כּ ּב גד וכלּ ם תעמד

יּת ּמ וּ :כח א ׁש נוֹ תי וּ  הוּ א יׁש כּ וֹ נוּ כטואּת ה עבדי בּ ני 
יכּ וֹ ן: לפני וזרעם



יתה זוהר הלימוד944 אייר סדר כט ליו

קגתהלי מזמור  | לחודש  כ | רביעי ספר 

יהואקג את נפׁש י ּב רכי קרבילדוד וכל 
קדׁש וֹ : ׁש ם יהובאת את נפׁש י בּ רכי 

עקרה על רחמי לבקש 
ברכי  א)לדוד קג]:(קג, לפרק תהלי רחמי [שימוש לבקש  טוב  ג "כ

א"ה . הוא שלו וש עקרה שהיא אשה על

תהלי שימוש

ה ל ל ה לל  ה ' את ה ל. למ ת  ז  ה' ְְֵֶֶֶַַַָֹֹאת

וגו 'לדוד נפ ׁש י א)ּב רכי  לך:(קג , לך פ' ח"א פז .)[זוהר כן](דף  (שםכּ מוֹ  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אמרקג ) וּ מה אמר . דּ רגּ תוֹ  מוּ ם ה'. את נפׁש י בּ רכי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלדוד

ה' את נפׁש י קרבי ,בּ רכי וכל למעלה. בּ ק ׁש ר  להתקר  - את ? ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
קרבי  הם כּ מ וֹ מי קרבים, ׁש נּ קראוֹ ת הדה חיּ וֹ ת ׁש אר  אלּ וּ  ? ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ה)ׁש נּ אמר  בּ ׁש בילוֹ (שיר  - נפ ׁש י בּ רכי  אחר דּ בר  עליו. המ וּ  וּ מעי ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הכּ ל . ׁש ל הכּ לל - ה' את הכּ ל. ׁש למוּ ת זוֹ  - ה' את אמר . ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָהוּ א

וגו 'לדוד  נפ ׁש י א)ּב רכי ויקהל:(קג, פ' ח"ב קצ"ט.)[זוהר בעה](דף ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אחד  הזּ ה. העוֹ לם מן  כּ ׁש יּ וֹ צא האדם על  יחלפוּ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִדינים
כּ ׁש ּמ עשׂ יו  - ב' הגּ וּ ף. מן הרוּ ח כּ ׁש יּ וֹ צאת עלי וֹ ן דין אוֹ תוֹ  -ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ד ' לּק בר. כּ ׁש נּ כנס - ג' עליו. וּ מכריזים לפניו הוֹ לכים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ דבריו
הרוּ ח דּ ין - ז' הגּ יהנּ ם. דּ ין - ו' הּת וֹ לעת. דּ ין - ה' ה ּק בר . דּ ין -ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌
עד  מנוּ חה מקוֹ ם מוֹ צאת וא בּ עוֹ לם  וּ מ ׁש וֹ טטת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש הוֹ לכת

מעשׂ יו. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ֶׁש יּ ׁש למוּ 

מן והרי כּ ׁש יּ וֹ צא האדם על  יחלפוּ  דינים ׁש בעה בּ ארנ וּ , ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
הרוּ ח כּ ׁש יּ וֹ צאת עלי וֹ ן דין אוֹ תוֹ  - אחד הזּ ה. ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

תהלי זוהר 
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יהואקג את נפׁש י ּב רכי קרבילדוד וכל 
קדׁש וֹ : ׁש ם יהובאת את נפׁש י בּ רכי 

עקרה על רחמי לבקש 
ברכי  א)לדוד קג]:(קג, לפרק תהלי רחמי [שימוש לבקש  טוב  ג "כ

א"ה . הוא שלו וש עקרה שהיא אשה על

תהלי שימוש

ה ל ל ה לל  ה ' את ה ל. למ ת  ז  ה' ְְֵֶֶֶַַַָֹֹאת

וגו 'לדוד נפ ׁש י א)ּב רכי  לך:(קג , לך פ' ח"א פז .)[זוהר כן](דף  (שםכּ מוֹ  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אמרקג ) וּ מה אמר . דּ רגּ תוֹ  מוּ ם ה'. את נפׁש י בּ רכי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלדוד

ה' את נפׁש י קרבי ,בּ רכי וכל למעלה. בּ ק ׁש ר  להתקר  - את ? ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
קרבי  הם כּ מ וֹ מי קרבים, ׁש נּ קראוֹ ת הדה חיּ וֹ ת ׁש אר  אלּ וּ  ? ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ה)ׁש נּ אמר  בּ ׁש בילוֹ (שיר  - נפ ׁש י בּ רכי  אחר דּ בר  עליו. המ וּ  וּ מעי ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הכּ ל . ׁש ל הכּ לל - ה' את הכּ ל. ׁש למוּ ת זוֹ  - ה' את אמר . ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָהוּ א

וגו 'לדוד  נפ ׁש י א)ּב רכי ויקהל:(קג, פ' ח"ב קצ"ט.)[זוהר בעה](דף ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אחד  הזּ ה. העוֹ לם מן  כּ ׁש יּ וֹ צא האדם על  יחלפוּ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִדינים
כּ ׁש ּמ עשׂ יו  - ב' הגּ וּ ף. מן הרוּ ח כּ ׁש יּ וֹ צאת עלי וֹ ן דין אוֹ תוֹ  -ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ד ' לּק בר. כּ ׁש נּ כנס - ג' עליו. וּ מכריזים לפניו הוֹ לכים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ דבריו
הרוּ ח דּ ין - ז' הגּ יהנּ ם. דּ ין - ו' הּת וֹ לעת. דּ ין - ה' ה ּק בר . דּ ין -ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌
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ארמית בלשון אליהו פתח

