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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 1301זוהר הלימוד אלולסדר א ליו

קלתהלי מזמור | לחודש כז | חמישי  ספר

:הוֹ חלּת י ולדברוֹ  נפׁש י לאדניוקוּ תה נפׁש י 
לבּ קר: ׁש מרים לּב קר אלזממרים ישׂ ראל יחל 

יהויהו עם עּמ וֹ כּ י והרּב ה החסד 
עוֹ נתיו:חפדוּ ת: מכּ ל ישׂ ראל את יפדּ ה והוּ א 

תהלי זוהר 

ּת ׁש מר עונוֹ ת אם דּ וד. כּ אן הזכּ יר  רחמים דּ רגוֹ ת ׁש ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א,
הרי  ואּמ א, לאבּ א  למעלה ׁש עוֹ לים עד העונוֹ ת ר בּ ים אם  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָי ּה ,

ׁש ה וּ א(אדני)ה' גּ ב  על  אף זה, ׁש ם ואם רחמים. ׁש הוּ א ,ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
אחת דּ ר גּ ה - בדין נסּת מוּ  הדּ רגוֹ ת וכל בּ דין יתעוֹ רר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים,
ּת חוּ ס  היא מּמ נּ ה, יוֹ צאוֹ ת הרפ וּ אוֹ ת ׁש כּ ל אליה, לחזּ ר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵי ׁש 

היא וּ מי ל.עלינוּ . יר ּפ א מ"י בּ ו דּ אי. ּת עמד מ "י מי. (כמו? ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ב ) (איכה ה'שנאמר יּה  ולכן  לך) ירפא מי שברך  כים גדול ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְכי 

ׁש כּ ל (אדני) יעמד , מ"י  מאּת נוּ , יסּת ּת מוּ  הלּ לוּ  המוֹ ת אם .ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌
מּמ נּ ה. ּפ תוּ חים הּת ׁש וּ בה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַדּ רכי 

ת א אקל אני בי  ְֲֲִִֵַָָוא

ּת וּ ראּכ י  למען  הּס ליחה  ד )עּמ אמור :(קל, פ' ח"ג  ק"א .)[זוהר ](דף  ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

לפני  בּ דּ ין  ועמד  אדם , נברא  ה נה בּ ראׁש  אבּ א ר בּ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ל וֹ , אמר  הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  וקבּ ל בּ תׁש וּ בה, וחזר  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְקוֹ נוֹ ,
יעמדוּ  היּ וֹ ם ׁש בּ זה דּ וֹ ר וֹ ת, לד וֹ רי  לבני סימן ּת היה אּת ה  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָאדם,
הדּ ין, מכּ ּס א ואקוּ ם אוֹ תם, אקבּ ל אני  יׁש וּ ב וּ , ואם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַבּ דּ ין,
אהבּת י  אמר  ודוד עליהם. וארחם הרחמים, כּ ּס א על  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָואתקיים
הּס ליחה  ע ּמ כּ י כּ תיב זה ועל ּת חנוּ ני , קוֹ לי  את ה' י ׁש מע ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

אוֹ ר. נראה בּ אוֹ ר חיּ ים מקוֹ ר  עּמ כּ י  וּ כתיב ּת וּ רא, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלמען 

שואל  רבנו  משה   - אלי!  לה'  מי 
את  לקרב  הזכות  את  יש  למי  ומבקש 
כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם 
הקדושים  ספרים  בהדפסת  המשתתף 
חלקים,   5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי 
תורת הזוהר י"ח חלקים דהיינו כל הזוהר 
הקדוש בלשון הקודש באותיות גדולות, 
בהפצתם ברבים לאלף בתי מדרשיות 
לכל  יזכו   ישראל,  עם  להצלת  ויותר, 
הרשב"י  שכתב  והבטחות  הברכות 
בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. האם 
הזכות  את  לחשבן  שיוכל  מחשב   יש 
קטן?   בכסף  לזכות  שיכולים  הגדולה 

התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911
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:הוֹ חלּת י ולדברוֹ  נפׁש י לאדניוקוּ תה נפׁש י 
לבּ קר: ׁש מרים לּב קר אלזממרים ישׂ ראל יחל 

יהויהו עם עּמ וֹ כּ י והרּב ה החסד 
עוֹ נתיו:חפדוּ ת: מכּ ל ישׂ ראל את יפדּ ה והוּ א 

תהלי זוהר 

ּת ׁש מר עונוֹ ת אם דּ וד. כּ אן הזכּ יר  רחמים דּ רגוֹ ת ׁש ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א,
הרי  ואּמ א, לאבּ א  למעלה ׁש עוֹ לים עד העונוֹ ת ר בּ ים אם  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָי ּה ,

ׁש ה וּ א(אדני)ה' גּ ב  על  אף זה, ׁש ם ואם רחמים. ׁש הוּ א ,ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
אחת דּ ר גּ ה - בדין נסּת מוּ  הדּ רגוֹ ת וכל בּ דין יתעוֹ רר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים,
ּת חוּ ס  היא מּמ נּ ה, יוֹ צאוֹ ת הרפ וּ אוֹ ת ׁש כּ ל אליה, לחזּ ר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵי ׁש 

היא וּ מי ל.עלינוּ . יר ּפ א מ"י בּ ו דּ אי. ּת עמד מ "י מי. (כמו? ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ב ) (איכה ה'שנאמר יּה  ולכן  לך) ירפא מי שברך  כים גדול ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְכי 

ׁש כּ ל (אדני) יעמד , מ"י  מאּת נוּ , יסּת ּת מוּ  הלּ לוּ  המוֹ ת אם .ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌
מּמ נּ ה. ּפ תוּ חים הּת ׁש וּ בה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַדּ רכי 

ת א אקל אני בי  ְֲֲִִֵַָָוא

ּת וּ ראּכ י  למען  הּס ליחה  ד )עּמ אמור :(קל, פ' ח"ג  ק"א .)[זוהר ](דף  ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

לפני  בּ דּ ין  ועמד  אדם , נברא  ה נה בּ ראׁש  אבּ א ר בּ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ל וֹ , אמר  הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  וקבּ ל בּ תׁש וּ בה, וחזר  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְקוֹ נוֹ ,
יעמדוּ  היּ וֹ ם ׁש בּ זה דּ וֹ ר וֹ ת, לד וֹ רי  לבני סימן ּת היה אּת ה  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָאדם,
הדּ ין, מכּ ּס א ואקוּ ם אוֹ תם, אקבּ ל אני  יׁש וּ ב וּ , ואם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַבּ דּ ין,
אהבּת י  אמר  ודוד עליהם. וארחם הרחמים, כּ ּס א על  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָואתקיים
הּס ליחה  ע ּמ כּ י כּ תיב זה ועל ּת חנוּ ני , קוֹ לי  את ה' י ׁש מע ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

אוֹ ר. נראה בּ אוֹ ר חיּ ים מקוֹ ר  עּמ כּ י  וּ כתיב ּת וּ רא, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלמען 
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יהואקלא לדוד הּמ עלוֹ ת גבּה ׁש יר א 
עינ רמוּ  וא בּ גדלוֹ תלבּ י הלּ כּת י וא י 

מּמ נּ י: נפׁש יבוּ בנפלאוֹ ת ודוֹ ממּת י ׁש וּ יתי א אם 

לגאווה
לבי  גבה לא  א)ה ' קלא ]:(קלא, לפרק תהלי שמתגאה[שימוש  למי 

בזה רגיל יהיה הישרה , האמצעית המדה אל לבא מדאי יותר 
ג"פ. יו בכל לאמרו המזמור

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

על ולט  עלי  מל היה   מ זה את  אמר לה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוד
 נ ר לפני ל פל ותמיד יטיוה ניהעלי לכיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָל

וגוֹ 'ה' עיני  רמוּ  וא לּב י  גב ּה  א)א משפטים :(קלא, פ' ח"ב [זוהר ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ע"ב)] ק"א  ואמר ,(דף זקן אוֹ תוֹ  קלא)ּפ תח גב ּה (תהלים א ה' ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ׁש היה מוּ ם זה את אמר הּמ ל דּ וד וגוֹ '. עיני רמוּ  וא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִל בּ י
ׁש יּ ׁש  והלּ יטים העליוֹ נים הּמ לכים כּ ל על וׁש וֹ לט עליוֹ ן ֶמל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ותמיד  , הדּ ר מן לסטוֹ ת לבּ וֹ  על  עלה וא מערב, ועד  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמּמ זרח 
מתגּ בּ ר היה בּ ּת וֹ רה , עוֹ סק וּ כׁש היה רבּ וֹ נוֹ , לפני לבּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָׁש פל
וּ כׁש היה רבּ וֹ נוֹ , מּפ חד לארץ  מנמכוֹ ת ּת מיד  ועיניו ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָכּ אריה,
כּ תוּ ב  זה ועל כּ לל. הר וּ ח גּ ּס וּ ת בּ וֹ  היתה א העם , בּ ין   ֵהוֹ ל◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

קלא) ׁש אני (תהלים גּ ב על אף ל בּ י, גב ּה  א וגוֹ '. ל בּ י גבּה  א ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָה'
בּ זמן  עיני, רמוּ  וא העוֹ לם. מלכי  ׁש אר  כּ ל על ׁש לּ יט ֶמל◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ גדלוֹ ת הלּ כּת י וא בּ ּת וֹ רה. וע וֹ סק לפני ע וֹ מד ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אני 
הּמ ל דּ וד ואם העם. בּ ין   הוֹ ל ׁש אני  בּ ׁש עה מּמ נּ י, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ בנפלאוֹ ת
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נפׁש י: עלי כּ גּ מל אּמ וֹ  עלי אלג כּ גמל ישׂ ראל יחל 
יהו:עוֹ לם ועד מעּת ה 

תהלי זוהר 

ואני  וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת על העוֹ לם  בּ ני  ׁש אר -  ּכ כּ ּמ ה אמר  ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש ,  הּמ ל לפני  נמוּ כה  עין עם לב  ׁש פל  לי אני וחבל  ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ודמעוֹ תיו  בּ כה לבּ י . יר וּ ם הּת וֹ רה ׁש ל קדוֹ ׁש ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ דברים
זקנוֹ . על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְנוֹ פלוֹ ת

וגוֹ 'ה ' עיני רמ וּ  וא לּב י גבּה  א)א  פנחס:(קלא, פ' ח"ג (דף[זוהר ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ואמר,]רל"ב:) ּפ תח הוּ א קלא)אף ו א (תהלים ל בּ י  גב ּה  א ה' ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
עיני שׂ פתרמוּ  על  הוֹ ל ׁש היה בּ ׁש עה דּ וד אמר זה ּפ ס וּ ק וגוֹ '. ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

אומר )ה נּ הר, ׁש הוֹ דה(והיה אדם בּ ן  היה  כּ לוּ ם  עוֹ לם, ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּ מוֹ ני  לאדוֹ נוֹ  דּ וד ,?וׁש בּ ח ל וֹ : אמרה צפרדּ ע, לוֹ  הז דּ ּמ נה ! ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

דּ בר על גוּ פי  ׁש ּמ סר ּת י  , מ ּמ י וֹ תר  עשׂ יתי ׁש אני  תת גּ אה, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִא 
ׁש נּ אמר ז)קוֹ ני, ּפ ר ׁש וּ הוּ .(שמות והרי צפרדּ עים, היאר  וׁש רץ ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

בּ אוֹ תּה  הפסקה. בּ לי וי וֹ ם לילה וּ מזּמ רת מׁש בּ חת ׁש אני  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְוע וֹ ד,
דּ וד , אמר גב ּה ׁש עה א ה' עיני. רמוּ  וא  ל בּ י  גבּה  א ה ' ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌

◌ִ◌ִלבּ י.
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יהואקלא לדוד הּמ עלוֹ ת גבּה ׁש יר א 
עינ רמוּ  וא בּ גדלוֹ תלבּ י הלּ כּת י וא י 

מּמ נּ י: נפׁש יבוּ בנפלאוֹ ת ודוֹ ממּת י ׁש וּ יתי א אם 

לגאווה
לבי  גבה לא  א)ה ' קלא ]:(קלא, לפרק תהלי שמתגאה[שימוש  למי 

בזה רגיל יהיה הישרה , האמצעית המדה אל לבא מדאי יותר 
ג"פ. יו בכל לאמרו המזמור

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

על ולט  עלי  מל היה   מ זה את  אמר לה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוד
 נ ר לפני ל פל ותמיד יטיוה ניהעלי לכיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָל

וגוֹ 'ה' עיני  רמוּ  וא לּב י  גב ּה  א)א משפטים :(קלא, פ' ח"ב [זוהר ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ע"ב)] ק"א  ואמר ,(דף זקן אוֹ תוֹ  קלא)ּפ תח גב ּה (תהלים א ה' ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ׁש היה מוּ ם זה את אמר הּמ ל דּ וד וגוֹ '. עיני רמוּ  וא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִל בּ י
ׁש יּ ׁש  והלּ יטים העליוֹ נים הּמ לכים כּ ל על וׁש וֹ לט עליוֹ ן ֶמל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ותמיד  , הדּ ר מן לסטוֹ ת לבּ וֹ  על  עלה וא מערב, ועד  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמּמ זרח 
מתגּ בּ ר היה בּ ּת וֹ רה , עוֹ סק וּ כׁש היה רבּ וֹ נוֹ , לפני לבּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָׁש פל
וּ כׁש היה רבּ וֹ נוֹ , מּפ חד לארץ  מנמכוֹ ת ּת מיד  ועיניו ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָכּ אריה,
כּ תוּ ב  זה ועל כּ לל. הר וּ ח גּ ּס וּ ת בּ וֹ  היתה א העם , בּ ין   ֵהוֹ ל◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

קלא) ׁש אני (תהלים גּ ב על אף ל בּ י, גב ּה  א וגוֹ '. ל בּ י גבּה  א ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָה'
בּ זמן  עיני, רמוּ  וא העוֹ לם. מלכי  ׁש אר  כּ ל על ׁש לּ יט ֶמל◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ גדלוֹ ת הלּ כּת י וא בּ ּת וֹ רה. וע וֹ סק לפני ע וֹ מד ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אני 
הּמ ל דּ וד ואם העם. בּ ין   הוֹ ל ׁש אני  בּ ׁש עה מּמ נּ י, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ בנפלאוֹ ת
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נפׁש י: עלי כּ גּ מל אּמ וֹ  עלי אלג כּ גמל ישׂ ראל יחל 
יהו:עוֹ לם ועד מעּת ה 

תהלי זוהר 

ואני  וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת על העוֹ לם  בּ ני  ׁש אר -  ּכ כּ ּמ ה אמר  ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש ,  הּמ ל לפני  נמוּ כה  עין עם לב  ׁש פל  לי אני וחבל  ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ודמעוֹ תיו  בּ כה לבּ י . יר וּ ם הּת וֹ רה ׁש ל קדוֹ ׁש ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ דברים
זקנוֹ . על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְנוֹ פלוֹ ת

וגוֹ 'ה ' עיני רמ וּ  וא לּב י גבּה  א)א  פנחס:(קלא, פ' ח"ג (דף[זוהר ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ואמר,]רל"ב:) ּפ תח הוּ א קלא)אף ו א (תהלים ל בּ י  גב ּה  א ה' ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
עיני שׂ פתרמוּ  על  הוֹ ל ׁש היה בּ ׁש עה דּ וד אמר זה ּפ ס וּ ק וגוֹ '. ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

אומר )ה נּ הר, ׁש הוֹ דה(והיה אדם בּ ן  היה  כּ לוּ ם  עוֹ לם, ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּ מוֹ ני  לאדוֹ נוֹ  דּ וד ,?וׁש בּ ח ל וֹ : אמרה צפרדּ ע, לוֹ  הז דּ ּמ נה ! ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

דּ בר על גוּ פי  ׁש ּמ סר ּת י  , מ ּמ י וֹ תר  עשׂ יתי ׁש אני  תת גּ אה, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִא 
ׁש נּ אמר ז)קוֹ ני, ּפ ר ׁש וּ הוּ .(שמות והרי צפרדּ עים, היאר  וׁש רץ ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

בּ אוֹ תּה  הפסקה. בּ לי וי וֹ ם לילה וּ מזּמ רת מׁש בּ חת ׁש אני  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְוע וֹ ד,
דּ וד , אמר גב ּה ׁש עה א ה' עיני. רמוּ  וא  ל בּ י  גבּה  א ה ' ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌

◌ִ◌ִלבּ י.
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יהואקלב זכוֹ ר הּמ עלוֹ ת אתׁש יר לדוד 
ענּ וֹ תוֹ : ליהובכּ ל נׁש בּ ע נדראׁש ר 

יעקב: עלג לאביר אעלה אם בּ יתי בּ אהל אבא אם 
יצוּ עי: ּת נוּ מה:ד ערשׂ  לעפעּפ י לעיני ׁש נת אּת ן אם 

בשבועה לפרו
לדוד ה' א)זכור קלב]:(קלב, לפרק תהלי בשבועה[שימוש   שפרו למי 

.יו בכל לאמרו  רגיל יהי  שבועתו. לקיי

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

 ה נ ימ ת  ייח ל ְִִִִֵֶַ

ּת נ וּ מה אם לעפע ּפ י  לעיני  ׁש נת ד )אּת ן פ':(קלב , ח"א  [זוהר ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

רז .)ויגש אוֹ תם,](דף ׁש ראה כּ יון אלעזר . רבּ י בּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ינתים
עסק ּת ם בּ ּמ ה להם, אמר כּ אן . ׁש הכינה ודּ אי אמר וּ אמר , ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

אוֹ תם אבל אמר , ׁש יּ פה ודּ אי אמר , הּמ ע שׂ ה. כּ ל את ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶל וֹ 
בּ ין  חיּ ים, ׁש ל הן נׁש ימוֹ ת ׁש ים ודּ אי הנּ ׁש ימוֹ ת, ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִׁש ים
אחר וֹ ת נׁש ימ וֹ ת ׁש ים יׁש  והלאה מכּ אן למּט ה. בּ ין ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
ונקרא וֹ ת עליהן, הּמ ות ודרגּ ת הּמ ות, מצּ ד כּ לּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ֶׁש הן
היה הוּ א הּמ ל דּ וד  ּכ וּ מוּ ם הּמ ות. טעם וכלּ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַּת רדּ מה,
א והלאה וּ מם חיּ ים, ׁש ל הנּ ׁש ימוֹ ת ׁש ים לאוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנד בּ ק