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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דּ אתקריא וּ  לוֹ ן , ּת ּק נּת  ג וּ פין  וכּמ ה נ ׁש א. לבני  נׁש מתין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָּפ רחין



הנביא אליהו פתיחת 2

         ̈¦¤©§¦©§¦¤¨¥£¥¥¥¤¤§¦¤§¨
          §¦©§¦§§¥¤¤§¦¥§¦§¦§¨
         ¤¨¨§¤¨¨¨§¤¨¥¦§©¨¤©§¦¨¤
          §¥¦¤©§¦§Ÿ¦§©§¨§Ÿ¦§©¨§Ÿ¦¨©
        ¤§¦¦©§¨¨¤¤¥¤§¦§¨¦§¥¨¨
        §©¨¦¦©§¨¨¤¤¦§§¦§©¥©§¦¤§©¦
        £¥¤§¦§¨¦©¦©¤©¤¤§©¨¦§¨§©
          §Ÿ¦§¤¤§¤¤©¤©§§¤¤§¥©§©¦§
         §¥©§§¦¤©§¦§¥¤¨
         ¤§©¤§¦¨¦©©¨§¨¦©Ÿ©¦©©§¨¨
          ¤¦§¦¦©©¦¨¦©¥¨©¥¥¦§©¥§¥¤
        ©¨§¨§©¦¨¤¡©©¦§¨©¡Ÿ¥¤¤¤§
        ¤¤©§§¨¨¤¡©©¦¥¥¦©£¦§¨Ÿ
         ¤©¦¦¨¨§¦¦©§¨¨©§¦¦¥¦¥§

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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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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מ"ח ארמיתתיקון בלשון

בּ "רא בּ ראׁש ית, בּ רא ׁש י "ת דא  כּ גוונא  ׁש בּ "ת , ּת ּמ ן ּת ר"י ּת ּמ ן ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
את  י שׂ ראל  בני וׁש מר וּ  אּת מר עלייה וּ  ׁש בּ ת וֹ ת , ּת רי ואינוּ ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת "י:
ׁש בּ ת , הכא אדכּ יר זמנין  ּת רין  וגוֹ מר , הבּ ת את לעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה בּ ת 
ז כּ אה  א לּ א  לדרתם, מאי לדרתם  ותּת אה, עלּ אה  ׁש כינ ּת א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
מּת ּמ ן ואת ּפ ני  ל בּ א, ב ּת י בּ תרי  בּ ׁש בּ ת דּ ירה לוֹ ן  דּ עביד מאן  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאיה וּ 
דּ ׁש ריין צדּ יק, דּ א עוֹ לם  בּ רית  ׁש בּ ת, ח לּ וּ ל  דּ איהוּ  הרע  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר
בּ ני מיניּה . לאתמליא וחד לי ּה  לאמלאה  חד עלי ּה , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּת רוייהוּ 
ע ּמ וּ דא  סבא דּ י שׂ ראל בּ נ וֹ י  וה וֹ ד, נצח כּ ליין  ּת רין  אינ וּ ן  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ענג אבהן, ּת לת  אלּ ין ׁש ביעי  ׁש ביעי ׁש ביעי ּת לת ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדאמצעיתא ,
נהר אית ונהר , ה גּ "ן, את  להׁש ק וֹ ת  מעד"ן  יוֹ צא ונ "הר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת
נחל  דּ אתקרי  נהר  ואית  ּפ לגיו , נהר  דּ אתקרי  נהר אית נהר, ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואית
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

בּ ׁש בּ ת . יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים  ה ּמ וֹ סיף וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם ,
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

בּ ׁש בּ ת . יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים  ה ּמ וֹ סיף וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם ,
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ע "א ) פ "ב דף הקדוש (זוהר והמבואר השלם  זוהר  מתקוני

ענה א . ואין קל ואין ראל  מע צעקים הנים 
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך טו
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )232 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ַהַּׁשָּבת ַהְמֻחָּלק \ 
ִּתּקּון מח \ ִּתּקּון מג \ 

קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך יא
ּוּבֹו ְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחיםִ )248 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ֲחצֹות )ובו שלשה ספרים: 
זוהר התעוררות, חצות הרשב"י 

א' וב'( \ זֹוַהר ְּתִהִּלים \ 

ְּגדֹוֵלי ִּיְׂשָרֵאל ְוַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך יב
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחים )278 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ַהְּיִׁשיָבה \ זֹוַהר 

ַהַּצִּדיִקים \ ֹּכַח ַהֹּזַהר ח"ג 
- ָעלֹון אֹור ַהֹּזַהר 53 \ סֹוד 

ִׂשיַח ַׂשְרֵפי קֹוֶדׁש

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יג 
ּוּבֹו ֲחִמָּׁשה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחים )276 ַעּמּוִדים(:
ְזכּוָתא ְדַבר יֹוָחאי\

ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י\ֹזַהר ֶאֶרץ 
ִּיְׂשָרֵאל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, 

ח\אֹור ַהֹּזַהר 38

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יד 
ּוּבֹו ֲחִמָּׁשה ְסָפִרים 

 ִנְפָּתִחים
 )276 ַעּמּוִדים(:

ִלּקּוֵטי ֹזַהר ְּתִהּלֹות 
ָּדִוד ְּבֵראִׁשית \ ַמֲאָמֵרי 
ָהַרְׁשִּב"י ְּבָרכֹות יֹוָמא \ 
ַמֲאָמֵרי ָהַרְׁשִּב"י ֻסָּכה 

ֲחִגיָגה– ַמֲאָמֵרי ָהַרְׁשִּב"י 
ְיָבמֹות ִקּדּוִׁשין \ ִמְׁשָניֹות 

ַהֹּזַהר ְּבָרכֹות

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ

  )20 כרכים( - לתרומות עבור הדפסה והפצת  הספרים - טל:  0527651911
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לע לרא  ה דיה ְִֵַַָָָ29פילת

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

ָיַדְעּתָ  ַהִאם  ְיהּוָדה!  לֹום  "ׁשָ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ אֹוִתי  ֲאלּו  ִיׁשְ
ָצַצת ָאטֹום?" ָרֵאל ִמּפְ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ר ְלַהּצִ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ן". יב, "ּכֵ ָאׁשִ

יָת ָלֶזה?" ֲאלּו, "ּוַמה ָעׂשִ ִיׁשְ

ָרׁשֹות  ּדְ ּבַ י  ְוָאַמְרּתִ ַהזֹוַה"ק,  ַעל  ְסָפִרים  ִמיְליֹוֵני  י  ְסּתִ "ִהְדּפַ יב,  ָאׁשִ
ָהל  ַלּקָ אֹוְמִרים  ּלֹא  ׁשֶ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶאת 

זֹוַה"ק  ּבְ תּוב  ּכָ ל ֶזה  י ָהֶעֶרב ַרב ]ּכָ דֹוׁש ֵהם ָראׁשֵ ֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהּקָ ּלָ ׁשֶ

ם טֹוב זי"ע  ׁשֵ ַעל  ּבַ ְלִמיֵדי  ּתַ ִסְפֵרי   140- ּבְ ְוַגם מּוָבִאים   – ָעִמים  ּפְ  172

ְוָכל ֶאָחד  -17 ְסָפִרים  ּבְ ַהּכֹל  י  ְסּתִ ְוִהְדּפַ ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות,  ַסְך   –

יִעים ִלְכַלל  ּגִ ּמַ ׁשֶ ל ָהֲאסֹונֹות  ּכָ ִמים ַעל  ְוֵהם ֲאׁשֵ ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, 

ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ִהיא  זֹו  יֹומֹו.  ּבְ יֹום  ִמיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל ַמְעָלה". ׁשֶ
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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
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הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,אבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .בוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

הערות

ויחיד א. יחיד  כל ומיהו וז "ל: שכתב ללב יפה  בספר ועיין
תפילתו בסיום עצמו לבין בינו תבוא יתפלל  שלא  צרה כל על

זה : בנוסח 
הדבר מן ישראל  עמך  הושע  מלט והצל  פדה  העולמים, ריבון
מיני ומכל הירקון  ומן  השדפון  ומן הביזה ומן  החרב  ומן
תענה , ואתה  נקרא  טרם  לעולם ובאות  המתרגשות פורעניות

המגפה . עוצר  אתה ברוך
הכוונותב. שער בספה"ק מ "ש  ע "א)ועיין  י "ג יחוד(דף בענין ,

עיי"ש . מאוד, מסוגל  ב "מ, למגפה הקטורת, דפיטום  גדול 
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הטרת אמירת לפני לאמר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹפה

וּ רחימוּ ׁש םל בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים  בּ יחוּ דא בו"ה  י "ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א  אנכי ה נּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
עלי וֹ ן, בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רׁש ּה  לתקּ ן  הקּ טרת ּפ ר ׁש יּ וֹ ת סדר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלקרוֹ ת 

יהו מלּ פני רצוֹ ן אהינוּ יאהדונהיויהי  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
וּ מרצּ ה ואהי  וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינ וּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌

חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ ר וּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ ר ׁש יּ וֹ ת קריאת ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני אוֹ תּה  וּ מכניס עוֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכר וֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד בּ עדינוּ  וצנּ ה מגן ּת הא וּ זכ וּ תּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 עּמ י שׂ ראל  כּ ל וּ בכלל  ורעינ וּ  אוֹ הבנוּ  וכל  מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה  הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל  וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
המקטריגים  מכּ ל  להצּ ילנוּ  ׁש הם מקוֹ מוֹ ת בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ בביה
נחת   ֹמּת ו  לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא  וּ ליראת טהוֹ רה ׁש מים ליראת וז כּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת
אקים  בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  וכּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים  אקרא ר וֹ אינ וּ  כּ ל  וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר  לא-ל יגמר יאהדונהיעליוֹ ן  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
יהו אל יאהדונהיבּ עדי  ידי מעשׂ ה לע וֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי  עלינוּ אהינוּ יאהדונהיּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
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כּ רנב וֹ . בּ ת אמּת לאי הלוֹ ם עליו אבינ וּ  דּ אברהם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאּמ יּה 
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

ז וֹ בח,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נז בּ ח, ה זּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. ל ׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א  מי אף  יוֹ סי, רבּ י  אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית  ּת נאי  ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בל בּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הע וֹ בד : אחר  אלּ א הוֹ לכת הּמ חׁש בה ׁש אין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצוֹ תיו ס וֹ ף  ואת ירא הא קים את נׁש מע הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
האדם, כּ ל  זה כּ י  ע"כ .ׁש מוֹ ר  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהוא ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
הּס ּמ ים  קטרת  את  לפני אב וֹ תינוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
מׁש ה  על-יד אוֹ תם צוּ ית כּ אׁש ר  ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

:בּ תוֹ רת כּ כּ תוּ ב ְנביא◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

נטףיאהדונהייהוויּ אמר  סּמ ים  קח-ל אל-מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

הּס ּמ ים: בּ שׂ מים .קטרת  מ ּמ יני הּמ ר כּ בת  יהוהּת ערבת ויּ אמר ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌
מ ׁש ה : לד לו )אל ל, ל :(שמות קח מ ׁש ה אל יהוה מצות ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּק טרת . מזבּ ח  על  הּק טרת  את  להקטיר מע וּ ט ס ּמ ים:עשׂ ה  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מים . ׁש ני  - ׁש נים  האפרסמ וֹ ן.נטף:ר בּ ים  מעץ ה נּ וֹ טף שׂ רף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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הטרת אמירת לפני לאמר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹפה

וּ רחימוּ ׁש םל בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים  בּ יחוּ דא בו"ה  י "ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א  אנכי ה נּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
עלי וֹ ן, בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רׁש ּה  לתקּ ן  הקּ טרת ּפ ר ׁש יּ וֹ ת סדר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלקרוֹ ת 

יהו מלּ פני רצוֹ ן אהינוּ יאהדונהיויהי  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
וּ מרצּ ה ואהי  וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינ וּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌

חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ ר וּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ ר ׁש יּ וֹ ת קריאת ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני אוֹ תּה  וּ מכניס עוֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכר וֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד בּ עדינוּ  וצנּ ה מגן ּת הא וּ זכ וּ תּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 עּמ י שׂ ראל  כּ ל וּ בכלל  ורעינ וּ  אוֹ הבנוּ  וכל  מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה  הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל  וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
המקטריגים  מכּ ל  להצּ ילנוּ  ׁש הם מקוֹ מוֹ ת בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ בביה
נחת   ֹמּת ו  לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא  וּ ליראת טהוֹ רה ׁש מים ליראת וז כּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת
אקים  בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  וכּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים  אקרא ר וֹ אינ וּ  כּ ל  וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר  לא-ל יגמר יאהדונהיעליוֹ ן  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
יהו אל יאהדונהיבּ עדי  ידי מעשׂ ה לע וֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי  עלינוּ אהינוּ יאהדונהיּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
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כּ רנב וֹ . בּ ת אמּת לאי הלוֹ ם עליו אבינ וּ  דּ אברהם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאּמ יּה 
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

ז וֹ בח,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נז בּ ח, ה זּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. ל ׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א  מי אף  יוֹ סי, רבּ י  אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית  ּת נאי  ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בל בּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הע וֹ בד : אחר  אלּ א הוֹ לכת הּמ חׁש בה ׁש אין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצוֹ תיו ס וֹ ף  ואת ירא הא קים את נׁש מע הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
האדם, כּ ל  זה כּ י  ע"כ .ׁש מוֹ ר  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהוא ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
הּס ּמ ים  קטרת  את  לפני אב וֹ תינוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
מׁש ה  על-יד אוֹ תם צוּ ית כּ אׁש ר  ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

:בּ תוֹ רת כּ כּ תוּ ב ְנביא◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

נטףיאהדונהייהוויּ אמר  סּמ ים  קח-ל אל-מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

הּס ּמ ים: בּ שׂ מים .קטרת  מ ּמ יני הּמ ר כּ בת  יהוהּת ערבת ויּ אמר ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌
מ ׁש ה : לד לו )אל ל, ל :(שמות קח מ ׁש ה אל יהוה מצות ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּק טרת . מזבּ ח  על  הּק טרת  את  להקטיר מע וּ ט ס ּמ ים:עשׂ ה  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מים . ׁש ני  - ׁש נים  האפרסמ וֹ ן.נטף:ר בּ ים  מעץ ה נּ וֹ טף שׂ רף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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וחלבּ נ  ועשׂ ית וּ ׁש חלת יהיה: בּ בד בּ ד  זכּ ה  וּ לבנה סּמ ים ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וׁש חק ּת  קד ׁש : טהוֹ ר  ממלּ ח רוֹ קח  מע שׂ ה רקח קטרת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹאת ּה 
אׁש ר  מוֹ עד  בּ אהל העדת לפני מּמ נּ ה ונתּת ה הדק ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

ניחח ריח ִֵֵַַאר

רע .וחל בּ נה :ציּפ וֹ רן.וּ ׁש חלת : ׁש ריח וֹ  כּ אןסּמ ים :שׂ רף  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ לוֹ מר: עּת ה , עד  ׁש ּמ נה כּ מנין  נוֹ ספים  בּ שׂ מים עוֹ ד על ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵרוֹ מז 

נוֹ ספים , חמׁש  ז כּ ה :עוֹ ד  ה כּ ל וּ לבנה ס - מז ּק קת . אילן שׂ רף ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֹ
ואחר בּ שׂ מים , ׁש ני על  ר וֹ מז הרא ׁש וֹ ן  סּמ ים סּמ נים , עשׂ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחד 
ע וֹ ד  לר בּ וֹ ת  בּ א  ה ני וה ּס ּמ ים חמה, בּ יחד  ׁש ׁש ה עוֹ ד מנה  ָּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש א  והּס בּ ה עשׂ רה . האחד היא וּ לבוֹ נה  עשׂ רה , הרי  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
האר בּ עה  ׁש א לּ וּ  כּ יון ה ּס ממנים כּ ל  את  בּ פרוּ ׁש  ה כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהז כּ יר
וּ ׁש אר קטרת ע ׁש ן  ענן  עוֹ לה ׁש בּ הם העּק רים הם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזכּ יר 

הּט וֹ ב  הריח את נוֹ תנים יהיה :.(רמ")ה בּ שׂ מים בּ בד ׁש וים בּ ד ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְַַַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  מׁש קלוֹ   ּכ זה  ׁש ל כּ מ ׁש קל וֹ  בּ מ ׁש קל  ׁש וים ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש קלם .

ל "ד )זה ל', סּמ ים .(מת וחלבּ נה וּ ׁש חלת נטף "סּמ ים  הּמ לּ ים ֶ◌ְַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
"אבר בּ גימטריּ א  זכּ ה", י וֹ סף וּ לבנה אהרן מ ׁש ה  יעקב יצחק  הם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌

ה ּק טרת  ּפ רׁש ת  את ׁש אוֹ מרים  וּ בזה  ר וֹ עים, ה בעה ׁש הם  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְודוד"
אליהם , להתקרב דּ קדה  עזּ וּ ת עצמ וֹ  על  ממ ׁש י(רצ עת  .(סי' ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵָ

קטרת: אתּה  קטרת .ועשׂ ית מהם  רוֹ קח :הכן  מע שׂ ה  רקח  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
הא ּמ ן. כּ מעשׂ ה וּ כ ּת וּ ׁש ה  היטב ממ לּ ח :מעוּ ר בּ בת מער בּ ב ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ה ּס ממנים . מיני  נ כּ ר  יהיה  קד ׁש :ׁש א  טהוֹ רטהוֹ ר  ויהיה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הדק :וקדוֹ ׁש : מ ּמ נּ ה דּ ק .וׁש חק ּת  דּ ק הכּ ל ונת ּת הל ׁש חק ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העדת: לפני בּ קדׁש מ ּמ נּ ה  העדוּ ת אר וֹ ן  לפני  יקטיר  בּ כ ּפ וּ ר ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
מ וֹ עד:ה ּק דׁש ים . ה זּ הב בּ אהל מזבּ ח  הוּ א הּפ נימי מז בּ ח  ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה נה . ימ וֹ ת  בּ ׁש אר - זה ׁש ּמ ה:ׁש בּ היכל , ל אוּ עד א ׁש ר  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
. עּמ ׁש אדבּ ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם 
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והקטיר  ונאמר : לכם: ּת היה קד ׁש ים קד ׁש  ׁש ּמ ה ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִאוּ עד 
את-הנּ רת  בּ היטיבוֹ  בּ בּ קר בּ בּ קר סּמ ים קטרת אהרן ֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעליו
יקטירנּ ה  הערבּ ים בּ ין את-הנּ רת אהרן וּ בהעת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַיקטירנּ ה:

יהו לפני ּת מיד לדרתיכם:יאהדונהיקטרת ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌
חז"ל הטרת לד ְֲִֶַַַַָָֹרת

הקּ טרתרבּ נן ּת נ וּ  וׁש ים כּ יצד.ּפ ּט וּ ם מאוֹ ת ׁש ׁש  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

לכם: ּת היה קד ׁש ים  קדׁש קד ׁש  כּ רא וּ י, אוֹ תּה  ּת עשׂ וּ  כּ ׁש ּת כינ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
להקרבה . וּ רא וּ יה  הּק טרת , היא עליו:קדׁש ים  והקטיר  ונאמר ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זח) ל, בּ בּ קרונאמר:(שמות סּמ ים  קטרת  אהרן עליו  והקטיר  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
וּ בקר. בּ קר בּ כל : ה נּ רת :בּ בּ קר  את  את בּ היטיבוֹ  ׁש נּ ּק ה  לאחר ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּמ נ וֹ רה . וּ קני בּ זיכי  - המן מחצית יקטיר נּ ה:כּ וֹ סוֹ ת בּ בּ קר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הּפ נימי. ה ּמ ז בּ ח על בּ יןמנה, הנּ רת את אהרן וּ בהעת ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌

יקטירנּ ה : בּ יןהערבּ ים  ה נ יּ ה בּ ּפ עם הנּ ר וֹ ת את הכּ הן וּ כׁש ידליק ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ה ּק טרת  ׁש ל הני החצי את  יקטיר לפניהער בּ ים , ּת מיד קטרת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה כּ ּפ וּ רים .יהוה : ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת גּ ם יוֹ ם  לדוֹ ר וֹ ת לדרתיכם :בּ כל  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌
קריאתּה , ידי  על  ּמ קיּ מים הּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ כ ׁש אין הפסק, בּ לי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָע וֹ לם

שׂ פתינ וּ . ּפ רים  וּ נׁש לּ מה ר בּ נן:כּ נּ אמר  ו ,ּת נ וּ   ד כריתות (מסכת  ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טור  י "ג  ד הכוונות  שער  קל"ג, סימ או "ח יוס בית ה "ה, פ"ד יומא ירושלמי 

ד') טור בּ לׁש וֹ ןא, בּ ּק ׁש תוֹ  יׁש אל דּ בר  איזה לת ׁש וּ עת  ׁש צּ רי מי  .ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ה ּת ב וֹ ת , וּ בדקדּ וּ ק בּ כ וּ נה הכּ ל וּ כׁש יּ אמר רבּ נן ", "ּת נוּ  קדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַה ּק ד ׁש 

לטוֹ בה  בּ ּק ׁש תנ וּ  כּ ל  יתבּ ר ה ם יּ מלּ א רצ וֹ ן עת (ס ר יהיה  ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ

יראל) רבּ נן:.יעת רבּ וֹ תינ וּ .ּת נוּ  הּק טרת:ׁש נוּ  ערוּ ב ּפ ּט וּ ם ְְִֵַָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
ותּק וּ ן כּ תיׁש ה  - הּק טרת  סמני היתה כּ יצד :ותּק וּ ן אפן בּ איזה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ב ּה :?נעשׂ ית  היוּ  מנים  וּ ׁש מוֹ נה וׁש ים  מאוֹ ת כּ ל ׁש ׁש  ס ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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וחלבּ נ  ועשׂ ית וּ ׁש חלת יהיה: בּ בד בּ ד  זכּ ה  וּ לבנה סּמ ים ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וׁש חק ּת  קד ׁש : טהוֹ ר  ממלּ ח רוֹ קח  מע שׂ ה רקח קטרת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹאת ּה 
אׁש ר  מוֹ עד  בּ אהל העדת לפני מּמ נּ ה ונתּת ה הדק ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

ניחח ריח ִֵֵַַאר

רע .וחל בּ נה :ציּפ וֹ רן.וּ ׁש חלת : ׁש ריח וֹ  כּ אןסּמ ים :שׂ רף  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ לוֹ מר: עּת ה , עד  ׁש ּמ נה כּ מנין  נוֹ ספים  בּ שׂ מים עוֹ ד על ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵרוֹ מז 

נוֹ ספים , חמׁש  ז כּ ה :עוֹ ד  ה כּ ל וּ לבנה ס - מז ּק קת . אילן שׂ רף ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֹ
ואחר בּ שׂ מים , ׁש ני על  ר וֹ מז הרא ׁש וֹ ן  סּמ ים סּמ נים , עשׂ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחד 
ע וֹ ד  לר בּ וֹ ת  בּ א  ה ני וה ּס ּמ ים חמה, בּ יחד  ׁש ׁש ה עוֹ ד מנה  ָּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש א  והּס בּ ה עשׂ רה . האחד היא וּ לבוֹ נה  עשׂ רה , הרי  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
האר בּ עה  ׁש א לּ וּ  כּ יון ה ּס ממנים כּ ל  את  בּ פרוּ ׁש  ה כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהז כּ יר
וּ ׁש אר קטרת ע ׁש ן  ענן  עוֹ לה ׁש בּ הם העּק רים הם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזכּ יר 

הּט וֹ ב  הריח את נוֹ תנים יהיה :.(רמ")ה בּ שׂ מים בּ בד ׁש וים בּ ד ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְַַַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  מׁש קלוֹ   ּכ זה  ׁש ל כּ מ ׁש קל וֹ  בּ מ ׁש קל  ׁש וים ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש קלם .

ל "ד )זה ל', סּמ ים .(מת וחלבּ נה וּ ׁש חלת נטף "סּמ ים  הּמ לּ ים ֶ◌ְַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
"אבר בּ גימטריּ א  זכּ ה", י וֹ סף וּ לבנה אהרן מ ׁש ה  יעקב יצחק  הם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌

ה ּק טרת  ּפ רׁש ת  את ׁש אוֹ מרים  וּ בזה  ר וֹ עים, ה בעה ׁש הם  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְודוד"
אליהם , להתקרב דּ קדה  עזּ וּ ת עצמ וֹ  על  ממ ׁש י(רצ עת  .(סי' ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵָ

קטרת: אתּה  קטרת .ועשׂ ית מהם  רוֹ קח :הכן  מע שׂ ה  רקח  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
הא ּמ ן. כּ מעשׂ ה וּ כ ּת וּ ׁש ה  היטב ממ לּ ח :מעוּ ר בּ בת מער בּ ב ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ה ּס ממנים . מיני  נ כּ ר  יהיה  קד ׁש :ׁש א  טהוֹ רטהוֹ ר  ויהיה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הדק :וקדוֹ ׁש : מ ּמ נּ ה דּ ק .וׁש חק ּת  דּ ק הכּ ל ונת ּת הל ׁש חק ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העדת: לפני בּ קדׁש מ ּמ נּ ה  העדוּ ת אר וֹ ן  לפני  יקטיר  בּ כ ּפ וּ ר ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
מ וֹ עד:ה ּק דׁש ים . ה זּ הב בּ אהל מזבּ ח  הוּ א הּפ נימי מז בּ ח  ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה נה . ימ וֹ ת  בּ ׁש אר - זה ׁש ּמ ה:ׁש בּ היכל , ל אוּ עד א ׁש ר  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
. עּמ ׁש אדבּ ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם 
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והקטיר  ונאמר : לכם: ּת היה קד ׁש ים קד ׁש  ׁש ּמ ה ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִאוּ עד 
את-הנּ רת  בּ היטיבוֹ  בּ בּ קר בּ בּ קר סּמ ים קטרת אהרן ֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעליו
יקטירנּ ה  הערבּ ים בּ ין את-הנּ רת אהרן וּ בהעת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַיקטירנּ ה:

יהו לפני ּת מיד לדרתיכם:יאהדונהיקטרת ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌
חז"ל הטרת לד ְֲִֶַַַַָָֹרת

הקּ טרתרבּ נן ּת נ וּ  וׁש ים כּ יצד.ּפ ּט וּ ם מאוֹ ת ׁש ׁש  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

לכם: ּת היה קד ׁש ים  קדׁש קד ׁש  כּ רא וּ י, אוֹ תּה  ּת עשׂ וּ  כּ ׁש ּת כינ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
להקרבה . וּ רא וּ יה  הּק טרת , היא עליו:קדׁש ים  והקטיר  ונאמר ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זח) ל, בּ בּ קרונאמר:(שמות סּמ ים  קטרת  אהרן עליו  והקטיר  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
וּ בקר. בּ קר בּ כל : ה נּ רת :בּ בּ קר  את  את בּ היטיבוֹ  ׁש נּ ּק ה  לאחר ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּמ נ וֹ רה . וּ קני בּ זיכי  - המן מחצית יקטיר נּ ה:כּ וֹ סוֹ ת בּ בּ קר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הּפ נימי. ה ּמ ז בּ ח על בּ יןמנה, הנּ רת את אהרן וּ בהעת ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌

יקטירנּ ה : בּ יןהערבּ ים  ה נ יּ ה בּ ּפ עם הנּ ר וֹ ת את הכּ הן וּ כׁש ידליק ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ה ּק טרת  ׁש ל הני החצי את  יקטיר לפניהער בּ ים , ּת מיד קטרת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה כּ ּפ וּ רים .יהוה : ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת גּ ם יוֹ ם  לדוֹ ר וֹ ת לדרתיכם :בּ כל  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌
קריאתּה , ידי  על  ּמ קיּ מים הּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ כ ׁש אין הפסק, בּ לי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָע וֹ לם

שׂ פתינ וּ . ּפ רים  וּ נׁש לּ מה ר בּ נן:כּ נּ אמר  ו ,ּת נ וּ   ד כריתות (מסכת  ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טור  י "ג  ד הכוונות  שער  קל"ג, סימ או "ח יוס בית ה "ה, פ"ד יומא ירושלמי 

ד') טור בּ לׁש וֹ ןא, בּ ּק ׁש תוֹ  יׁש אל דּ בר  איזה לת ׁש וּ עת  ׁש צּ רי מי  .ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ה ּת ב וֹ ת , וּ בדקדּ וּ ק בּ כ וּ נה הכּ ל וּ כׁש יּ אמר רבּ נן ", "ּת נוּ  קדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַה ּק ד ׁש 

לטוֹ בה  בּ ּק ׁש תנ וּ  כּ ל  יתבּ ר ה ם יּ מלּ א רצ וֹ ן עת (ס ר יהיה  ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ

יראל) רבּ נן:.יעת רבּ וֹ תינ וּ .ּת נוּ  הּק טרת:ׁש נוּ  ערוּ ב ּפ ּט וּ ם ְְִֵַָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
ותּק וּ ן כּ תיׁש ה  - הּק טרת  סמני היתה כּ יצד :ותּק וּ ן אפן בּ איזה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ב ּה :?נעשׂ ית  היוּ  מנים  וּ ׁש מוֹ נה וׁש ים  מאוֹ ת כּ ל ׁש ׁש  ס ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



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  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
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וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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קבּ ין . קפריסיןּת ׁש עה ּת לתא.יין וקבּ ין ּת לת  סאין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עּת יק . חיור חמר מביא קפריסין יין מצא א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם

ניחח ריח ִֵֵַַאר

קנּ מוֹ ן ׁש מ וֹ  קילוֹ ּת ׁש עה.בּ שׂ ם  4.32 ׁש הם  מנים  כּ אן9 ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאוֹ ת  ל ׁש ׁש  מגּ יעים   אי לבאר  כּ די הּמ נים  מנין  את חז"ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָמנ וּ 
אחד  כּ ל מנה  ׁש בעים  הרא ׁש וֹ נים אר בּ עה  מנים , וּ ׁש מ וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִׁש ים 
4 כּ פ וּ ל  16 אחד  כּ ל הניּ ים  ארבּ עה מנים , 280 הם : 4 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל
ה ּק וֹ ׁש ט  ׁש ל 12 ועוֹ ד 64 וע וֹ ד  280 נחבּ ר מנים, 64 הם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
מנים  368 הם : ה כּ ל  ס ק נּ מ וֹ ן ׁש ל 9 וע וֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
ואל מ כּ אן  ה כּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַה ּמ יעדים 

היטב לת ּק נם בּ קטוֹ רת  ׁש ערב וּ  דּ ברים האחד מוֹ נה  מּמ נין ואינם  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ס ּמ נים . כּ ר ׁש ינה.עשׂ ר את בּ וֹ רית לת ּק ן ׁש בּ א ע שׂ ב מין  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

קבּ ין:ה צּ יּפ וֹ רן קיל וֹ גרם .ּת ׁש עה  קפריסין:כּ -8 ה בּ א יין יין  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קפרס . ׁש מ וֹ  מּפ רי  א וֹ  קפריסין , וק בּ יןמעיר ּת לת סאין ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קבּ ים ,ּת לתא וׁש ׁש  סאים ׁש ׁש  זה מיּ ין לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר : : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
קבּ ין, ׁש ׁש  היא סאה  ׁש כּ ל כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
גּ ם  ׁש ה וּ א  סאין . וחצי ׁש ׁש  הכּ ל  ס סאה . חצי ה וּ א  ק בּ ין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ׁש 

ק בּ ין . ואחד  עשׂ רים וחצי כּ ן  ל פל גר קיל 5.553 היא סאה  (וכל ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ליטר) 28 לער וה א ,גרקיל 19.435.5 הל ס  אמת סאי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א)מּס כת ו ), ּת לת וקבּ ין  ּת לת  סאין כּ אן ׁש אמר  דּ מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין, ּת ׁש עה כּ ר ׁש ינה  בּ וֹ רית לעיל אוֹ מר כּ מוֹ  קבּ ין 21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא 
עיּ ן עצמם. בּ פני ק בּ ין  וג' עצמם  בּ פני סאין  ג' ל ׁש קוֹ ל ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קטה  א וֹ מרים וי ׁש  ׁש ם. יע יּ ן ה ּט עם. מה בּ אר  ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם .
כּ אן א ׁש כּ נז  בּ ני [ונסח  ה ּמ ליצה . לתפארת  זה לׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה בּ ריתא
אחד  ענין וה וּ א  ּת לתא . וקבּ ין ּת לתא סאין קפריסין יין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵה וּ א :

וּ נקבה]. זכר  חוריןלׁש וֹ ן חמר מביא  קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

ר וֹ בע. סד וֹ מית ׁש הוּ א.מלח כּ ל עׁש ן נתןמעלה רבּ י  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת חּס ר ואם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ה נּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף אלּ א אינוֹ  הצּ רי  אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ די באה היא למה כּ רׁש ינא בּ וֹ רית  הקּ טף . לׁש ּפ וֹ תמעצי  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 
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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 

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
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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 ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌



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
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
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 

יהו כּ יונרפא יאהדונהירפאנוּ  ונ וּ ׁש ע הוֹ ׁש יענוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
יהו והסיר בּ תוֹ רת כּ ת וּ ב  ׁש כּ ן אּת ה, יאהדונהיּת הלּ תנוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

 א ידעּת  אׁש ר  מצרים מדוי  וכל חלי כּ ל  ִמּמ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ליהו ,שׂ וֹ נאי בּ כל  וּ נתנם  ּב יאהדונהי ישׂ ימם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌

על  אתוֹ  וׁש חט ונאמר ּס לה , ברכת  ע ּמ על ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהיׁש וּ עה
יהו לפני צפנה הּמ זבּ ח   יאהדונהיירבּ ני וזרקוּ  ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

רצוֹ ן ויהי  סביב, הּמ זבּ ח על דּ מוֹ  את הכּ הנים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
יהו  יאהדונהימלּ פני ּהינ ואהי וא ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌

 לריח הזּ את  הקּ טרת אמירת  ׁש יּ עלה ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ 
הכּ וּ נוֹ ת  כּ ל  כּ וננוּ  כּ אלּ וּ  ויחׁש ב כּ ב וֹ ד כּ ּס א לפני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִנחוֹ ח
זכ וּ ר  הקּ ד וֹ ׁש  האר"י דּ עת על הקּ טרת בּ סממני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהרמוּ זים
וד וֹ ר  דּ וֹ ר  ׁש בּ כל  והחסידים הצּ דּ יקים כּ ל  דּ עת  ועל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַל ּט וֹ ב 

ועד . סלה ה ּת פ לּ ה.אמן כּ אן עד  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌



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



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◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ליהו ,שׂ וֹ נאי בּ כל  וּ נתנם  ּב יאהדונהי ישׂ ימם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌

על  אתוֹ  וׁש חט ונאמר ּס לה , ברכת  ע ּמ על ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהיׁש וּ עה
יהו לפני צפנה הּמ זבּ ח   יאהדונהיירבּ ני וזרקוּ  ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

רצוֹ ן ויהי  סביב, הּמ זבּ ח על דּ מוֹ  את הכּ הנים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
יהו  יאהדונהימלּ פני ּהינ ואהי וא ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌

 לריח הזּ את  הקּ טרת אמירת  ׁש יּ עלה ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ 
הכּ וּ נוֹ ת  כּ ל  כּ וננוּ  כּ אלּ וּ  ויחׁש ב כּ ב וֹ ד כּ ּס א לפני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִנחוֹ ח
זכ וּ ר  הקּ ד וֹ ׁש  האר"י דּ עת על הקּ טרת בּ סממני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהרמוּ זים
וד וֹ ר  דּ וֹ ר  ׁש בּ כל  והחסידים הצּ דּ יקים כּ ל  דּ עת  ועל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַל ּט וֹ ב 

ועד . סלה ה ּת פ לּ ה.אמן כּ אן עד  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌



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



|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 ָ ָ ַ ֶ ָ ָ ַ ָ 
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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 
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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
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|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 ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ