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  כּ לל. קלב )יׁש ן לעיני(תהלים ׁש נת אּת ן  אם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ּת נ וּ מה. בּ צּ ד לעפעּפ י חי , דּ וד ׁש יּ קוּ ם כּ די אמר , יפה  כּ ן ועל  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

בּת וֹ רה וה ׁש ּת דּ לוּ  יׁש בוּ  כּ לּ ם  הּמ ות. בּ צד וא החי, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 
יחד . ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתחבּ ר וּ 
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ליהוה מקוֹ ם אמצא לאבירעד מׁש כּ נוֹ ת 
יער:ויעקב: בּ שׂ די מצאנוּ ה באפרתה ׁש מענוּ ה הנּ ה 

תהלי זוהר 

הרה כר  ל  נוי הרה רה  ְְְְְְִֵֵַַָָָֹלמד

וגו'ּת נוּ מה  לה ' מקוֹ ם אמצא  ה)עד  תנינא :(קלב , ספרא חדש [זוהר ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌◌◌

קי"ז.)] ס גּ וֹ לּת א.(דף  הוֹ ל ׁש וֹ פר מּק ף זרקא ואמר , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
נעשׂ וּ  אוֹ תן, וּ כׁש זּ רק למעלה. אוֹ תן וזרק אבנים ׁש ׁש  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָנטל 
האבן  את אליכם  קבּ ל וּ  היׁש יבה: לראׁש י  ואמר  אחת, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶאבן 
אליה ׁש יּ תעוֹ רר מי בּ כם ואין בּ גּ ל וּ ת, הכינה ׁש הרי  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַהזּ וֹ ,
ׁש הם מדרׁש וֹ ת, בּ עלי כּ ּמ ה אלּ א עוֹ ד, ו א לבעלּה , ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלר צּ וֹ תּה 
ּפ ה ׁש בּ על  בּ ּת וֹ רה ולילה י וֹ ם בּ כל צוֹ וחים אצלכם, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים
הב, הב ׁש אוֹ מרים כלבים כּ מוֹ  בּ ּה  וצוֹ וחים ק ׁש יוֹ ת, ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הב . הב צוֹ וח  ׁש הגּ יהנּ ם ל )כּ מוֹ  ׁש ּת י (משלי לעלּק ה ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ עוֹ לם ע ׁש ר  לנוּ  הב הזּ ה, בּ ע וֹ לם עׁש ר לנוּ  הב הב . הב ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָבנ וֹ ת

ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  הר בּ ה.הבּ א. שׂ כר  ל ויּת נ וּ  הרבּ ה, ּת וֹ רה למד ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש יּ ׁש ּת דּ  מי  וּ ליחדואין מהגּ ל וּ ת הכינה בּ ּה  להעלוֹ ת בּ ּת וֹ רה ל ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ על ּה  עם  לב.אוֹ ת ּה  וּ סת וּ מי  עינים אטוּ מי ׁש הם מוּ ם , ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש יּ וֹ רד לילה, בּ כל  קוֹ ל י וֹ צא זה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
ּפ סוּ ק  אוֹ מר הּק וֹ ל  ואוֹ תוֹ  לפניו , ה נּ ׁש מוֹ ת כּ ׁש עוֹ ל וֹ ת עדן, ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלגן

מ)כּ כּ תוּ ב ׁש יּ ׁש ּת דּ לוּ (ישעיה להם ואמר ל קרא, אמר קוֹ ל  ַ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ׁש דּ וד  כּ מוֹ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עם הכינה  לחבּ ר כּ די  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה

קלב )ׁש אמר עד(תהלים  ּת נוּ מה לעפעּפ י לעיני ׁש נת  אּת ן אם ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לה' מקוֹ ם האם,אמצא את לחבּ ר בּ ּת וֹ רה מׁש ּת דּ ל היה והוּ א . ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
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יהואקלב זכוֹ ר הּמ עלוֹ ת אתׁש יר לדוד 
ענּ וֹ תוֹ : ליהובכּ ל נׁש ּב ע נדראׁש ר 

יעקב: עלג לאביר אעלה אם בּ יתי בּ אהל אבא אם 
יצוּ עי: ּת נוּ מה:ד ערשׂ  לעפעּפ י לעיני ׁש נת אּת ן אם 

בשבועה לפרו
לדוד ה' א)זכור קלב]:(קלב, לפרק תהלי בשבועה[שימוש   שפרו למי 

.יו בכל לאמרו  רגיל יהי  שבועתו. לקיי

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

 ה נ ימ ת  ייח ל ְִִִִֵֶַ

ּת נ וּ מה אם לעפע ּפ י  לעיני  ׁש נת ד )אּת ן פ':(קלב , ח"א  [זוהר ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

רז .)ויגש אוֹ תם,](דף ׁש ראה כּ יון אלעזר . רבּ י בּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ינתים
עסק ּת ם בּ ּמ ה להם, אמר כּ אן . ׁש הכינה ודּ אי אמר וּ אמר , ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

אוֹ תם אבל אמר , ׁש יּ פה ודּ אי אמר , הּמ ע שׂ ה. כּ ל את ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶל וֹ 
בּ ין  חיּ ים, ׁש ל הן נׁש ימוֹ ת ׁש ים ודּ אי הנּ ׁש ימוֹ ת, ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִׁש ים
אחר וֹ ת נׁש ימ וֹ ת ׁש ים יׁש  והלאה מכּ אן למּט ה. בּ ין ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
ונקרא וֹ ת עליהן, הּמ ות ודרגּ ת הּמ ות, מצּ ד כּ לּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ֶׁש הן
היה הוּ א הּמ ל דּ וד  ּכ וּ מוּ ם הּמ ות. טעם וכלּ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַּת רדּ מה,
א והלאה וּ מם חיּ ים, ׁש ל הנּ ׁש ימוֹ ת ׁש ים לאוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנד בּ ק

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  כּ לל. קלב )יׁש ן לעיני(תהלים ׁש נת אּת ן  אם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ּת נ וּ מה. בּ צּ ד לעפעּפ י חי , דּ וד ׁש יּ קוּ ם כּ די אמר , יפה  כּ ן ועל  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

בּת וֹ רה וה ׁש ּת דּ לוּ  יׁש בוּ  כּ לּ ם  הּמ ות. בּ צד וא החי, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 
יחד . ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתחבּ ר וּ 
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ליהוה מקוֹ ם אמצא לאבירעד מׁש כּ נוֹ ת 
יער:ויעקב: בּ שׂ די מצאנוּ ה באפרתה ׁש מענוּ ה הנּ ה 

תהלי זוהר 

הרה כר  ל  נוי הרה רה  ְְְְְְִֵֵַַָָָֹלמד

וגו'ּת נוּ מה  לה ' מקוֹ ם אמצא  ה)עד  תנינא :(קלב , ספרא חדש [זוהר ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌◌◌

קי"ז.)] ס גּ וֹ לּת א.(דף  הוֹ ל ׁש וֹ פר מּק ף זרקא ואמר , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
נעשׂ וּ  אוֹ תן, וּ כׁש זּ רק למעלה. אוֹ תן וזרק אבנים ׁש ׁש  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָנטל 
האבן  את אליכם  קבּ ל וּ  היׁש יבה: לראׁש י  ואמר  אחת, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶאבן 
אליה ׁש יּ תעוֹ רר מי בּ כם ואין בּ גּ ל וּ ת, הכינה ׁש הרי  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַהזּ וֹ ,
ׁש הם מדרׁש וֹ ת, בּ עלי כּ ּמ ה אלּ א עוֹ ד, ו א לבעלּה , ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלר צּ וֹ תּה 
ּפ ה ׁש בּ על  בּ ּת וֹ רה ולילה י וֹ ם בּ כל צוֹ וחים אצלכם, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים
הב, הב ׁש אוֹ מרים כלבים כּ מוֹ  בּ ּה  וצוֹ וחים ק ׁש יוֹ ת, ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הב . הב צוֹ וח  ׁש הגּ יהנּ ם ל )כּ מוֹ  ׁש ּת י (משלי לעלּק ה ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ עוֹ לם ע ׁש ר  לנוּ  הב הזּ ה, בּ ע וֹ לם עׁש ר לנוּ  הב הב . הב ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָבנ וֹ ת

ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  הר בּ ה.הבּ א. שׂ כר  ל ויּת נ וּ  הרבּ ה, ּת וֹ רה למד ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש יּ ׁש ּת דּ  מי  וּ ליחדואין מהגּ ל וּ ת הכינה בּ ּה  להעלוֹ ת בּ ּת וֹ רה ל ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ על ּה  עם  לב.אוֹ ת ּה  וּ סת וּ מי  עינים אטוּ מי ׁש הם מוּ ם , ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש יּ וֹ רד לילה, בּ כל  קוֹ ל י וֹ צא זה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
ּפ סוּ ק  אוֹ מר הּק וֹ ל  ואוֹ תוֹ  לפניו , ה נּ ׁש מוֹ ת כּ ׁש עוֹ ל וֹ ת עדן, ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלגן

מ)כּ כּ תוּ ב ׁש יּ ׁש ּת דּ לוּ (ישעיה להם ואמר ל קרא, אמר קוֹ ל  ַ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ׁש דּ וד  כּ מוֹ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עם הכינה  לחבּ ר כּ די  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה

קלב )ׁש אמר עד(תהלים  ּת נוּ מה לעפעּפ י לעיני ׁש נת  אּת ן אם ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לה' מקוֹ ם האם,אמצא את לחבּ ר בּ ּת וֹ רה מׁש ּת דּ ל היה והוּ א . ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌



יתה זוהר הלימוד1306 אלולסדר ב ליו

קלבתהלי מזמור  | לחודש  כז | חמישי ספר 

רגליו:ז להדם נׁש ּת חוה למׁש כּ נוֹ תיו קוּ מהחנבוֹ אה 
יהו: ּעז וארוֹ ן אּת ה למנוּ חת 

תהלי זוהר 

בּ ּה  א)ׁש נּ אמר ׁש הרי (משלי  בּ עלּה . עם , אּמ ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  ואל  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
חסדים. גּ מילוּ ת נקראת החסד ׁש ל מצּ ד ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה

די  מע יו  את  יה  ל ה את  זמי י למדנ אְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמ
לל מחה ְִֵֶֶַָָלתת 

למנוּ חתק וּ מה ח)ה ' ויצא:(קלב , פ' ח"א קמח.)[זוהר רבּ י ](דף  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
אפיקוּ תא. מערת לפני  אחד  יוֹ ם יוֹ ׁש ב  היה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
אוֹ מר, לאחד  אחד  והיה עּמ וֹ , בנים וּ ׁש ני  אחד איׁש  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָעבר 
מתקיּ ם העוֹ לם ואין  הדּ רוֹ ם, מצּ ד הוּ א הזּ ה ה מ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹחזק
כּ ל  ׁש ל ה למוּ ת קיּ וּ ם היא ׁש הר וּ ח מ וּ ם הרוּ ח, על  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
יכוֹ ל  העוֹ לם  אין בּ ׁש למוּ ת, עוֹ מד  ׁש הוּ א ואלמלא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,
התקיּ ם א יעקב, אלמלא הּק טן, אחיו ל וֹ  אמר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק יּ ם.
ׁש לּ מעלה היּ חוּ ד את בניו ׁש יּ חדוּ  בּ ׁש עה ראה, בּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

ו)ואמרוּ  זוֹ הי (דברים אחד , ה' אהינוּ  ה' ישׂ ראל ׁש מע ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
יעקב  התחבּ ר אזי  אחד, בּ יחוּ ד  להתיחד העלי וֹ נה ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהלמ וּ ת 
האבוֹ ת, עם אחד בּ חבּ וּ ר בּ וֹ  וי ׁש ב בּ יתוֹ , את ונטל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲאביהם,

יחד . וּ נקבה זכר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר

אוֹ מרים.אמר הם מה ואׁש מע עּמ הם אׁש ּת ּת ף יצחק, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ואמר, האיׁש  אוֹ תוֹ  וארוֹ ן ּפ תח אּת ה  למנוּ חת ה' ק וּ מה ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

. ּלביתעז הּמ ל יקוּ ם ׁש אוֹ מר כּ מי - למנוּ חת ה' קוּ מה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ודוד . מׁש ה - ה' קוּ מה ׁש אמר וּ  היוּ  הם ׁש נים מׁש כּ נוֹ . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמנוּ חת
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תהלי זוהר 

אמר, י)מׁש ה אמר(במדבר  ודוד  .איבי ויפצוּ  ה' (תהליםקוּ מה ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
למנוּ חתקלב ) ה' בּ יניהםקוּ מה ההב דּ ל מה כּ מ וֹ . מׁש ה, אלּ א ? ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌
קרב מי להלּ חם אוֹ תּה  צוּ ה מׁש ה אמר. הוּ א בּ ית וֹ  את ׁש ּמ צוּ ה ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ׁש ּמ זמין כּ מוֹ  למנוּ חה. אוֹ תּה  הזמין  ודוד שׂ וֹ נאיו, את[לו]כּ נגד ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ה' קוּ מה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עּמ וֹ . והגּ בירה הּמ ל את מזמין ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַרבּ וֹ ,
ילבּ ׁש וּ  כּ הני להפרידם. ׁש א כּ די  , ּעז וארוֹ ן אּת ה ִלמנ וּ חת◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌

יר נּ נוּ .  וחסידי הּמ ל ,צדק את ׁש ּמ זמין  ׁש ּמ י למדנוּ , מכּ אן ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּמ ל  דּ ר אם . לּמ ל שׂ מחה  לתת כּ די מעשׂ יו את ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְיׁש נּ ה
בּ דּ חנים  לפניו  יסדּ ר - ּפ ׁש וּ טים  בּ דּ חנים אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ שׂ ּמ חים 

א זוֹ  - א ואם גּ ד וֹ לים, ו שׂ רים  הּמ ל .[משום]נכ בּ דים שׂ מחת ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

עשׂ הבּ א מה למנוּ חה, והגּ בירה הּמ ל את הזמין דּ וד ?ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הם וּ מי ונכבּ דים, שׂ רים בּ ׁש ביל  הּמ ל בּ דּ חני  את ?ׁש נּ ה ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

יר נּ נוּ ׁש כּ תוּ ב  וחסידי צדק  יל בּ ׁש וּ  יר נּ נוּ כּ הני וחסידי .? ֶ◌ָ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
יר נּ נוּ   לויּ י להיוֹ ת צרי הּמ ל,היה בּ דּ חני הם הלויּ ים  ׁש הרי ! ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הכּ הנים את ע שׂ ה למנוּ חה, אוֹ תוֹ  ׁש הזמין  דּ וד  ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוכעת
הּמ ל בּ דּ חני  הם  ׁש יּ הי וּ  בּ ר וּ והחסידים הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר . ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

.עלי להטריח רוֹ צה איני  דּ וד , ברוך[אלו]הוּ א, הקדוש לו  [אמר ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
כך] לא  דוד , ר בּ וֹ ני,הוא, דּ וד, ל וֹ  אלא]אמר  כך, כּ ׁש אּת ה[לא ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הדּ בר ,אוֹ ת ׁש הזמנּת י כּ עת .רצוֹ נ ע וֹ שׂ ה אּת ה ,ְבּ היכל◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
גּ ב  על אף חׁש וּ בים , יוֹ תר ׁש הם אלּ וּ , את לקרב בּ רצוֹ ני  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵעוֹ מד 
דּ ר כּ וֹ  יסדּ ר בּ ביתוֹ , ׁש הוּ א ׁש ּמ י למדנוּ , מכּ אן בּ זה. דּ ר כּ ם  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
ׁש ל  רצוֹ נוֹ  את יעשׂ ה אוֹ תוֹ , מזמינים אם  כּ רצ וֹ נוֹ . ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה וּ 
וס דּ ר לו יּ ים החליף דּ וד ׁש הרי  עליו, ׁש ּמ סדּ ר כּ מוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְמארח וֹ 
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רגליו:ז להדם נׁש ּת חוה למׁש כּ נוֹ תיו קוּ מהחנבוֹ אה 
יהו: ּעז וארוֹ ן אּת ה למנוּ חת 

תהלי זוהר 

בּ ּה  א)ׁש נּ אמר ׁש הרי (משלי  בּ עלּה . עם , אּמ ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  ואל  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
חסדים. גּ מילוּ ת נקראת החסד ׁש ל מצּ ד ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה

די  מע יו  את  יה  ל ה את  זמי י למדנ אְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמ
לל מחה ְִֵֶֶַָָלתת 

למנוּ חתק וּ מה ח)ה ' ויצא:(קלב , פ' ח"א קמח.)[זוהר רבּ י ](דף  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
אפיקוּ תא. מערת לפני  אחד  יוֹ ם יוֹ ׁש ב  היה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
אוֹ מר, לאחד  אחד  והיה עּמ וֹ , בנים וּ ׁש ני  אחד איׁש  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָעבר 
מתקיּ ם העוֹ לם ואין  הדּ רוֹ ם, מצּ ד הוּ א הזּ ה ה מ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹחזק
כּ ל  ׁש ל ה למוּ ת קיּ וּ ם היא ׁש הר וּ ח מ וּ ם הרוּ ח, על  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
יכוֹ ל  העוֹ לם  אין בּ ׁש למוּ ת, עוֹ מד  ׁש הוּ א ואלמלא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,
התקיּ ם א יעקב, אלמלא הּק טן, אחיו ל וֹ  אמר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק יּ ם.
ׁש לּ מעלה היּ חוּ ד את בניו ׁש יּ חדוּ  בּ ׁש עה ראה, בּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

ו)ואמרוּ  זוֹ הי (דברים אחד , ה' אהינוּ  ה' ישׂ ראל ׁש מע ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
יעקב  התחבּ ר אזי  אחד, בּ יחוּ ד  להתיחד העלי וֹ נה ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהלמ וּ ת 
האבוֹ ת, עם אחד בּ חבּ וּ ר בּ וֹ  וי ׁש ב בּ יתוֹ , את ונטל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲאביהם,

יחד . וּ נקבה זכר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר

אוֹ מרים.אמר הם מה ואׁש מע עּמ הם אׁש ּת ּת ף יצחק, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ואמר, האיׁש  אוֹ תוֹ  וארוֹ ן ּפ תח אּת ה  למנוּ חת ה' ק וּ מה ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

. ּלביתעז הּמ ל יקוּ ם ׁש אוֹ מר כּ מי - למנוּ חת ה' קוּ מה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ודוד . מׁש ה - ה' קוּ מה ׁש אמר וּ  היוּ  הם ׁש נים מׁש כּ נוֹ . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמנוּ חת
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אמר, י)מׁש ה אמר(במדבר  ודוד  .איבי ויפצוּ  ה' (תהליםקוּ מה ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
למנוּ חתקלב ) ה' בּ יניהםקוּ מה ההב דּ ל מה כּ מ וֹ . מׁש ה, אלּ א ? ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌
קרב מי להלּ חם אוֹ תּה  צוּ ה מׁש ה אמר. הוּ א בּ ית וֹ  את ׁש ּמ צוּ ה ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ׁש ּמ זמין כּ מוֹ  למנוּ חה. אוֹ תּה  הזמין  ודוד שׂ וֹ נאיו, את[לו]כּ נגד ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ה' קוּ מה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עּמ וֹ . והגּ בירה הּמ ל את מזמין ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַרבּ וֹ ,
ילבּ ׁש וּ  כּ הני להפרידם. ׁש א כּ די  , ּעז וארוֹ ן אּת ה ִלמנ וּ חת◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌

יר נּ נוּ .  וחסידי הּמ ל ,צדק את ׁש ּמ זמין  ׁש ּמ י למדנוּ , מכּ אן ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּמ ל  דּ ר אם . לּמ ל שׂ מחה  לתת כּ די מעשׂ יו את ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְיׁש נּ ה
בּ דּ חנים  לפניו  יסדּ ר - ּפ ׁש וּ טים  בּ דּ חנים אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ שׂ ּמ חים 

א זוֹ  - א ואם גּ ד וֹ לים, ו שׂ רים  הּמ ל .[משום]נכ בּ דים שׂ מחת ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

עשׂ הבּ א מה למנוּ חה, והגּ בירה הּמ ל את הזמין דּ וד ?ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הם וּ מי ונכבּ דים, שׂ רים בּ ׁש ביל  הּמ ל בּ דּ חני  את ?ׁש נּ ה ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

יר נּ נוּ ׁש כּ תוּ ב  וחסידי צדק  יל בּ ׁש וּ  יר נּ נוּ כּ הני וחסידי .? ֶ◌ָ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
יר נּ נוּ   לויּ י להיוֹ ת צרי הּמ ל,היה בּ דּ חני הם הלויּ ים  ׁש הרי ! ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הכּ הנים את ע שׂ ה למנוּ חה, אוֹ תוֹ  ׁש הזמין  דּ וד  ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוכעת
הּמ ל בּ דּ חני  הם  ׁש יּ הי וּ  בּ ר וּ והחסידים הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר . ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

.עלי להטריח רוֹ צה איני  דּ וד , ברוך[אלו]הוּ א, הקדוש לו  [אמר ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
כך] לא  דוד , ר בּ וֹ ני,הוא, דּ וד, ל וֹ  אלא]אמר  כך, כּ ׁש אּת ה[לא ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הדּ בר ,אוֹ ת ׁש הזמנּת י כּ עת .רצוֹ נ ע וֹ שׂ ה אּת ה ,ְבּ היכל◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
גּ ב  על אף חׁש וּ בים , יוֹ תר ׁש הם אלּ וּ , את לקרב בּ רצוֹ ני  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵעוֹ מד 
דּ ר כּ וֹ  יסדּ ר בּ ביתוֹ , ׁש הוּ א ׁש ּמ י למדנוּ , מכּ אן בּ זה. דּ ר כּ ם  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
ׁש ל  רצוֹ נוֹ  את יעשׂ ה אוֹ תוֹ , מזמינים אם  כּ רצ וֹ נוֹ . ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה וּ 
וס דּ ר לו יּ ים החליף דּ וד ׁש הרי  עליו, ׁש ּמ סדּ ר כּ מוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְמארח וֹ 
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דּ וד , אמר כּ רצוֹ נוֹ . הדּ בר  את הקים הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲֹכּ הנים,
מׁש יח ּפ ני  ּת ׁש ב אל  ּעבד דּ וד אבּ עב וּ ר  ׁש ּס דּ רּת י הּס דּ וּ ר . ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אפלּ וּ  , חיּ י דּ וד, הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר  אחוֹ ר. ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָי ׁש וּ ב
הּק דוֹ ׁש  זז ו א . ּׁש ל בּ כּ לים אלּ א אׁש ּת ּמ ׁש , א ׁש לּ י ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַבּ כּ לים

ׁש כּ תוּ ב וּ מּת נוֹ ת, אוֹ צרוֹ ת ל וֹ  ׁש נּ תן עד מם הוּ א  ּנׁש בּ ע בּ רו ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ל לכ ּס א א ׁש ית בטנ מ ּפ רי מּמ נּ ה  י ׁש וּ ב א אמת לדוד .ה' ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

אלּ א הזּ וֹ   לדּ ר באתי  א אם אמר , ל וֹ . ונׁש ק יצחק ר בּ י ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָבּ א
לי . דּ י - זה את ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִלׁש מע

יראל לכנסת ה א  ר ד ה חב חביב ת  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָה 

 דּ ודּכ הני ּב עב וּ ר  ירנּ נוּ   וחסידי צדק וגו'יל ּב ׁש וּ   ּקלב ,עבד) ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
פנחס:ט) פ' ח"ג רמ "א :)[זוהר הוֹ ל](דף היה ׁש מעוֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 

לוֹ  אמר מוֹ רי. עלי ׁש לוֹ ם לוֹ , אמר אל יּ הוּ , בּ וֹ  ּפ גע ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִלטבריה.
בּ רקיע  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  עוֹ סק בּ ּמ ה  ׁש מעוֹ ן, ל וֹ ,רבּ י אמר ? ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

אׁש רי . מ מ חדׁש ים דּ ברים ואוֹ מר  עוֹ סק, וּ באתי בּ קרבּ נוֹ ת ! ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
להסכּ ים,  מ ּמ לׁש אל אני  רוֹ צה אחד ודבר ׁש ל וֹ ם,  ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהק דּ ים
אכילה בּ וֹ  אין הבּ א העוֹ לם ׁש אלוֹ ת: ׁש אלוּ  הרקיע ׁש ל  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ י ׁש יבה

כּ תוּ ב  והרי ה)וּ ׁש תיּ ה, השירים וגוֹ ',(שיר  כ לּ ה אחתי  לגנּ י  בּ אתי ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ה וּ א וּ ׁש תיּ ה, אכילה בּ וֹ  ׁש אין מי וגוֹ '. דּ בׁש י  עם  יערי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאכל ּת י

חלבי  עם ייני  ׁש תיתי דּ בׁש י  עם יערי  אכל ּת י רבּ י ?אוֹ מר  אמר  ! ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
להם הׁש יב מה הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  אמרׁש מע וֹ ן, לוֹ , אמר ? ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

. מּמ לׁש אל וּ באתי יאמר, י וֹ חאי בּ ר  הרי  הוּ א,  ּבּ רו ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
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לכנסת הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  חבּ ב חביבוּ ת כּ ּמ ה ׁש מעוֹ ן, רבּ י ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מּמ ה מעשׂ יו ׁש נּ ה אוֹ תּה , ׁש אוֹ הב  האהבה וּ מר בּ וּ י  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
בּ גלל  - וּ ׁש תיּ ה בּ אכילה דּ רכיו ׁש אין גּ ב  על ׁש אף עוֹ שׂ ה. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶהוּ א
כּ לּ ה רצ וֹ נּה . עשׂ ה  אצלּה , וּ בא הוֹ איל וׁש תה. אכל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאהבה
אף  עּמ ּה  חתנּה  ׁש יּ אכל  דּ ין זה אין  לאכל, ורוֹ צה לח ּפ ה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכנסת

 ּכ לעשׂ וֹ ת דּ רכּ וֹ  ׁש אין גּ ב  אחתי ?על לגנּ י בּ אתי  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ! ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִֹ◌
עם יערי אכלּת י  לחּפ ה, עּמ ּה  ולעל וֹ ת אצלּה  וּ באתי  הוֹ איל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַכ לּ ה.
וׁש נּ ה הוּ א  ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  ׁש הזמין מדּ וד , ולמדנ וּ  וגוֹ '. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ בׁש י
 ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  ה וּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל דּ רכיו מ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו

והּמ ל  לּמ ל זּמ ן רצוֹ נוֹ . ועשׂ ה  קבּ ל ׁש כּ תוּ ב הוּ א זהוּ  - עּמ וֹ  כּ ה ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
קלב ) ע זּ (תהלים ואר וֹ ן אּת ה  למנוּ חת ה' וּ מלכּ הקוּ מה מל . ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש ל  מעשׂ ים וׁש נּ ה כּ לים ׁש נּ ה  אוֹ תם, להפריד  ׁש א כּ די  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד ,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  .יר נּ נוּ (שם)הּמ ל וחסידי צדק ילבּ ׁש וּ   כּ הני ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

דּ וד צדק בּ עבוּ ר יל בּ ׁש וּ  כּ הני לכּת ב ?וגוֹ '. צרי  לויּ י ׁש הרי ! ! ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌
יר נּ נוּ   וחסידי הוּ א. הלויּ ם מצּ ד צרי?צדק  ירנּ נוּ  לויּ י ! ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

כּ הנילכּת ב  ואמר ׁש נּ ה והוּ א בּ לויּ ם. היא וזמרה רנּ ה ׁש הרי  ! ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲֹ◌ֶ◌
מצּ ד ׁש הם , היּ מין.וחסידי ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

דּ וד ,אמר אמר . ּכ דּ רכּ י  אין דּ וד, הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ׁש אני  ּת ּק וּ ן .מׁש יח ּפ ני ּת ׁש ב אל  ּעב ד דּ וד ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עבוּ ר 
יׁש  אוֹ תי, וזּמ נּת  הוֹ איל  דּ וד, ל וֹ , אמר  אוֹ תוֹ . ּת ׁש נּ ה אל ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִּת ּק נ ּת י ,
ׁש ּמ י  העוֹ לם,  דּ ר מכּ אן וּ למדים רצ וֹ ני. וא ,רצוֹ נ לע שׂ וֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִלי
על  אף רצוֹ נוֹ  לע שׂ וֹ ת לוֹ  יׁש  אצלוֹ  ׁש בּ א אוֹ תוֹ  לאחר, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ זּמ ן

 ּכ . בּ כ דּ ר כּ וֹ  ׁש אין כח)גּ ב וגוֹ '.(בראשית  הּמ קוֹ ם מאבני  ויּ ּק ח  ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌
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דּ וד , אמר כּ רצוֹ נוֹ . הדּ בר  את הקים הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲֹכּ הנים,
מׁש יח ּפ ני  ּת ׁש ב אל  ּעבד דּ וד אבּ עב וּ ר  ׁש ּס דּ רּת י הּס דּ וּ ר . ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אפלּ וּ  , חיּ י דּ וד, הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר  אחוֹ ר. ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָי ׁש וּ ב
הּק דוֹ ׁש  זז ו א . ּׁש ל בּ כּ לים אלּ א אׁש ּת ּמ ׁש , א ׁש לּ י ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַבּ כּ לים

ׁש כּ תוּ ב וּ מּת נוֹ ת, אוֹ צרוֹ ת ל וֹ  ׁש נּ תן עד מם הוּ א  ּנׁש בּ ע בּ רו ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ל לכ ּס א א ׁש ית בטנ מ ּפ רי מּמ נּ ה  י ׁש וּ ב א אמת לדוד .ה' ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

אלּ א הזּ וֹ   לדּ ר באתי  א אם אמר , ל וֹ . ונׁש ק יצחק ר בּ י ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָבּ א
לי . דּ י - זה את ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִלׁש מע

יראל לכנסת ה א  ר ד ה חב חביב ת  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָה 

 דּ ודּכ הני ּב עב וּ ר  ירנּ נוּ   וחסידי צדק וגו'יל ּב ׁש וּ   ּקלב ,עבד) ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
פנחס:ט) פ' ח"ג רמ "א :)[זוהר הוֹ ל](דף היה ׁש מעוֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 

לוֹ  אמר מוֹ רי. עלי ׁש לוֹ ם לוֹ , אמר אל יּ הוּ , בּ וֹ  ּפ גע ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִלטבריה.
בּ רקיע  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  עוֹ סק בּ ּמ ה  ׁש מעוֹ ן, ל וֹ ,רבּ י אמר ? ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

אׁש רי . מ מ חדׁש ים דּ ברים ואוֹ מר  עוֹ סק, וּ באתי בּ קרבּ נוֹ ת ! ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
להסכּ ים,  מ ּמ לׁש אל אני  רוֹ צה אחד ודבר ׁש ל וֹ ם,  ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהק דּ ים
אכילה בּ וֹ  אין הבּ א העוֹ לם ׁש אלוֹ ת: ׁש אלוּ  הרקיע ׁש ל  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ י ׁש יבה

כּ תוּ ב  והרי ה)וּ ׁש תיּ ה, השירים וגוֹ ',(שיר  כ לּ ה אחתי  לגנּ י  בּ אתי ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ה וּ א וּ ׁש תיּ ה, אכילה בּ וֹ  ׁש אין מי וגוֹ '. דּ בׁש י  עם  יערי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאכל ּת י

חלבי  עם ייני  ׁש תיתי דּ בׁש י  עם יערי  אכל ּת י רבּ י ?אוֹ מר  אמר  ! ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
להם הׁש יב מה הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  אמרׁש מע וֹ ן, לוֹ , אמר ? ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

. מּמ לׁש אל וּ באתי יאמר, י וֹ חאי בּ ר  הרי  הוּ א,  ּבּ רו ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
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לכנסת הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  חבּ ב חביבוּ ת כּ ּמ ה ׁש מעוֹ ן, רבּ י ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מּמ ה מעשׂ יו ׁש נּ ה אוֹ תּה , ׁש אוֹ הב  האהבה וּ מר בּ וּ י  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
בּ גלל  - וּ ׁש תיּ ה בּ אכילה דּ רכיו ׁש אין גּ ב  על ׁש אף עוֹ שׂ ה. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶהוּ א
כּ לּ ה רצ וֹ נּה . עשׂ ה  אצלּה , וּ בא הוֹ איל וׁש תה. אכל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאהבה
אף  עּמ ּה  חתנּה  ׁש יּ אכל  דּ ין זה אין  לאכל, ורוֹ צה לח ּפ ה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכנסת

 ּכ לעשׂ וֹ ת דּ רכּ וֹ  ׁש אין גּ ב  אחתי ?על לגנּ י בּ אתי  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ! ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִֹ◌
עם יערי אכלּת י  לחּפ ה, עּמ ּה  ולעל וֹ ת אצלּה  וּ באתי  הוֹ איל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַכ לּ ה.
וׁש נּ ה הוּ א  ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  ׁש הזמין מדּ וד , ולמדנ וּ  וגוֹ '. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ בׁש י
 ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  ה וּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל דּ רכיו מ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו

והּמ ל  לּמ ל זּמ ן רצוֹ נוֹ . ועשׂ ה  קבּ ל ׁש כּ תוּ ב הוּ א זהוּ  - עּמ וֹ  כּ ה ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
קלב ) ע זּ (תהלים ואר וֹ ן אּת ה  למנוּ חת ה' וּ מלכּ הקוּ מה מל . ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש ל  מעשׂ ים וׁש נּ ה כּ לים ׁש נּ ה  אוֹ תם, להפריד  ׁש א כּ די  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד ,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  .יר נּ נוּ (שם)הּמ ל וחסידי צדק ילבּ ׁש וּ   כּ הני ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

דּ וד צדק בּ עבוּ ר יל בּ ׁש וּ  כּ הני לכּת ב ?וגוֹ '. צרי  לויּ י ׁש הרי ! ! ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌
יר נּ נוּ   וחסידי הוּ א. הלויּ ם מצּ ד צרי?צדק  ירנּ נוּ  לויּ י ! ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

כּ הנילכּת ב  ואמר ׁש נּ ה והוּ א בּ לויּ ם. היא וזמרה רנּ ה ׁש הרי  ! ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲֹ◌ֶ◌
מצּ ד ׁש הם , היּ מין.וחסידי ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

דּ וד ,אמר אמר . ּכ דּ רכּ י  אין דּ וד, הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ׁש אני  ּת ּק וּ ן .מׁש יח ּפ ני ּת ׁש ב אל  ּעב ד דּ וד ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עבוּ ר 
יׁש  אוֹ תי, וזּמ נּת  הוֹ איל  דּ וד, ל וֹ , אמר  אוֹ תוֹ . ּת ׁש נּ ה אל ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִּת ּק נ ּת י ,
ׁש ּמ י  העוֹ לם,  דּ ר מכּ אן וּ למדים רצ וֹ ני. וא ,רצוֹ נ לע שׂ וֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִלי
על  אף רצוֹ נוֹ  לע שׂ וֹ ת לוֹ  יׁש  אצלוֹ  ׁש בּ א אוֹ תוֹ  לאחר, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ זּמ ן

 ּכ . בּ כ דּ ר כּ וֹ  ׁש אין כח)גּ ב וגוֹ '.(בראשית  הּמ קוֹ ם מאבני  ויּ ּק ח  ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌
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:מׁש יח ּפ ני ּת ׁש ב אל  ּיאעבדיהו נׁש בּ ע 
לכּס א אׁש ית בטנ מּפ רי מּמ נּ ה יׁש וּ ב א אמת לדוד

:גּ םיבל אלּמ דם זוֹ  ועדתי בּ ריתי בני יׁש מרוּ  אם 
:ל לכּס א יׁש בוּ  עד עדי בּ ניהם

תהלי זוהר 

לׁש כּ ב  דּ ר כּ וֹ  ׁש אין גּ ב  על אף ה כּ לּ ה, אצל  חתן וּ בא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִהוֹ איל
יקבּ ל  ה כּ ל - לׁש כּ ב אבנים  לוֹ  נתנה והיא  וּ כסתוֹ ת, בּ כרים ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
אוֹ תם על ההוּ א, בּ ּמ קוֹ ם  ויּ ׁש כּ ב ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הלּ ב . ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ רצוֹ ן 
יערי  אכלּת י כּ אן, גּ ם אף .בּ כ דּ רכּ וֹ  ׁש אין גּ ב על אף ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים,
ׁש ל  אהבה  בּ גלל , בּ כ דּ רכּ וֹ  ׁש אין  גּ ב על  אף - דּ בׁש י ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִעם
אחר. במקוֹ ם וא ה כּ לּ ה, ׁש ל בּ בית ּה  זה כּ ל ועם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהכּ לּ ה.
וׁש וֹ תה. אוֹ כל ׁש לּ ּה  בּ ּמ קוֹ ם - ׁש וֹ תה  וא אוֹ כל  א ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מ וֹ 
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש לח  מלאכים לגנּ י . בּ אתי  ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
אכלוּ  אברהם בּ ׁש ביל - בּ מקוֹ מם ׁש ת וּ  וא אכלוּ  א ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאברהם
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  רצה זה דּ בר חיּ י ר בּ י, לוֹ , אמר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוׁש ת וּ .
י שׂ ראל , כּ נסת לפני  לעצמוֹ  טוֹ בה להחזיק  ׁש א וּ מוּ ם  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַל וֹ מר ,

ׁש  בּ עוֹ לם, אׁש רי .לפני הדּ בר  בּ הביא מׁש ּת בּ ח  אדוֹ נ ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
כּ תוּ ב  ועלי כג )למעלה, ב  אהים.(שמואל יראת  מוֹ ׁש ל  צ דּ יק  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌

לכ ּס א אם  י ׁש בוּ  עד עדי  ּב ניהם גּ ם  וגוֹ ', ּב ריתי בני יׁש מר וּ  ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

יב )ל ויצא:(קלב, פ ' בראשית קנ.)[זוהר ג )כּ תוּ ב](דף  א (מלכים ָ◌ָ◌
מה ׁש אל אהים ויּ אמר הלּ ילה בּ חלוֹ ם ׁש מה אל ה ' ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנראה
לחלוֹ ם יׁש  רׁש וּ ת איזוֹ  וכי  בּ חלוֹ ם, כּ אן ּת אמר, ואם .ל ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶאּת ן
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תהלי זוהר 

עםבּ זה העליוֹ נה הדּ ר גּ ה בּ דרגּ ה, דּ רגּ ה נכללת כּ אן אלּ א ? ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש לם. היה א ׁש מה עכ ׁש ו ׁש עד  מוּ ם הּת חּת וֹ נה. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהדּ רגּ ה

כּ תוּ ב ׁש נּ ׁש לם, ה)כּ יון וכתוּ ב(שם לׁש מה, חכמה נתן (שם)וה' ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌
וּ בית בּ ׁש למ וּ תּה , הלּ בנה ׁש עמדה ׁש מה. חכמת ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַוּת רב
בּ עין, עין החכמה את ׁש מה ר וֹ אה היה ואז נבנה, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
לחלוֹ ם הצטר ׁש חטא, אחר  לחלוֹ ם . הצטר ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא

כּ תוּ ב כּ ן ועל יא)כּ ברא ׁש וֹ נה, וכי (שם ּפ עמים. אליו  הנּ ראה  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
י וֹ תר וא היה וצד ּפ עמים ּפ עמים, לוֹ  היה  החל וֹ ם צד אלּ א ? ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

י וֹ ם. בּ כל היה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה

בּ ני ועם  ׁש אר  כּ ל  על  יוֹ תר היה החלוֹ ם ׁש ל הצּ ד זה כּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
מרא"ה דּ רגּ ה , עם דּ רגּ ה ׁש נּ כללה מוּ ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
מוּ ם וזה , ּחׁש ו יוֹ תר ימיו בּ סוֹ ף כּ אן והנּ ה ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ מרא"ה.

הּט עם מה להּפ גם. עמדה וה לּ בנה ׁש מרׁש חטא, ׁש א מוּ ם ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הּת נאי  וזה נכריּ וֹ ת , נׁש ים עם בּ התעּס קוּ תוֹ  הּק ד ׁש  בּ רית ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶאת

ׁש כּ תוּ ב  דּ וד, עם ע שׂ ה הוּ א  ּבּ ר ו קלב )ׁש הּק דוֹ ׁש  אם (תהלים ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
. ל לכ ּס א  י ׁש ב וּ  עד  עדי  בּ ניהם גּ ם  וגוֹ ', בּ ריתי  בני ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִיׁש מר וּ 

זּ ה עדמה ׁש כּ תוּ בעדי  הינוּ  יא)? על (דברים המים כּ ימי ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ ראוּ י , הזּ וֹ  הבּ רית את ׁש מר  א ׁש מה וּ מוּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ.
החל וֹ ם, את  הצטר בּ ּס וֹ ף  כּ ן ועל לה ּפ גם, הלּ בנה ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהתחילה
מהימנא רעיא ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  החלוֹ ם, את  הצטר יעקב ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְוכן

נאמני לנביאי רה לי תא י ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמה 
אלּמ דם ועדוֹ תי יב )זוֹ  צו:(קלב , פ' ח"ג ל"ה .)[זוהר ּפ תח](דף עוֹ ד  ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

ח)ואמר , בּ לּמ ד (שם ּת וֹ רה חתוֹ ם ּת עוּ דה צוֹ רצוֹ ר י . ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌
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:מׁש יח ּפ ני ּת ׁש ב אל  ּיאעבדיהו נׁש בּ ע 
לכּס א אׁש ית בטנ מּפ רי מּמ נּ ה יׁש וּ ב א אמת לדוד

:גּ םיבל אלּמ דם זוֹ  ועדתי בּ ריתי בני יׁש מרוּ  אם 
:ל לכּס א יׁש בוּ  עד עדי בּ ניהם

תהלי זוהר 

לׁש כּ ב  דּ ר כּ וֹ  ׁש אין גּ ב  על אף ה כּ לּ ה, אצל  חתן וּ בא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִהוֹ איל
יקבּ ל  ה כּ ל - לׁש כּ ב אבנים  לוֹ  נתנה והיא  וּ כסתוֹ ת, בּ כרים ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
אוֹ תם על ההוּ א, בּ ּמ קוֹ ם  ויּ ׁש כּ ב ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הלּ ב . ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ רצוֹ ן 
יערי  אכלּת י כּ אן, גּ ם אף .בּ כ דּ רכּ וֹ  ׁש אין גּ ב על אף ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים,
ׁש ל  אהבה  בּ גלל , בּ כ דּ רכּ וֹ  ׁש אין  גּ ב על  אף - דּ בׁש י ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִעם
אחר. במקוֹ ם וא ה כּ לּ ה, ׁש ל בּ בית ּה  זה כּ ל ועם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהכּ לּ ה.
וׁש וֹ תה. אוֹ כל ׁש לּ ּה  בּ ּמ קוֹ ם - ׁש וֹ תה  וא אוֹ כל  א ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מ וֹ 
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש לח  מלאכים לגנּ י . בּ אתי  ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
אכלוּ  אברהם בּ ׁש ביל - בּ מקוֹ מם ׁש ת וּ  וא אכלוּ  א ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאברהם
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  רצה זה דּ בר חיּ י ר בּ י, לוֹ , אמר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוׁש ת וּ .
י שׂ ראל , כּ נסת לפני  לעצמוֹ  טוֹ בה להחזיק  ׁש א וּ מוּ ם  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַל וֹ מר ,

ׁש  בּ עוֹ לם, אׁש רי .לפני הדּ בר  בּ הביא מׁש ּת בּ ח  אדוֹ נ ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
כּ תוּ ב  ועלי כג )למעלה, ב  אהים.(שמואל יראת  מוֹ ׁש ל  צ דּ יק  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌

לכ ּס א אם  י ׁש בוּ  עד עדי  ּב ניהם גּ ם  וגוֹ ', ּב ריתי בני יׁש מר וּ  ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

יב )ל ויצא:(קלב, פ ' בראשית קנ.)[זוהר ג )כּ תוּ ב](דף  א (מלכים ָ◌ָ◌
מה ׁש אל אהים ויּ אמר הלּ ילה בּ חלוֹ ם ׁש מה אל ה ' ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנראה
לחלוֹ ם יׁש  רׁש וּ ת איזוֹ  וכי  בּ חלוֹ ם, כּ אן ּת אמר, ואם .ל ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶאּת ן
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תהלי זוהר 

עםבּ זה העליוֹ נה הדּ ר גּ ה בּ דרגּ ה, דּ רגּ ה נכללת כּ אן אלּ א ? ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש לם. היה א ׁש מה עכ ׁש ו ׁש עד  מוּ ם הּת חּת וֹ נה. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהדּ רגּ ה

כּ תוּ ב ׁש נּ ׁש לם, ה)כּ יון וכתוּ ב(שם לׁש מה, חכמה נתן (שם)וה' ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌
וּ בית בּ ׁש למ וּ תּה , הלּ בנה ׁש עמדה ׁש מה. חכמת ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַוּת רב
בּ עין, עין החכמה את ׁש מה ר וֹ אה היה ואז נבנה, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
לחלוֹ ם הצטר ׁש חטא, אחר  לחלוֹ ם . הצטר ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא

כּ תוּ ב כּ ן ועל יא)כּ ברא ׁש וֹ נה, וכי (שם ּפ עמים. אליו  הנּ ראה  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
י וֹ תר וא היה וצד ּפ עמים ּפ עמים, לוֹ  היה  החל וֹ ם צד אלּ א ? ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

י וֹ ם. בּ כל היה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה

בּ ני ועם  ׁש אר  כּ ל  על  יוֹ תר היה החלוֹ ם ׁש ל הצּ ד זה כּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
מרא"ה דּ רגּ ה , עם דּ רגּ ה ׁש נּ כללה מוּ ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
מוּ ם וזה , ּחׁש ו יוֹ תר ימיו בּ סוֹ ף כּ אן והנּ ה ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ מרא"ה.

הּט עם מה להּפ גם. עמדה וה לּ בנה ׁש מרׁש חטא, ׁש א מוּ ם ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הּת נאי  וזה נכריּ וֹ ת , נׁש ים עם בּ התעּס קוּ תוֹ  הּק ד ׁש  בּ רית ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶאת

ׁש כּ תוּ ב  דּ וד, עם ע שׂ ה הוּ א  ּבּ ר ו קלב )ׁש הּק דוֹ ׁש  אם (תהלים ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
. ל לכ ּס א  י ׁש ב וּ  עד  עדי  בּ ניהם גּ ם  וגוֹ ', בּ ריתי  בני ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִיׁש מר וּ 

זּ ה עדמה ׁש כּ תוּ בעדי  הינוּ  יא)? על (דברים המים כּ ימי ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ ראוּ י , הזּ וֹ  הבּ רית את ׁש מר  א ׁש מה וּ מוּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ.
החל וֹ ם, את  הצטר בּ ּס וֹ ף  כּ ן ועל לה ּפ גם, הלּ בנה ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהתחילה
מהימנא רעיא ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  החלוֹ ם, את  הצטר יעקב ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְוכן

נאמני לנביאי רה לי תא י ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמה 
אלּמ דם ועדוֹ תי יב )זוֹ  צו:(קלב , פ' ח"ג ל"ה .)[זוהר ּפ תח](דף עוֹ ד  ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

ח)ואמר , בּ לּמ ד (שם ּת וֹ רה חתוֹ ם ּת עוּ דה צוֹ רצוֹ ר י . ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌
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יהויג בחר לוֹ :כּ י ׁש ב למוֹ  אוּ ּה  זאתידבּ ציּ וֹ ן 
תהלי זוהר 

ׁש כּ תוּ ב דּ וד, ׁש ל עד וּ ת זוֹ  - קלב )ּת עוּ דה  זוֹ (תהלים ועד וֹ תי ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אחד .אלּמ דם  בּ מקוֹ ם ק ׁש ר  ׁש ּק וֹ ׁש ר כּ מוֹ  קוּ ר, היא - צוֹ ר . ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

וכל  הּת וֹ רה, ׁש ל חתימה - תוֹ רה חתוֹ ם בּ ל ּמ די. ּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲחתוֹ ם
בּ איזוֹ  מלמעלה, ׁש וֹ פעים ׁש מן וּ מׁש חת  חתימה(בין)ׁש פע ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

ׁש ני ׁש לּ וֹ  בּ ין מ ׁש חה ׁש מן מתכּ נּ ס ׁש ם מוּ ם  בּ ל ּמ די. ? ֶ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
מׁש חה ׁש מן כּ ל ׁש ל הכּ נּ וּ ס מקוֹ ם ׁש וֹ רים, ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַעּמ וּ דים
אוֹ תוֹ  וּ להריק הא ּמ ה לפי אוֹ תוֹ   לׁש ּפ מּמ על , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש וֹ פע

וּ ראה בּ א נאמן. אחד  קׁש ר הכּ ל נקׁש ר  ואז  הזּ את, מה בּ ּת עוּ דה ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌
נאמנים  לנביאים בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם אוֹ תםבּ ין . ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הּט עם מה ּפ עם. בּ כל מנּ ביאים עדיפים בּ ּת וֹ רה ?ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
אלּ וּ  מבּ נּ ביאים, יוֹ תר עלי וֹ נה בּ דרגּ ה  ע וֹ מדים ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
תוֹ רה, ׁש נּ קרא בּ מקוֹ ם למעלה, ע וֹ מדים בּ ּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

עוֹ מדים(תפארת) וּ נביאים האמ וּ נה, כּ ל ׁש ל ק יּ וּ מּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
כּ ן ועל והוֹ ד. נצח ׁש נּ קראוּ  בּ מקוֹ ם אוֹ תם(נקראו)למּט ה ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

מהם. יוֹ תר ועליוֹ נים מנּ ביאים, עדיפים בּ ּת וֹ רה ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
ואוֹ תם למּט ה. עוֹ מדים ואלּ וּ  למעלה, עוֹ מדים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אלּ וּ 

מכּ לּ ם. למּט ה עוֹ מדים הּק דׁש , בּ רוּ ח דּ ברים  ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים

לוֹ ּכ י למוֹ ׁש ב אוּ ּה  ּב ציּ וֹ ן  ה ' יג)בחר  צו :(קלב, פ' ח"ג ל"א.)][זוהר (דף ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אמר לטבריה. מאוּ ׁש א הוֹ לכים היוּ  יוֹ סי  ור בּ י  חיּ יא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
כּ תוּ ב חיּ יא , קלב )רבּ י בּ ציּ וֹ ן (תהלים ה' בחר מנוּ חתי כּ י  זּ את וגוֹ '. ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌

ׁש ה וּ א מוּ ם זכר, החברים כּ ל זה את קוֹ ראים לפעמים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוגוֹ '.
הוא) רבּ י (שציון אמר נקבה. אוֹ תוֹ  ק וֹ רא הכּ תוּ ב וכאן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים,
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תהלי זוהר 

הּק דוֹ ׁש ה, מה ּמ נוֹ רה לי נׁש מע  ּכ ׁש הזּ וּ וּ ג(אבל )יוֹ סי, בּ ׁש עה ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
הנּ קבה אחד , בּ כלל בּ וֹ  נכללת ׁש הנּ קבה להראוֹ ת כּ אחד  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמזדּ וּ ג

בּ ׁש ם הגּ בירה(הזכר )נקראת ׁש ל הבּ רכ וֹ ת נמצאוֹ ת אז ׁש הרי , ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
כּ י  וכתוּ ב לוֹ . למ וֹ ׁש ב כּ תוּ ב  כּ ן ועל כּ לל, ּפ רי ׁש וּ ת בּ ּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואין

ׁש וֹ ר בּ תוֹ כ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ אוֹ תוֹ  בּ ד יּ וּ ק, בּ צ יּ וֹ ן בּ ציּ וֹ ן, ה' בּ וֹ ,בחר ה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
זכר, ׁש ל  בּ ׁש ם לזה ׁש ּק וֹ רא בּ ין אחד . והכּ ל לציּ וֹ ן, כתוּ ב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוא
בּ דרגּ ה ועוֹ מדים אחד  ה כּ ל נקבה, ׁש ל בּ ׁש ם לזה  ׁש ּק וֹ רא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵוּ בין

◌ַ◌ַאחת.

אוּ יתיה . ּכ י אׁש ב ּפ ה עד עדי  מנוּ חתי יד )זאת ח"ב:(קלב, [זוהר ְֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

פקודי רכ"ב:)]פ' ׁש ל (דף והּמ ראה העוֹ לם ׁש ל היּ פי וּ ראה, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
ונכנס  הּמ ׁש כּ ן והוּ קם ׁש נּ בנה עד  בּ עוֹ לם, נראה  א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם
הכּ ל  ׁש ל הּמ ראה נראה ׁש עה מאוֹ תּה  ה ּק דׁש .  ֹלתו ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהארוֹ ן

בּ אוֹ תוֹ  והוֹ לכים העוֹ לם, והתּת ּק ן ארוֹ ן,בּ עוֹ לם וּ בא וֹ ת וֹ  מׁש כּ ן ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הכּ ל . שׂ מחת נוֹ ף יפה ׁש היא נקדּ ה לאוֹ תּה  ׁש ּמ גּ יעים ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַעד  ◌ֹ

ואמר , האר וֹ ן ּפ תח אז לׁש ם, ׁש הגּ יע וּ  קלב )כּ יון זאת (תהלים ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֹ
אוּ יתיה. כּ י אׁש ב  ּפ ה עד עדי אמר,מנ וּ חתי ייסא רבּ י  ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌

בּ ית ׁש נּ בנה בּ ׁש עה ישׂ ראל כּ נסת אוֹ תוֹ  אמרה הזּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ ס וּ ק
הּק דוֹ ׁש  אמר , חזקיּ ה ר בּ י  למקוֹ מוֹ . הארוֹ ן ונכנס ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
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יהויג בחר לוֹ :כּ י ׁש ב למוֹ  אוּ ּה  זאתידבּ ציּ וֹ ן 
תהלי זוהר 

ׁש כּ תוּ ב דּ וד, ׁש ל עד וּ ת זוֹ  - קלב )ּת עוּ דה  זוֹ (תהלים ועד וֹ תי ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אחד .אלּמ דם  בּ מקוֹ ם ק ׁש ר  ׁש ּק וֹ ׁש ר כּ מוֹ  קוּ ר, היא - צוֹ ר . ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

וכל  הּת וֹ רה, ׁש ל חתימה - תוֹ רה חתוֹ ם בּ ל ּמ די. ּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲחתוֹ ם
בּ איזוֹ  מלמעלה, ׁש וֹ פעים ׁש מן וּ מׁש חת  חתימה(בין)ׁש פע ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

ׁש ני ׁש לּ וֹ  בּ ין מ ׁש חה ׁש מן מתכּ נּ ס ׁש ם מוּ ם  בּ ל ּמ די. ? ֶ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
מׁש חה ׁש מן כּ ל ׁש ל הכּ נּ וּ ס מקוֹ ם ׁש וֹ רים, ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַעּמ וּ דים
אוֹ תוֹ  וּ להריק הא ּמ ה לפי אוֹ תוֹ   לׁש ּפ מּמ על , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש וֹ פע

וּ ראה בּ א נאמן. אחד  קׁש ר הכּ ל נקׁש ר  ואז  הזּ את, מה בּ ּת עוּ דה ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌
נאמנים  לנביאים בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם אוֹ תםבּ ין . ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הּט עם מה ּפ עם. בּ כל מנּ ביאים עדיפים בּ ּת וֹ רה ?ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
אלּ וּ  מבּ נּ ביאים, יוֹ תר עלי וֹ נה בּ דרגּ ה  ע וֹ מדים ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
תוֹ רה, ׁש נּ קרא בּ מקוֹ ם למעלה, ע וֹ מדים בּ ּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

עוֹ מדים(תפארת) וּ נביאים האמ וּ נה, כּ ל ׁש ל ק יּ וּ מּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
כּ ן ועל והוֹ ד. נצח ׁש נּ קראוּ  בּ מקוֹ ם אוֹ תם(נקראו)למּט ה ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

מהם. יוֹ תר ועליוֹ נים מנּ ביאים, עדיפים בּ ּת וֹ רה ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
ואוֹ תם למּט ה. עוֹ מדים ואלּ וּ  למעלה, עוֹ מדים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אלּ וּ 

מכּ לּ ם. למּט ה עוֹ מדים הּק דׁש , בּ רוּ ח דּ ברים  ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים

לוֹ ּכ י למוֹ ׁש ב אוּ ּה  ּב ציּ וֹ ן  ה ' יג)בחר  צו :(קלב, פ' ח"ג ל"א.)][זוהר (דף ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אמר לטבריה. מאוּ ׁש א הוֹ לכים היוּ  יוֹ סי  ור בּ י  חיּ יא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
כּ תוּ ב חיּ יא , קלב )רבּ י בּ ציּ וֹ ן (תהלים ה' בחר מנוּ חתי כּ י  זּ את וגוֹ '. ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌

ׁש ה וּ א מוּ ם זכר, החברים כּ ל זה את קוֹ ראים לפעמים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוגוֹ '.
הוא) רבּ י (שציון אמר נקבה. אוֹ תוֹ  ק וֹ רא הכּ תוּ ב וכאן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים,
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אוּ תיה: כּ י אׁש ב ּפ ה עד עדי בּ רטומנוּ חתי צידּה  
לחם: אשׂ בּ יע אביוֹ ניה יׁש עטזאבר ׁש  אלבּ י וכהניה 

ירנּ נוּ : רנּ ן נריזוחסידיה ערכּת י לדוד קרן אצמיח ׁש ם 
נזרוֹ :יחלמׁש יחי: יציץ ועליו ּב ׁש ת ׁש  אלבּ י אוֹ יביו 

תהלי זוהר 

הּק דוֹ ׁש ה, מה ּמ נוֹ רה לי נׁש מע  ּכ ׁש הזּ וּ וּ ג(אבל )יוֹ סי, בּ ׁש עה ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
הנּ קבה אחד , בּ כלל בּ וֹ  נכללת ׁש הנּ קבה להראוֹ ת כּ אחד  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמזדּ וּ ג

בּ ׁש ם הגּ בירה(הזכר )נקראת ׁש ל הבּ רכ וֹ ת נמצאוֹ ת אז ׁש הרי , ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
כּ י  וכתוּ ב לוֹ . למ וֹ ׁש ב כּ תוּ ב  כּ ן ועל כּ לל, ּפ רי ׁש וּ ת בּ ּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואין

ׁש וֹ ר בּ תוֹ כ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ אוֹ תוֹ  בּ ד יּ וּ ק, בּ צ יּ וֹ ן בּ ציּ וֹ ן, ה' בּ וֹ ,בחר ה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
זכר, ׁש ל  בּ ׁש ם לזה ׁש ּק וֹ רא בּ ין אחד . והכּ ל לציּ וֹ ן, כתוּ ב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוא
בּ דרגּ ה ועוֹ מדים אחד  ה כּ ל נקבה, ׁש ל בּ ׁש ם לזה  ׁש ּק וֹ רא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵוּ בין

◌ַ◌ַאחת.

אוּ יתיה . ּכ י אׁש ב ּפ ה עד עדי  מנוּ חתי יד )זאת ח"ב:(קלב, [זוהר ְֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

פקודי רכ"ב:)]פ' ׁש ל (דף והּמ ראה העוֹ לם ׁש ל היּ פי וּ ראה, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
ונכנס  הּמ ׁש כּ ן והוּ קם ׁש נּ בנה עד  בּ עוֹ לם, נראה  א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם
הכּ ל  ׁש ל הּמ ראה נראה ׁש עה מאוֹ תּה  ה ּק דׁש .  ֹלתו ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהארוֹ ן

בּ אוֹ תוֹ  והוֹ לכים העוֹ לם, והתּת ּק ן ארוֹ ן,בּ עוֹ לם וּ בא וֹ ת וֹ  מׁש כּ ן ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הכּ ל . שׂ מחת נוֹ ף יפה ׁש היא נקדּ ה לאוֹ תּה  ׁש ּמ גּ יעים ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַעד 

ואמר , האר וֹ ן ּפ תח אז לׁש ם, ׁש הגּ יע וּ  קלב )כּ יון זאת (תהלים ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֹ
אוּ יתיה. כּ י אׁש ב  ּפ ה עד עדי אמר,מנ וּ חתי ייסא רבּ י  ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌

בּ ית ׁש נּ בנה בּ ׁש עה ישׂ ראל כּ נסת אוֹ תוֹ  אמרה הזּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ ס וּ ק
הּק דוֹ ׁש  אמר , חזקיּ ה ר בּ י  למקוֹ מוֹ . הארוֹ ן ונכנס ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 



יתה זוהר הלימוד1314 אלולסדר ג  ליו

קלבתהלי מזמור  | לחודש  כז | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

עוֹ שׂ ים כּ ׁש יּ שׂ ראל י שׂ ראל כּ נסת על אוֹ תוֹ  אמר  הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
כבוֹ דוֹ  כּ ּס א על י וֹ ׁש ב הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אז ׁש הרי ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְרצוֹ נוֹ ,
ואז  נמצאים. הכּ ל וחביב וּ ת וׁש לוֹ ם וּ ברכה העוֹ לם , על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוחס

עד . עדי מנ וּ חתי  זאת ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר ,



יתה 1315זוהר הלימוד אלולסדר ג  ליו

קלגתהלי מזמור | לחודש כז | חמישי ספר

נּ עיםאקלג וּ מה ּט וֹ ב מה הנּ ה לדוד הּמ עלוֹ ת ׁש יר
יחד: גּ ם אחים הראׁש בׁש בת על הּט וֹ ב כּ מן 

אהובי אהבת  לקיי
טוב מה א)הנה קלג]:(קלג , לפרק תהלי אהבת [שימוש  לקיי

המזמור. זה  בפומיה  מרגלא יהא  החברי ע ולהתחבר האוהבי

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

יסר ולא   בה רמד את י ל רצה  אחי לה רא  ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמ
ֵֶמה

יחדה נּ ה גּ ם אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ּט וֹ ב א)מה ח"ג:(קלג, [זוהר ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

ויקרא ז':)פ' דף ואמר ,](דף ּפ תח קלג )עוֹ ד  מה(תהלים הנּ ה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
יחד  גּ ם אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ׁש א ּט וֹ ב ישׂ ראל אׁש ריהם . ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם י שׂ ראל נתן אלּ א  לׁש ליח, אוֹ  לגדוֹ ל  ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  להם קרא וּ מחביבוּ תם בּ הם, אח וּ ז והוּ א בּ וֹ , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאחוּ זים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עבדים, הוּ א  ּכה)בּ ר ו י שׂ ראל (ויקרא בני  לי  כּ י ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ נים ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ נים, להם קרא  ּכ אחר הם. עבדי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲעבדים

ׁש כּ תוּ ב א זהוּ  אחים , להם קרא  ּכ אחר אהיכם. לה' ּת ם ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לשׂ ים רצה אחים, להם ׁש ּק רא וּ מוּ ם וגוֹ '. ורעי אחי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְלמען
וּ מה ּט וֹ ב  מה ה נּ ה  כּ תוּ ב ואז מהם, יסוּ ר  וא בהם מדוֹ רוֹ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאת
ה נּ ה אמר,  ּכ הּק דוֹ ׁש ה  והּמ נוֹ רה יחד. גּ ם אחים ׁש בת ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָנּ עים

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  וגוֹ ', נּ עים וּ מה ּט וֹ ב יּק ח(ויקראכ )מה אׁש ר ואיׁש  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש  זה - ואי ׁש  סבא, ייבא רב ׁש ל וּ בספרוֹ  אחתוֹ . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ֶאת
 ּכ וכל י שׂ ראל. כּ נסת זוֹ  - אחתוֹ  את י ּק ח אׁש ר  הוּ א.  ָּבּ רו◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌



יתה זוהר הלימוד1314 אלולסדר ג  ליו

קלבתהלי מזמור  | לחודש  כז | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

עוֹ שׂ ים כּ ׁש יּ שׂ ראל י שׂ ראל כּ נסת על אוֹ תוֹ  אמר  הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
כבוֹ דוֹ  כּ ּס א על י וֹ ׁש ב הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אז ׁש הרי ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְרצוֹ נוֹ ,
ואז  נמצאים. הכּ ל וחביב וּ ת וׁש לוֹ ם וּ ברכה העוֹ לם , על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוחס

עד . עדי מנ וּ חתי  זאת ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר ,



יתה 1315זוהר הלימוד אלולסדר ג  ליו

קלגתהלי מזמור | לחודש כז | חמישי ספר

נּ עיםאקלג וּ מה ּט וֹ ב מה הנּ ה לדוד הּמ עלוֹ ת ׁש יר
יחד: גּ ם אחים הראׁש בׁש בת על הּט וֹ ב כּ מן 

אהובי אהבת  לקיי
טוב מה א)הנה קלג]:(קלג , לפרק תהלי אהבת [שימוש  לקיי

המזמור. זה  בפומיה  מרגלא יהא  החברי ע ולהתחבר האוהבי

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

יסר ולא   בה רמד את י ל רצה  אחי לה רא  ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמ
ֵֶמה

יחדה נּ ה גּ ם אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ּט וֹ ב א)מה ח"ג:(קלג, [זוהר ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

ויקרא ז':)פ' דף ואמר ,](דף ּפ תח קלג )עוֹ ד  מה(תהלים הנּ ה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
יחד  גּ ם אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ׁש א ּט וֹ ב ישׂ ראל אׁש ריהם . ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם י שׂ ראל נתן אלּ א  לׁש ליח, אוֹ  לגדוֹ ל  ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  להם קרא וּ מחביבוּ תם בּ הם, אח וּ ז והוּ א בּ וֹ , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאחוּ זים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עבדים, הוּ א  ּכה)בּ ר ו י שׂ ראל (ויקרא בני  לי  כּ י ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ נים ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ נים, להם קרא  ּכ אחר הם. עבדי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲעבדים

ׁש כּ תוּ ב א זהוּ  אחים , להם קרא  ּכ אחר אהיכם. לה' ּת ם ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לשׂ ים רצה אחים, להם ׁש ּק רא וּ מוּ ם וגוֹ '. ורעי אחי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְלמען
וּ מה ּט וֹ ב  מה ה נּ ה  כּ תוּ ב ואז מהם, יסוּ ר  וא בהם מדוֹ רוֹ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאת
ה נּ ה אמר,  ּכ הּק דוֹ ׁש ה  והּמ נוֹ רה יחד. גּ ם אחים ׁש בת ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָנּ עים

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  וגוֹ ', נּ עים וּ מה ּט וֹ ב יּק ח(ויקראכ )מה אׁש ר ואיׁש  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש  זה - ואי ׁש  סבא, ייבא רב ׁש ל וּ בספרוֹ  אחתוֹ . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ֶאת
 ּכ וכל י שׂ ראל. כּ נסת זוֹ  - אחתוֹ  את י ּק ח אׁש ר  הוּ א.  ָּבּ רו◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌



יתה זוהר הלימוד1316 אלולסדר ד ליו

קלגתהלי מזמור | לחודש כז | חמישי ספר

תהלי זוהר 

ה נּ הל ּמ ה ולכן , ּפ רׁש וּ ה. והרי  ודּ אי , הוּ א חסד הוּ א, חסד ? ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  - יחד  גּ ם אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ּט וֹ ב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַמה
ׁש אמרנוּ , כּ מ וֹ  ׁש לּ מּט ה, ישׂ ראל לר בּ וֹ ת - גּ ם י שׂ ראל. ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנסת

ישׂ ראל ׁש כּ נסת  בּ ׁש עה באחדות)ׁש הרי  עם(באחוה בּ אחדוּ ת ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הם גּ ם בּ שׂ מחה ׁש רוּ ים  ׁש לּ מּט ה  י שׂ ראל  הוּ א,  ּבּ רו ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש ל  וּ בספר וֹ  יחד. גּ ם כּ תוּ ב  ּכ וּ מוּ ם הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִעם
י שׂ ראל , בּ כנסת בּ ּה , צדּ יק. לר בּ וֹ ת - יחד גּ ם סבא, המנוּ נא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַרב

אחד . דּ בר והכּ ל  אחד, זוּ וּ ג ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם

אחד ו ׁש נינ וּ  מהוּ  אחד, ה' אהינ וּ  ה' י שׂ ראל  ׁש מע ?בּ פר ׁש ת ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ׁש אמר הוּ א.  ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  ׁש אחוּ זה ישׂ ראל כּ נסת ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְזוֹ 
ׁש הנּ קבה בּ מקוֹ ם אחד . נקרא וּ נקבה זכר  ׁש ל זוּ וּ ג ׁש מעוֹ ן, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 

הּט עם מה נקרא. אחד  נקראׁש וֹ רה, נקבה בּ לי ׁש זּ כר  בּ גלל ? ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
חצאי  ׁש ני כּ אחד וּ כׁש ּמ תחבּ רים אחד . אינוֹ  וחצי  גוּ ף, ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲחצי 
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ועכׁש ו אחד. נקרא ואז אחד, גּ וּ ף נעשׂ ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַגוּ ף ,
בּ גּ ל וּ ת, י שׂ ראל  כּ נסת - הדּ בר וסוֹ ד אחד. נקרא  א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א
וה ם נפרד, והזּ וּ וּ ג למעלה , למעלה עלה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

אחד  יּק רא וּ מתי אחד. נקרא וא ׁש לם  נמצא א ?הּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כאחד. ויז דּ וּ גוּ  הּמ ל עם ּת ּמ צא ׁש הגּ בירה  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה

א) הּמ לוּ כ (עובדיה לה' הּמ לוּ כהוהיתה מי י שׂ ראל ה. כּ נסת  זוֹ  ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אז בּ ּה , קׁש וּ רה יד )ׁש הּמ לכ וּ ת אחד (זכריה ה' יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

זה, ועל אחד. גּ ם וּ ׁש מוֹ  אחים ׁש בת  נּ עים וּ מה ּט וֹ ב מה  הנּ ה ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הראׁש . על הּט וֹ ב כּ מן הּט וֹ ב יחד. ׁש מן מׁש חתמי  ׁש מן זה ? ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נהר בּ אוֹ תוֹ  ׁש נּ מצא  הּק דוֹ ׁש  מהעּת יק ויוֹ צא ׁש וֹ פע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹקד ׁש 
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ׁש וֹ פע  ׁש מן ואוֹ תוֹ  מנוֹ רוֹ ת, להדליק  הבּ נים את ׁש ּמ יניק  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶעליוֹ ן,
וּ מ ם הּק ד וֹ ׁש , הזּ קן ׁש ל לכּ בוֹ ד וּ מראׁש וֹ  ,הּמ ל ראׁש  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ַעל 
זהוּ  בּ הם. מתלבּ ׁש  ׁש הּמ ל כבוֹ ד  לב וּ ׁש י אוֹ תם לכל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵׁש וֹ פע
הם ואלּ וּ  מּמ ׁש , מדּ וֹ תיו ּפ י על מדּ וֹ תיו. ּפ י על  ׁש יּ וֹ רד ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

בהם. נמצא הּק ד וֹ ׁש  ׁש הם הּמ ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִכּ תרי

לבר בּ א  יוֹ רדים א העוֹ למוֹ ת שׂ מחת  וכל הפע כּ ל  ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש ל  ׁש מוֹ  ׁש הם הלּ לוּ , הּק דוֹ ׁש ים הכּ תרים ידי  על  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
ּפ י  על מדּ וֹ תיו. ּפ י על ׁש יּ וֹ רד   ּכ וּ מוּ ם הּק ד וֹ ׁש , ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ודּ אי , ד )מדּ וֹ תיו ּת היה.(במדבר וּ בניו אהרן ּפ י על ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
להמציא הע וֹ למוֹ ת, לכל וּ מׁש ּפ יע יוֹ רד מדּ וֹ תיו ּפ י על   ָּכ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עד  זמין, אינוֹ  הזּ ה הּט וֹ ב המן ראה, וּ בא לכלּ ם . ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְברכוֹ ת
בּ זה. זה ונפגּ ׁש ים עוֹ לה היתה ׁש לּ מּט ה ׁש העבוֹ דה זמן ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 

ׁש כּ תוּ ב כז)זה וּ  למעלה(משלי  ׁש מן לב. ישׂ ּמ ח וּ קטרת ׁש מן ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
זקפוּ  יהוּ דה ורבּ י אחא רבּ י  הכּ ל. שׂ מחת  זוֹ  אזי  למּט ה, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ קטרת

אבּ א. לר בּ י  והוֹ דוּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָידים,

וגו'מה יחד גּ ם אחים ׁש בת נּ עים  וּ מה א)ּט וֹ ב ח"ג:(קלג , [זוהר ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

מות אחרי  נ"ט:)פ' היה](דף  אחת ּפ עם  י וֹ סי, ר בּ י ׁש אמר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָׁש נינוּ 
לפני בּ אוּ  למטר, העוֹ לם אצל )צרי ייסא(הלכו  רבּ י ׁש מע וֹ ן רבּ י ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

את לרא וֹ ת הוֹ ל ׁש היה מצאוּ הוּ  החברים. וּ ׁש אר  חזקיּ ה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י 
אוֹ תם, ׁש ראה כּ יון בּ נוֹ . אלעזר ורבּ י ה וּ א  יאיר , בּ ן ּפ נחס ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

ואמר , קלג )ּפ תח נּ עים (תהלים וּ מה ּט וֹ ב מה ה נּ ה הּמ עלוֹ ת ׁש יר  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
יחד גּ ם אחים יחד ׁש בת  גּ ם אחים ׁש בת  זּ ה מה ׁש נּ אמר. כּ מוֹ  ? ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

מׁש גּ יחים אחד, עם אחד ׁש היוּ  בּ ׁש עה אחיו. אל איׁש  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ פניהם
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ה נּ הל ּמ ה ולכן , ּפ רׁש וּ ה. והרי  ודּ אי , הוּ א חסד הוּ א, חסד ? ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  - יחד  גּ ם אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ּט וֹ ב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַמה
ׁש אמרנוּ , כּ מ וֹ  ׁש לּ מּט ה, ישׂ ראל לר בּ וֹ ת - גּ ם י שׂ ראל. ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנסת

ישׂ ראל ׁש כּ נסת  בּ ׁש עה באחדות)ׁש הרי  עם(באחוה בּ אחדוּ ת ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הם גּ ם בּ שׂ מחה ׁש רוּ ים  ׁש לּ מּט ה  י שׂ ראל  הוּ א,  ּבּ רו ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש ל  וּ בספר וֹ  יחד. גּ ם כּ תוּ ב  ּכ וּ מוּ ם הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִעם
י שׂ ראל , בּ כנסת בּ ּה , צדּ יק. לר בּ וֹ ת - יחד גּ ם סבא, המנוּ נא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַרב

אחד . דּ בר והכּ ל  אחד, זוּ וּ ג ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם

אחד ו ׁש נינ וּ  מהוּ  אחד, ה' אהינ וּ  ה' י שׂ ראל  ׁש מע ?בּ פר ׁש ת ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ׁש אמר הוּ א.  ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  ׁש אחוּ זה ישׂ ראל כּ נסת ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְזוֹ 
ׁש הנּ קבה בּ מקוֹ ם אחד . נקרא וּ נקבה זכר  ׁש ל זוּ וּ ג ׁש מעוֹ ן, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 

הּט עם מה נקרא. אחד  נקראׁש וֹ רה, נקבה בּ לי ׁש זּ כר  בּ גלל ? ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
חצאי  ׁש ני כּ אחד וּ כׁש ּמ תחבּ רים אחד . אינוֹ  וחצי  גוּ ף, ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲחצי 
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ועכׁש ו אחד. נקרא ואז אחד, גּ וּ ף נעשׂ ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַגוּ ף ,
בּ גּ ל וּ ת, י שׂ ראל  כּ נסת - הדּ בר וסוֹ ד אחד. נקרא  א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א
וה ם נפרד, והזּ וּ וּ ג למעלה , למעלה עלה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

אחד  יּק רא וּ מתי אחד. נקרא וא ׁש לם  נמצא א ?הּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כאחד. ויז דּ וּ גוּ  הּמ ל עם ּת ּמ צא ׁש הגּ בירה  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה

א) הּמ לוּ כ (עובדיה לה' הּמ לוּ כהוהיתה מי י שׂ ראל ה. כּ נסת  זוֹ  ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אז בּ ּה , קׁש וּ רה יד )ׁש הּמ לכ וּ ת אחד (זכריה ה' יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

זה, ועל אחד. גּ ם וּ ׁש מוֹ  אחים ׁש בת  נּ עים וּ מה ּט וֹ ב מה  הנּ ה ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הראׁש . על הּט וֹ ב כּ מן הּט וֹ ב יחד. ׁש מן מׁש חתמי  ׁש מן זה ? ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נהר בּ אוֹ תוֹ  ׁש נּ מצא  הּק דוֹ ׁש  מהעּת יק ויוֹ צא ׁש וֹ פע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹקד ׁש 
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ׁש וֹ פע  ׁש מן ואוֹ תוֹ  מנוֹ רוֹ ת, להדליק  הבּ נים את ׁש ּמ יניק  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶעליוֹ ן,
וּ מ ם הּק ד וֹ ׁש , הזּ קן ׁש ל לכּ בוֹ ד וּ מראׁש וֹ  ,הּמ ל ראׁש  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ַעל 
זהוּ  בּ הם. מתלבּ ׁש  ׁש הּמ ל כבוֹ ד  לב וּ ׁש י אוֹ תם לכל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵׁש וֹ פע
הם ואלּ וּ  מּמ ׁש , מדּ וֹ תיו ּפ י על מדּ וֹ תיו. ּפ י על  ׁש יּ וֹ רד ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

בהם. נמצא הּק ד וֹ ׁש  ׁש הם הּמ ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִכּ תרי

לבר בּ א  יוֹ רדים א העוֹ למוֹ ת שׂ מחת  וכל הפע כּ ל  ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש ל  ׁש מוֹ  ׁש הם הלּ לוּ , הּק דוֹ ׁש ים הכּ תרים ידי  על  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
ּפ י  על מדּ וֹ תיו. ּפ י על ׁש יּ וֹ רד   ּכ וּ מוּ ם הּק ד וֹ ׁש , ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ודּ אי , ד )מדּ וֹ תיו ּת היה.(במדבר וּ בניו אהרן ּפ י על ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
להמציא הע וֹ למוֹ ת, לכל וּ מׁש ּפ יע יוֹ רד מדּ וֹ תיו ּפ י על   ָּכ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עד  זמין, אינוֹ  הזּ ה הּט וֹ ב המן ראה, וּ בא לכלּ ם . ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְברכוֹ ת
בּ זה. זה ונפגּ ׁש ים עוֹ לה היתה ׁש לּ מּט ה ׁש העבוֹ דה זמן ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 

ׁש כּ תוּ ב כז)זה וּ  למעלה(משלי  ׁש מן לב. ישׂ ּמ ח וּ קטרת ׁש מן ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
זקפוּ  יהוּ דה ורבּ י אחא רבּ י  הכּ ל. שׂ מחת  זוֹ  אזי  למּט ה, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ קטרת

אבּ א. לר בּ י  והוֹ דוּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָידים,

וגו'מה יחד גּ ם אחים ׁש בת נּ עים  וּ מה א)ּט וֹ ב ח"ג:(קלג , [זוהר ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

מות אחרי  נ"ט:)פ' היה](דף  אחת ּפ עם  י וֹ סי, ר בּ י ׁש אמר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָׁש נינוּ 
לפני בּ אוּ  למטר, העוֹ לם אצל )צרי ייסא(הלכו  רבּ י ׁש מע וֹ ן רבּ י ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

את לרא וֹ ת הוֹ ל ׁש היה מצאוּ הוּ  החברים. וּ ׁש אר  חזקיּ ה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י 
אוֹ תם, ׁש ראה כּ יון בּ נוֹ . אלעזר ורבּ י ה וּ א  יאיר , בּ ן ּפ נחס ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

ואמר , קלג )ּפ תח נּ עים (תהלים וּ מה ּט וֹ ב מה ה נּ ה הּמ עלוֹ ת ׁש יר  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
יחד גּ ם אחים יחד ׁש בת  גּ ם אחים ׁש בת  זּ ה מה ׁש נּ אמר. כּ מוֹ  ? ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

מׁש גּ יחים אחד, עם אחד ׁש היוּ  בּ ׁש עה אחיו. אל איׁש  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ פניהם
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ּפ ניו  מחזיר וּ כ ׁש הזּ כר נּ עים. וּ מה ּט וֹ ב  מה כּ תוּ ב בּ פנים, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּפ נים
כּ תוּ ב, ׁש אז לעוֹ לם, אוֹ י  - הנּ קבה בּ איג )(משלימן נסּפ ה וי ׁש  ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

וכתוּ ב  ודּ אי . מׁש ּפ ט בּ א פט )מׁש ּפ ט. מכוֹ ן (תהלים וּ מ ׁש ּפ ט צדק ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כּ סא- מצּ דק  מתרחק וּ כׁש ּמ ׁש ּפ ט זה. בּ לי  זה הוֹ לכים ׁש א  , ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

לע וֹ לם. משפט )אוֹ י בלא  נספה  ויש  יג) (משלי  כתוב  .(אז ָ◌ָ◌

הנּ קבה.ועכ ׁש ו  עם ׁש וֹ רה א ׁש הזּ כר על בּ אתם ׁש אּת ם ראיתי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
היּ וֹ ם ׁש הרי  ׁש ב וּ , - אלי בּ אתם  זה לׁש ם אם ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאמר ,
לּת וֹ רה ואם לׁש ר וֹ ת. בּ פנים ּפ נים  הכּ ל ׁש יּ חזר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִהסּת כּ לּת י,
י ׁש ּת ּמ ט מ וֹ רנוּ , לפני בּ אנוּ  לכּ ל ל וֹ , אמרוּ  לפני . ׁש בוּ  - ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָבּ אתם
לפני  נׁש ב ואנ וּ  החברים, ׁש אר  לאחינוּ  לבר מאּת נוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד

ואמר, ּפ תח הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד א)מוֹ רנוּ . אני (שיר ׁש חוֹ רה ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  לפני ישׂ ראל כּ נסת אמרה וגוֹ '. ירוּ ׁש לים  בּ נוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְונאוה 
הּת וֹ רה. בּ מצווֹ ת אני ונאוה בּ גּ לוּ ת, אני ׁש חוֹ רה הוּ א:  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
קדר, כּ אהלי אוֹ תם. ע וֹ זבים  אין בּ גּ לוּ ת, ׁש יּ שׂ ראל ּפ י  על  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש אף 

קטוּ רה  בּ ני  זה(הרים)ׁש אוֹ תם כּ ל ועם ּת מיד, ּפ ניהם ׁש ּמ קדּ מים ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב לטהר, המים מראה כּ אוֹ תוֹ  ׁש מה, כּ יריעוֹ ת (תהלים- ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌

הּט עםקד ) מה  ׁש חרחרת. ׁש אני  ּת ראני אל כּ יריעה. ׁש מים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶנ וֹ טה 
שזפתני) משום  שחרחרת ּת ראני (אני  ׁש חרחרת.אל ׁש אני מוּ ם ? ַ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

כּ ראוּ י . לי  להאיר המׁש  עלי  הסּת כּ ל ׁש א המׁש , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש זפתני
אוֹ מרים יּ שׂ ראל בּ ני וּ מה אוֹ תם הם מי  בי. נחרוּ  אּמ י בּ ני ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הע ּמ ים.אּמ י  ׁש אר על המגנּ ים הגּ ד וֹ לים הממ נּ ים אלּ וּ  ? ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש נּ אמר דּ בר  כּ מוֹ  מּמ ׁש , אּמ י בּ ני  ב )אחר, הׁש לי(איכה  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
שׂ מני  ארץ, ממים וּ כׁש הׁש לי וגוֹ '. ארץ ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִממים
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הּט עם מה הכּ רמים. את נטר ּת י .נטרה א  ׁש לּ י  ׁש כּ רמי ? ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ארץ  כּ ׁש ּס רה כּ לוֹ מר , עלי, הס כּ ימוּ  ודּ אי אּמ י בּ ני ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נינוּ ,

ׁש כּ תוּ ב ׁש בּ ארנוּ , כּ מוֹ  ב )ממים, אחתוֹ (שמות  וּת ּת צּ ב ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ׁש בת נּ עים  וּ מה ּט וֹ ב מה הנּ ה ודּ אי, נאמר וכאן ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֵמרחק.

וּ  יחד. גּ ם  בּ ארנ וּ אחים בארנו)בהם כּ מ וֹ (וכאן יחד , גּ ם , ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌
כו)ׁש נּ אמר בּ כלל ,(ויקרא  אחים ׁש בת בּ היוֹ תם, זּ את גּ ם ואף ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש כל  ׁש לּ מעלה , אוֹ תם כּ ל להכליל  גּ ם, ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
אחר דּ בר מק וֹ ם. בּ אוֹ תוֹ  נמצא ּט וֹ בהלט וֹ ן  מה הנּ ה ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

נּ עים  י וֹ ׁש ביםוּ מה ׁש הם בּ ׁש עה החברים אוֹ תם אלּ וּ  - וגוֹ ' ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
אנׁש ים נראים  הם בּ התחלה מ זּ ה, זה נפרדים  וא  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד 
ח וֹ זרים  ּכ אחר זה. את זה להרג ׁש רוֹ צים קרב ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְעוֹ רכי 

ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ מר מה  ואחוה. מהלאהבה הנּ ה ? ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
עּמ הם להכליל - גּ ם יחד. גּ ם אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַּט וֹ ב
מק ׁש יב  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  א לּ א עוֹ ד, וא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ הם. ושׂ מח נחת לוֹ  ויׁש  (מלאכילדבריהם, ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ויּ ׁש מע ג ) ה' ויּ קׁש ב רעהוּ  אל  איׁש  ה' יראי  נד בּ ר וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָאז

כּ אן, ׁש ל החברים ואּת ם וגוֹ '. לפניו זכּ ר וֹ ן ספר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַויּ כּ תב
מכּ אן  גּ ם   ּכ לכן , מּק דם ואהבה בּ חביבוּ ת ׁש הייתם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  עד מ זּ ה , זה ת ּפ רד וּ  א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָוהלאה
ׁש לוֹ ם בגללכם ויּמ צא ׁש לוֹ ם, עליכם יקרא עּמ כם, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִי שׂ מח

ׁש כּ תוּ ב, זהוּ  קכב )בּ עוֹ לם. אד בּ רה (תהלים ורעי  אחי למען  ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש לוֹ ם בּ .נא ָ◌ָ◌ָ◌
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ּפ ניו  מחזיר וּ כ ׁש הזּ כר נּ עים. וּ מה ּט וֹ ב  מה כּ תוּ ב בּ פנים, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּפ נים
כּ תוּ ב, ׁש אז לעוֹ לם, אוֹ י  - הנּ קבה בּ איג )(משלימן נסּפ ה וי ׁש  ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

וכתוּ ב  ודּ אי . מׁש ּפ ט בּ א פט )מׁש ּפ ט. מכוֹ ן (תהלים וּ מ ׁש ּפ ט צדק ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כּ סא- מצּ דק  מתרחק וּ כׁש ּמ ׁש ּפ ט זה. בּ לי  זה הוֹ לכים ׁש א  , ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

לע וֹ לם. משפט )אוֹ י בלא  נספה  ויש  יג) (משלי  כתוב  .(אז ָ◌ָ◌

הנּ קבה.ועכ ׁש ו  עם ׁש וֹ רה א ׁש הזּ כר על בּ אתם ׁש אּת ם ראיתי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
היּ וֹ ם ׁש הרי  ׁש ב וּ , - אלי בּ אתם  זה לׁש ם אם ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאמר ,
לּת וֹ רה ואם לׁש ר וֹ ת. בּ פנים ּפ נים  הכּ ל ׁש יּ חזר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִהסּת כּ לּת י,
י ׁש ּת ּמ ט מ וֹ רנוּ , לפני בּ אנוּ  לכּ ל ל וֹ , אמרוּ  לפני . ׁש בוּ  - ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָבּ אתם
לפני  נׁש ב ואנ וּ  החברים, ׁש אר  לאחינוּ  לבר מאּת נוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד

ואמר, ּפ תח הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד א)מוֹ רנוּ . אני (שיר ׁש חוֹ רה ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  לפני ישׂ ראל כּ נסת אמרה וגוֹ '. ירוּ ׁש לים  בּ נוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְונאוה 
הּת וֹ רה. בּ מצווֹ ת אני ונאוה בּ גּ לוּ ת, אני ׁש חוֹ רה הוּ א:  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
קדר, כּ אהלי אוֹ תם. ע וֹ זבים  אין בּ גּ לוּ ת, ׁש יּ שׂ ראל ּפ י  על  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש אף 

קטוּ רה  בּ ני  זה(הרים)ׁש אוֹ תם כּ ל ועם ּת מיד, ּפ ניהם ׁש ּמ קדּ מים ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב לטהר, המים מראה כּ אוֹ תוֹ  ׁש מה, כּ יריעוֹ ת (תהלים- ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌

הּט עםקד ) מה  ׁש חרחרת. ׁש אני  ּת ראני אל כּ יריעה. ׁש מים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶנ וֹ טה 
שזפתני) משום  שחרחרת ּת ראני (אני  ׁש חרחרת.אל ׁש אני מוּ ם ? ַ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

כּ ראוּ י . לי  להאיר המׁש  עלי  הסּת כּ ל ׁש א המׁש , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש זפתני
אוֹ מרים יּ שׂ ראל בּ ני וּ מה אוֹ תם הם מי  בי. נחרוּ  אּמ י בּ ני ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הע ּמ ים.אּמ י  ׁש אר על המגנּ ים הגּ ד וֹ לים הממ נּ ים אלּ וּ  ? ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש נּ אמר דּ בר  כּ מוֹ  מּמ ׁש , אּמ י בּ ני  ב )אחר, הׁש לי(איכה  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
שׂ מני  ארץ, ממים וּ כׁש הׁש לי וגוֹ '. ארץ ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִממים
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הּט עם מה הכּ רמים. את נטר ּת י .נטרה א  ׁש לּ י  ׁש כּ רמי ? ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ארץ  כּ ׁש ּס רה כּ לוֹ מר , עלי, הס כּ ימוּ  ודּ אי אּמ י בּ ני ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נינוּ ,

ׁש כּ תוּ ב ׁש בּ ארנוּ , כּ מוֹ  ב )ממים, אחתוֹ (שמות  וּת ּת צּ ב ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ׁש בת נּ עים  וּ מה ּט וֹ ב מה הנּ ה ודּ אי, נאמר וכאן ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֵמרחק.

וּ  יחד. גּ ם  בּ ארנ וּ אחים בארנו)בהם כּ מ וֹ (וכאן יחד , גּ ם , ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌
כו)ׁש נּ אמר בּ כלל ,(ויקרא  אחים ׁש בת בּ היוֹ תם, זּ את גּ ם ואף ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש כל  ׁש לּ מעלה , אוֹ תם כּ ל להכליל  גּ ם, ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
אחר דּ בר מק וֹ ם. בּ אוֹ תוֹ  נמצא ּט וֹ בהלט וֹ ן  מה הנּ ה ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

נּ עים  י וֹ ׁש ביםוּ מה ׁש הם בּ ׁש עה החברים אוֹ תם אלּ וּ  - וגוֹ ' ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
אנׁש ים נראים  הם בּ התחלה מ זּ ה, זה נפרדים  וא  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד 
ח וֹ זרים  ּכ אחר זה. את זה להרג ׁש רוֹ צים קרב ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְעוֹ רכי 

ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ מר מה  ואחוה. מהלאהבה הנּ ה ? ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
עּמ הם להכליל - גּ ם יחד. גּ ם אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַּט וֹ ב
מק ׁש יב  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  א לּ א עוֹ ד, וא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ הם. ושׂ מח נחת לוֹ  ויׁש  (מלאכילדבריהם, ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ויּ ׁש מע ג ) ה' ויּ קׁש ב רעהוּ  אל  איׁש  ה' יראי  נד בּ ר וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָאז

כּ אן, ׁש ל החברים ואּת ם וגוֹ '. לפניו זכּ ר וֹ ן ספר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַויּ כּ תב
מכּ אן  גּ ם   ּכ לכן , מּק דם ואהבה בּ חביבוּ ת ׁש הייתם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  עד מ זּ ה , זה ת ּפ רד וּ  א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָוהלאה
ׁש לוֹ ם בגללכם ויּמ צא ׁש לוֹ ם, עליכם יקרא עּמ כם, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִי שׂ מח

ׁש כּ תוּ ב, זהוּ  קכב )בּ עוֹ לם. אד בּ רה (תהלים ורעי  אחי למען  ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש לוֹ ם בּ .נא ָ◌ָ◌ָ◌
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יהו צוּ ה ׁש ם כּ י ציּ וֹ ן הררי על ׁש יּ רד חרמוֹ ן 
העוֹ לם: עד חיּ ים הבּ רכה את

תהלי זוהר 

העוֹ לם ּכ י עד חיּ ים הּב רכה את ה' צוּ ה ג)ׁש ם [זוהר:(קלג , ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לך לך פ' פח.)בראשית ה'](דף דבר היה האלּ ה הדּ ברים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחר
ּפ תח , יהוּ דה ר בּ י וגוֹ '. אברם  ז)אל ועלי (שיר  לדוֹ די אני ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ּת מצא ׁש לּ מּט ה בּ התעוֹ ררוּ ת אבל ּפ רׁש וּ ה, הרי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְּת ׁש וּ קתוֹ .
עד  למעלה מתע וֹ רר אין ׁש הרי  ׁש לּ מעלה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַההתעוֹ ררוּ ת
בּ מה אלּ א נמצאוֹ ת  א ׁש לּ מעלה והבּ רכוֹ ת  למּט ה, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ רר

לנוּ  מנּ ין ריקן. ואינ וֹ  מּמ ׁש , בּ וֹ  ׁש אמריּ ׁש  עוֹ בדיהוּ  מאׁש ת ? ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אלי ׁש ע ד )לּה  ב  ׁש הרי (מלכים בּ בּ ית. ל יּ ׁש  מה לי הגּ ידי  ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

בּ מקוֹ ם וא ריק  ׁש לחן על  ׁש וֹ ר וֹ ת  אינן ׁש לּ מעלה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכוֹ ת
כּ תוּ ב  מה אסוּ ריק. אם כּ י בּ בּ ית כל ל ׁש פחת אין ו ּת אמר ? ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

 ּאסו זּ ה מה הזּ הׁש מן. המן ׁש ל  העוּ ר ל וֹ , אמרה אלּ א ? ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
ׁש הרי  נחמּת ני, ל ּה , אמר קט נּ ה. אצבּ ע מ ׁש יחת כּ די אלּ א  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵאינוֹ 

הבּ רכוֹ ת יׁש ר וּ   אי ידע ּת י אבל א ריק, בּ מקוֹ ם ׁש לּ מעלה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌
מנּ ין  בּ רכוֹ ת. בוֹ  ׁש יּ ּמ צאוּ  מקוֹ ם זה וּ  ׁש מן,  ל ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַעכ ׁש ו

ׁש כּ תוּ בלנוּ  קלג )? הּט וֹ ב (תהלים כּ תוּ ב כּ מן מה וּ בסוֹ פ וֹ  ?וגוֹ '. ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
העוֹ לם (שם) עד  חיּ ים הבּ רכה את ה' צוּ ה ׁש ם וּ בּמ קוֹ םכּ י  . ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ה בּ רכ וֹ ת. ׁש וֹ ר וֹ ת .[ונתבאר]הזּ ה ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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יהואקלד את בּ רכוּ  הנּ ה הּמ עלוֹ ת ׁש יר 
יהו עבדי יהוכּ ל בּ בית העמדים 
:בּ לּ ילוֹ ת

התלמוד  קוד לאומרו
ה' את ברכו א)הנה קלד ]:(קלד, לפרק  תהלי אותו[שימוש לומר טוב

תלמודו . קוד

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ציּ וֹ ן (שם)ּת אמר ,ואם הררי  על ׁש יּ רד חרמוֹ ן  כתוּ ב כּ טל וא  , ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
טל  אלּ א ה וּ אׁש מן הּט ל אוֹ תוֹ  טל. והוּ א ׁש מן הוּ א אלּ א ? ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

המן  ׁש אוֹ תוֹ  העליוֹ ן. מהמן הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הּט יל
- צדדים לׁש ני  והלכוּ  וׁש מן, יין - הם ׁש נים היּ מין. לצד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵי וֹ צא
יוֹ צא וֹ ת היּ מין וּ מצּ ד  ימין. לצד והמן שׂ מאל, לצד  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהיּ ין
וּ מוּ ם ה ּק דוֹ ׁש ה. הּמ לכוּ ת נמ ׁש חת וּ מם לעוֹ לם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
למעלה מזּמ ן המן בּ ראׁש וֹ נה, למּט ה נתקן היה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש המן
הזּ ה המן ׁש ל מההתע וֹ ררוּ ת ראה, בּ א הבּ רכ וֹ ת. ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲהרקת

 להתבּ ר וּ ׁש מה דּ וד על להריק  בּ א מנּ ין [על]ׁש לּ מעלה בּ נוֹ . ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש םלנוּ  וכתוּ ב ויּ עמד , כּ אן כּ תוּ ב המן. ויּ עמד  ׁש כּ תוּ ב  ? ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

יא) ע ּמ ים.(ישעיה לנס  עמד אׁש ר י ׁש י ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶֹׁש ר ׁש 

ה א ר דה את לבר  יי רא  ,ל ע אד ְְִֵֶַָָָָָָָָָֻל 

ה'ה נּ ה עבדי ּכ ל ה' את א)וגוֹ 'ּב רכ וּ  תולדות :(קלד , פ' ח"א [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
קלו.) ואמר,](דף  יה וּ דה רבּ י קלד )ּפ תח את(תהלים בּ רכ וּ  הנּ ה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
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יהו צוּ ה ׁש ם כּ י ציּ וֹ ן הררי על ׁש יּ רד חרמוֹ ן 
העוֹ לם: עד חיּ ים הבּ רכה את

תהלי זוהר 

העוֹ לם ּכ י עד חיּ ים הּב רכה את ה' צוּ ה ג)ׁש ם [זוהר:(קלג , ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לך לך פ' פח.)בראשית ה'](דף דבר היה האלּ ה הדּ ברים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחר
ּפ תח , יהוּ דה ר בּ י וגוֹ '. אברם  ז)אל ועלי (שיר  לדוֹ די אני ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ּת מצא ׁש לּ מּט ה בּ התעוֹ ררוּ ת אבל ּפ רׁש וּ ה, הרי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְּת ׁש וּ קתוֹ .
עד  למעלה מתע וֹ רר אין ׁש הרי  ׁש לּ מעלה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַההתעוֹ ררוּ ת
בּ מה אלּ א נמצאוֹ ת  א ׁש לּ מעלה והבּ רכוֹ ת  למּט ה, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ רר

לנוּ  מנּ ין ריקן. ואינ וֹ  מּמ ׁש , בּ וֹ  ׁש אמריּ ׁש  עוֹ בדיהוּ  מאׁש ת ? ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אלי ׁש ע ד )לּה  ב  ׁש הרי (מלכים בּ בּ ית. ל יּ ׁש  מה לי הגּ ידי  ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

בּ מקוֹ ם וא ריק  ׁש לחן על  ׁש וֹ ר וֹ ת  אינן ׁש לּ מעלה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכוֹ ת
כּ תוּ ב  מה אסוּ ריק. אם כּ י בּ בּ ית כל ל ׁש פחת אין ו ּת אמר ? ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

 ּאסו זּ ה מה הזּ הׁש מן. המן ׁש ל  העוּ ר ל וֹ , אמרה אלּ א ? ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
ׁש הרי  נחמּת ני, ל ּה , אמר קט נּ ה. אצבּ ע מ ׁש יחת כּ די אלּ א  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵאינוֹ 

הבּ רכוֹ ת יׁש ר וּ   אי ידע ּת י אבל א ריק, בּ מקוֹ ם ׁש לּ מעלה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌
מנּ ין  בּ רכוֹ ת. בוֹ  ׁש יּ ּמ צאוּ  מקוֹ ם זה וּ  ׁש מן,  ל ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַעכ ׁש ו

ׁש כּ תוּ בלנוּ  קלג )? הּט וֹ ב (תהלים כּ תוּ ב כּ מן מה וּ בסוֹ פ וֹ  ?וגוֹ '. ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
העוֹ לם (שם) עד  חיּ ים הבּ רכה את ה' צוּ ה ׁש ם וּ בּמ קוֹ םכּ י  . ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ה בּ רכ וֹ ת. ׁש וֹ ר וֹ ת .[ונתבאר]הזּ ה ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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יהואקלד את בּ רכוּ  הנּ ה הּמ עלוֹ ת ׁש יר 
יהו עבדי יהוכּ ל בּ בית העמדים 
:בּ לּ ילוֹ ת

התלמוד  קוד לאומרו
ה' את ברכו א)הנה קלד ]:(קלד, לפרק  תהלי אותו[שימוש לומר טוב

תלמודו . קוד

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ציּ וֹ ן (שם)ּת אמר ,ואם הררי  על ׁש יּ רד חרמוֹ ן  כתוּ ב כּ טל וא  , ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
טל  אלּ א ה וּ אׁש מן הּט ל אוֹ תוֹ  טל. והוּ א ׁש מן הוּ א אלּ א ? ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

המן  ׁש אוֹ תוֹ  העליוֹ ן. מהמן הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הּט יל
- צדדים לׁש ני  והלכוּ  וׁש מן, יין - הם ׁש נים היּ מין. לצד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵי וֹ צא
יוֹ צא וֹ ת היּ מין וּ מצּ ד  ימין. לצד והמן שׂ מאל, לצד  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהיּ ין
וּ מוּ ם ה ּק דוֹ ׁש ה. הּמ לכוּ ת נמ ׁש חת וּ מם לעוֹ לם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
למעלה מזּמ ן המן בּ ראׁש וֹ נה, למּט ה נתקן היה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש המן
הזּ ה המן ׁש ל מההתע וֹ ררוּ ת ראה, בּ א הבּ רכ וֹ ת. ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲהרקת

 להתבּ ר וּ ׁש מה דּ וד על להריק  בּ א מנּ ין [על]ׁש לּ מעלה בּ נוֹ . ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש םלנוּ  וכתוּ ב ויּ עמד , כּ אן כּ תוּ ב המן. ויּ עמד  ׁש כּ תוּ ב  ? ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

יא) ע ּמ ים.(ישעיה לנס  עמד אׁש ר י ׁש י ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶֹׁש ר ׁש 

ה א ר דה את לבר  יי רא  ,ל ע אד ְְִֵֶַָָָָָָָָָֻל 

ה'ה נּ ה עבדי ּכ ל ה' את א)וגוֹ 'ּב רכ וּ  תולדות :(קלד , פ' ח"א [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
קלו.) ואמר,](דף  יה וּ דה רבּ י קלד )ּפ תח את(תהלים בּ רכ וּ  הנּ ה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
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יהוב את וּ ברכוּ  קדׁש  ידכם יברכג :שׂ אוּ  
יהו:וארץ ׁש מים עשׂ ה מצּ יּ וֹ ן 

תהלי זוהר 

ה נּ ה ראה, בּ א אבל בּ אר וּ הוּ . הזּ ה הּפ סוּ ק וגוֹ '. ה' עבדי  כּ ל ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָה'
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את לבר ׁש ראוּ יים הם וּ מי  ה', את ?בּ רכוּ  ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

גּ ב  על אף מיּ שׂ ראל, בּ עוֹ לם אדם ׁש כּ ל מוּ ם ה', עבדי ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
ה בּ רכה הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לבר ראוּ יים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶׁש כּ לּ ם

היא מה והּת חּת וֹ נים העליוֹ נים יתבּ רכוּ  אוֹ תּה ׁש בּ ׁש בילם ? ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בּ רכה ׁש בּ רכתם  הם וּ מי כלּ ם. ו א ה', עבדי אוֹ תוֹ  ?ׁש ּמ ברכים ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש  הם אלּ ה בּ לּ ילוֹ ת. ה' בּ בית הלּ ילההעמדים בּ חצוֹ ת עוֹ מדים ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ לּ יל וֹ ת, ה' בּ בית ע וֹ מדים אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה, לקרא ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ ררים
בּ גן  הצּ דּ יקים עם להׁש ּת עׁש ע הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  בּ א אז ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

◌ֶ◌ֵעדן.

הילה חצ ת  מדי ע ת א האמנה ני  ת א ל  ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָבח
רה ֲַַָֹלעסק

וגוֹ 'שׂ אוּ  ה' את וּ ברכוּ  קד ׁש  ג)ידיכם  ויקרא :(קלד , פ' ח"ג [זוהר ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

י"ג .) קמ וּ ](דף יצחק . ר בּ י לפני י וֹ ׁש ב היה חזק יּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
ואמר, יצחק רבּ י  ּפ תח  ּת וֹ רה. ללמד הלּ ילה קלד )בחצ וֹ ת (תהלים ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ה' עבדי  כּ ל ה' את בּ רכ וּ  ּפ ר ׁש וּ הוּ הנּ ה הרי הזּ ה הּפ סוּ ק וגוֹ '. ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
בּ ני  כּ ל  ׁש ל ה וּ א  הזּ ה  הבח אבל נתבּ אר , והרי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים

האמ וּ נה בּ ני הם וּ מי בּ ּת וֹ רההאמ וּ נה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם ? ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
בּ ני  אוֹ תם ׁש ל  והבח כּ רא וּ י. הּק דוֹ ׁש  הם את ליחד  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוי וֹ דעים
בּ ּת וֹ רה לעסק הלּ ילה  בּ חצוֹ ת ׁש עוֹ מדים אוֹ תם ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה,
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תהלי זוהר 

בּ דברי  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לׁש בּ ח  ישׂ ראל בּ כנסת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונד בּ קים
◌ָתוֹ רה.

ורוּ ח ראה,בּ א בּ ּת וֹ רה לעסק הלּ ילה בּ חצ וֹ ת קם ׁש אדם בּ ׁש עה ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌
עוֹ מדת  איּ לת אוֹ תּה  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת  מתעוֹ ררת ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָצפ וֹ ן

הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את  כּ ּמ הוּ מׁש בּ חת עוֹ מדת, ׁש היא וּ בׁש עה  . ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
מתחילים וכלּ ם בּ מק וֹ מם, עּמ ּה  עוֹ מדים  רבבוֹ ת וכּמ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאלפים
הלּ ילה בּ חצוֹ ת וקם ׁש זּ כה מי אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש . הּמ ל את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש בּ ח
ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  ל וֹ , מקׁש יב הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ ּת וֹ רה , ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַלעסק

ח)ׁש כּ תוּ ב  לקוֹ ל(שיר מקׁש יבים חברים בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ה ּת ׁש בּ חת בּ ני וכל מעלה ׁש ל אוּ כלוּ סים  אוֹ תם וכל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהׁש מיעני.

בּ ׁש ביל ׁש וֹ ככים כּ לּ ם לרבּ וֹ נם, ׁש ל ׁש ּמ זּמ רים הּת ׁש בּ חת ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
ואוֹ מרים: וּ מכריזים בּת וֹ רה, ׁש עסקוּ  קלד )אוֹ תם הנּ ה (תהלים ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ה' עבדי כּ ל ה' את ׁש בּ ח וּ בּ רכ וּ  אּת ם ה', את בּ רכוּ  אּת ם . ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
האיּ לת ואוֹ תּה  .הּמ ל את עּט רוּ  אּת ם הּק דוֹ ׁש , הּמ ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
ראה ואוֹ מרת: הּמ ל לפני ועוֹ מדת אדם, בּ אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתעּט רת

. אלי התעוֹ רר ּת י  בן בּ איזה ,לפני בּ אתי בן וּ מי בּ איזה ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
הּמ ל לפני ׁש לּ הם כּ לּ וֹ  ׁש הבח ואוֹ מר,הם וחוֹ זר ? ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

אלּ וּ  ה ', עבדי נקראים אלּ וּ  בּ לּ ילוֹ ת, ה' בּ בית ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ מדים
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ רכה, וּ ברכתם ,הּמ ל את   לבר (שם)ראוּ יים  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ׁש הּמ ל ראוּ יים אּת ם  וגוֹ '. ה' את וּ ברכוּ  קד ׁש  ידיכם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְשׂ אוּ 
היא. בּ רכה ידיכם ׁש על והבּ רכה ידיכם, על  יתבּ ר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

קדׁש שׂ א וּ  מהוּ  קדׁש . הנּ חל ידיכם ׁש ּמ עין  העלי וֹ ן הּמ קוֹ ם ? ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
להׁש קוֹ ת. מעדן יצא  ונהר ׁש כּ תוּ ב מ ּמ נּ וּ , יוֹ צא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֶהעמק 
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יהוב את וּ ברכוּ  קדׁש  ידכם יברכג :שׂ אוּ  
יהו:וארץ ׁש מים עשׂ ה מצּ יּ וֹ ן 

תהלי זוהר 

ה נּ ה ראה, בּ א אבל בּ אר וּ הוּ . הזּ ה הּפ סוּ ק וגוֹ '. ה' עבדי  כּ ל ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָה'
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את לבר ׁש ראוּ יים הם וּ מי  ה', את ?בּ רכוּ  ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

גּ ב  על אף מיּ שׂ ראל, בּ עוֹ לם אדם ׁש כּ ל מוּ ם ה', עבדי ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
ה בּ רכה הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לבר ראוּ יים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶׁש כּ לּ ם

היא מה והּת חּת וֹ נים העליוֹ נים יתבּ רכוּ  אוֹ תּה ׁש בּ ׁש בילם ? ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בּ רכה ׁש בּ רכתם  הם וּ מי כלּ ם. ו א ה', עבדי אוֹ תוֹ  ?ׁש ּמ ברכים ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש  הם אלּ ה בּ לּ ילוֹ ת. ה' בּ בית הלּ ילההעמדים בּ חצוֹ ת עוֹ מדים ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ לּ יל וֹ ת, ה' בּ בית ע וֹ מדים אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה, לקרא ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ ררים
בּ גן  הצּ דּ יקים עם להׁש ּת עׁש ע הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  בּ א אז ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

◌ֶ◌ֵעדן.

הילה חצ ת  מדי ע ת א האמנה ני  ת א ל  ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָבח
רה ֲַַָֹלעסק

וגוֹ 'שׂ אוּ  ה' את וּ ברכוּ  קד ׁש  ג)ידיכם  ויקרא :(קלד , פ' ח"ג [זוהר ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

י"ג .) קמ וּ ](דף יצחק . ר בּ י לפני י וֹ ׁש ב היה חזק יּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
ואמר, יצחק רבּ י  ּפ תח  ּת וֹ רה. ללמד הלּ ילה קלד )בחצ וֹ ת (תהלים ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ה' עבדי  כּ ל ה' את בּ רכ וּ  ּפ ר ׁש וּ הוּ הנּ ה הרי הזּ ה הּפ סוּ ק וגוֹ '. ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
בּ ני  כּ ל  ׁש ל ה וּ א  הזּ ה  הבח אבל נתבּ אר , והרי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים

האמ וּ נה בּ ני הם וּ מי בּ ּת וֹ רההאמ וּ נה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם ? ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
בּ ני  אוֹ תם ׁש ל  והבח כּ רא וּ י. הּק דוֹ ׁש  הם את ליחד  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוי וֹ דעים
בּ ּת וֹ רה לעסק הלּ ילה  בּ חצוֹ ת ׁש עוֹ מדים אוֹ תם ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה,
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בּ דברי  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לׁש בּ ח  ישׂ ראל בּ כנסת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונד בּ קים
◌ָתוֹ רה.

ורוּ ח ראה,בּ א בּ ּת וֹ רה לעסק הלּ ילה בּ חצ וֹ ת קם ׁש אדם בּ ׁש עה ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌
עוֹ מדת  איּ לת אוֹ תּה  הלּ ילה, בּ חצוֹ ת  מתעוֹ ררת ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָצפ וֹ ן

הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את  כּ ּמ הוּ מׁש בּ חת עוֹ מדת, ׁש היא וּ בׁש עה  . ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
מתחילים וכלּ ם בּ מק וֹ מם, עּמ ּה  עוֹ מדים  רבבוֹ ת וכּמ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאלפים
הלּ ילה בּ חצוֹ ת וקם ׁש זּ כה מי אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש . הּמ ל את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש בּ ח
ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  ל וֹ , מקׁש יב הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ ּת וֹ רה , ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַלעסק

ח)ׁש כּ תוּ ב  לקוֹ ל(שיר מקׁש יבים חברים בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ה ּת ׁש בּ חת בּ ני וכל מעלה ׁש ל אוּ כלוּ סים  אוֹ תם וכל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהׁש מיעני.

בּ ׁש ביל ׁש וֹ ככים כּ לּ ם לרבּ וֹ נם, ׁש ל ׁש ּמ זּמ רים הּת ׁש בּ חת ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
ואוֹ מרים: וּ מכריזים בּת וֹ רה, ׁש עסקוּ  קלד )אוֹ תם הנּ ה (תהלים ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ה' עבדי כּ ל ה' את ׁש בּ ח וּ בּ רכ וּ  אּת ם ה', את בּ רכוּ  אּת ם . ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
האיּ לת ואוֹ תּה  .הּמ ל את עּט רוּ  אּת ם הּק דוֹ ׁש , הּמ ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
ראה ואוֹ מרת: הּמ ל לפני ועוֹ מדת אדם, בּ אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתעּט רת

. אלי התעוֹ רר ּת י  בן בּ איזה ,לפני בּ אתי בן וּ מי בּ איזה ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
הּמ ל לפני ׁש לּ הם כּ לּ וֹ  ׁש הבח ואוֹ מר,הם וחוֹ זר ? ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

אלּ וּ  ה ', עבדי נקראים אלּ וּ  בּ לּ ילוֹ ת, ה' בּ בית ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ מדים
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ רכה, וּ ברכתם ,הּמ ל את   לבר (שם)ראוּ יים  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ׁש הּמ ל ראוּ יים אּת ם  וגוֹ '. ה' את וּ ברכוּ  קד ׁש  ידיכם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְשׂ אוּ 
היא. בּ רכה ידיכם ׁש על והבּ רכה ידיכם, על  יתבּ ר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

קדׁש שׂ א וּ  מהוּ  קדׁש . הנּ חל ידיכם ׁש ּמ עין  העלי וֹ ן הּמ קוֹ ם ? ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
להׁש קוֹ ת. מעדן יצא  ונהר ׁש כּ תוּ ב מ ּמ נּ וּ , יוֹ צא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֶהעמק 
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קד ׁש . ידיכם שׂ אוּ   ּכ מוּ ם  עליוֹ ן, קד ׁש  ׁש נּ קרא הוּ א ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְועדן
עליו  ּמ כריזים מה לזה, וזוֹ כה כּ ן ׁש עוֹ שׂ ה ה'ואדם יברכ ? ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

ׁש נּ קרא מ ּמ קוֹ ם  ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את   תבר אּת ה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִמצּ יּ וֹ ן,
ׁש אּת ה ציּ וֹ ן, ׁש נּ קרא מּמ ק וֹ ם אוֹ ת  יבר והוּ א עליוֹ ן , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹקד ׁש 
כאחד  היה ׁש לּ כם ׁש הזּ וּ וּ ג כּ מוֹ  כאחד. ּת תבּ רכ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בירה
י שׂ ראל , כּ נסת ׁש ּמ ת בּ רכת  מקוֹ ם מאוֹ תוֹ   ּכ ,הּמ ל את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש בּ ח
מצּ יּ וֹ ן  ה' יברכ ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ רכוֹ ת. ל יזמין מקוֹ ם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמאוֹ תוֹ 

ירוּ ׁש לים טוּ ב  הוּ א מי ירוּ ׁש לם. בּ טוּ ב  בּ רכוֹ תוּ ראה אוֹ תן ? ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּק ד וֹ ׁש ה. צדּ יק דּ רגּ ת אוֹ תּה  ידי על מהּמ ל לּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאוֹ ת
דּ בר והכּ ל ירוּ ׁש לם, בּ ט וּ ב וּ ראה מ צּ יּ ון ה' יברכ כּ ן , ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועל

לבני אחד. בנים  מהוּ ראה יפה, - לבני בנים וּ ראה וגוֹ '. ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
י שׂ ראל  על ׁש לוֹ ם י שׂ ראל זּ ה על כּ אן צּ רי מה מוּ ם? אלּ א ? ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

מר בּ ה זה, לכל זוֹ כה הוּ א ׁש כּ אׁש ר למעלה, ׁש לוֹ ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ רבּ ה
ה וּ א והל וֹ ם סתם. ישׂ ראל, על ׁש ל וֹ ם וּ למּט ה. למעלה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָׁש ל וֹ ם
הע וֹ למוֹ ת, כּ ל ׁש ל הוּ א ׁש בח ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁש בחם

ׁש כּ תוּ ב בּ ע וֹ לם, ׁש לוֹ ם מרבּ ים  תוֹ רה כט )ודברי  עז (שם ה' ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֹ
בל וֹ ם. עּמ וֹ  את  יבר ה' י ּת ן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלעּמ וֹ 
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לחודש כח

יהואקלה ׁש ם את הללוּ  הללוּ הללוּ יּה  
יהו יהוב:עבדי בּ בית ׁש עמדים 

 ּהינוא בּ ית טוֹ בג :בּ חצרוֹ ת כּ י הללוּ יּה  
יהו:נעים כּ י לׁש מוֹ  לוֹ ד זּמ רוּ  ּב חר יעקב כּ י 

לסגלּ תוֹ : ישׂ ראל יהוהיּה  גדוֹ ל כּ י ידעּת י אני כּ י 

בתשובה שישוב זרה  עבודה  מחשבת לו שיש  למי
ה' ש את א)הללו קלה ]:(קלה, לפרק תהלי בתשובה[שימוש לשוב

ב בשחרית  תפלתו אחר יו בכל אותו  יאמר ה '. לפני מנחהשלמה
בקרבו . יתחדש  נכו ורוח ובערבית 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

את חר ה א   ר ד ה  א  מי את בחר  מי  ידענ ְִִִֶֶַַַַָָָָָֹלא 
ה א ר דה את ל חר יעקב   א ֲֲִֶַַַַָָָֹֹיעקב ,

לסגלּ תוֹ ּכ י  י שׂ ראל  י ּה  לוֹ  ּב חר ד )יעקב ויצא :(קלה, פ' ח"א [זוהר  ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌

קסא:)] ויּ חמנה(דף  זּ ה מה - ׁש רוּ חויּ חמנה  בּ ׁש עה ראה, בּ א ? ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
מׁש קים, וא לח וּ ץ נמׁש כים וא קוֹ פאים הּמ ים נ וֹ ׁש בת, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָצפוֹ ן
הּמ ים. את מקּפ יא הצּ פוֹ ן וקר  ּת ל וּ י, ׁש הדּ ין ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
ׁש לּ הם והּק ּפ אוֹ ן  הּמ ים מתחּמ מים הדּ רוֹ ם, ר וּ ח ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּמ תעוֹ ררת
הדּ ר וֹ ם ׁש ל ׁש החם מוּ ם מׁש קים, ה כּ ל אז וׁש וֹ פעים. ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵעוֹ בר 
מאוֹ תוֹ  לׁש ּת וֹ ת וּ שׂ מחים מתחּמ מים וכ לּ ם הּמ ים, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמפׁש ירים
ויּ חמנה. ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ראׁש וֹ נה. להם ׁש היה הצּ פ וֹ ן ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַהּק ר
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קלד תהלי מזמור  | לחודש  כז | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

קד ׁש . ידיכם שׂ אוּ   ּכ מוּ ם  עליוֹ ן, קד ׁש  ׁש נּ קרא הוּ א ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְועדן
עליו  ּמ כריזים מה לזה, וזוֹ כה כּ ן ׁש עוֹ שׂ ה ה'ואדם יברכ ? ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

ׁש נּ קרא מ ּמ קוֹ ם  ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את   תבר אּת ה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִמצּ יּ וֹ ן,
ׁש אּת ה ציּ וֹ ן, ׁש נּ קרא מּמ ק וֹ ם אוֹ ת  יבר והוּ א עליוֹ ן , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹקד ׁש 
כאחד  היה ׁש לּ כם ׁש הזּ וּ וּ ג כּ מוֹ  כאחד. ּת תבּ רכ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בירה
י שׂ ראל , כּ נסת ׁש ּמ ת בּ רכת  מקוֹ ם מאוֹ תוֹ   ּכ ,הּמ ל את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש בּ ח
מצּ יּ וֹ ן  ה' יברכ ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ רכוֹ ת. ל יזמין מקוֹ ם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמאוֹ תוֹ 

ירוּ ׁש לים טוּ ב  הוּ א מי ירוּ ׁש לם. בּ טוּ ב  בּ רכוֹ תוּ ראה אוֹ תן ? ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּק ד וֹ ׁש ה. צדּ יק דּ רגּ ת אוֹ תּה  ידי על מהּמ ל לּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאוֹ ת
דּ בר והכּ ל ירוּ ׁש לם, בּ ט וּ ב וּ ראה מ צּ יּ ון ה' יברכ כּ ן , ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועל

לבני אחד. בנים  מהוּ ראה יפה, - לבני בנים וּ ראה וגוֹ '. ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
י שׂ ראל  על ׁש לוֹ ם י שׂ ראל זּ ה על כּ אן צּ רי מה מוּ ם? אלּ א ? ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

מר בּ ה זה, לכל זוֹ כה הוּ א ׁש כּ אׁש ר למעלה, ׁש לוֹ ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ רבּ ה
ה וּ א והל וֹ ם סתם. ישׂ ראל, על ׁש ל וֹ ם וּ למּט ה. למעלה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָׁש ל וֹ ם
הע וֹ למוֹ ת, כּ ל ׁש ל הוּ א ׁש בח ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁש בחם

ׁש כּ תוּ ב בּ ע וֹ לם, ׁש לוֹ ם מרבּ ים  תוֹ רה כט )ודברי  עז (שם ה' ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֹ
בל וֹ ם. עּמ וֹ  את  יבר ה' י ּת ן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלעּמ וֹ 
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לחודש כח

יהואקלה ׁש ם את הללוּ  הללוּ הללוּ יּה  
יהו יהוב:עבדי בּ בית ׁש עמדים 

 ּהינוא בּ ית טוֹ בג :בּ חצרוֹ ת כּ י הללוּ יּה  
יהו:נעים כּ י לׁש מוֹ  לוֹ ד זּמ רוּ  ּב חר יעקב כּ י 

לסגלּ תוֹ : ישׂ ראל יהוהיּה  גדוֹ ל כּ י ידעּת י אני כּ י 

בתשובה שישוב זרה  עבודה  מחשבת לו שיש  למי
ה' ש את א)הללו קלה ]:(קלה, לפרק תהלי בתשובה[שימוש לשוב

ב בשחרית  תפלתו אחר יו בכל אותו  יאמר ה '. לפני מנחהשלמה
בקרבו . יתחדש  נכו ורוח ובערבית 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

את חר ה א   ר ד ה  א  מי את בחר  מי  ידענ ְִִִֶֶַַַַָָָָָֹלא 
ה א ר דה את ל חר יעקב   א ֲֲִֶַַַַָָָֹֹיעקב ,

לסגלּ תוֹ ּכ י  י שׂ ראל  י ּה  לוֹ  ּב חר ד )יעקב ויצא :(קלה, פ' ח"א [זוהר  ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌

קסא:)] ויּ חמנה(דף  זּ ה מה - ׁש רוּ חויּ חמנה  בּ ׁש עה ראה, בּ א ? ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
מׁש קים, וא לח וּ ץ נמׁש כים וא קוֹ פאים הּמ ים נ וֹ ׁש בת, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָצפוֹ ן
הּמ ים. את מקּפ יא הצּ פוֹ ן וקר  ּת ל וּ י, ׁש הדּ ין ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
ׁש לּ הם והּק ּפ אוֹ ן  הּמ ים מתחּמ מים הדּ רוֹ ם, ר וּ ח ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּמ תעוֹ ררת
הדּ ר וֹ ם ׁש ל ׁש החם מוּ ם מׁש קים, ה כּ ל אז וׁש וֹ פעים. ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵעוֹ בר 
מאוֹ תוֹ  לׁש ּת וֹ ת וּ שׂ מחים מתחּמ מים וכ לּ ם הּמ ים, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמפׁש ירים
ויּ חמנה. ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ראׁש וֹ נה. להם ׁש היה הצּ פ וֹ ן ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַהּק ר
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תהלי זוהר 

והרי  ועל [ולא]ויּ חמנה, נקב וֹ ת. כּ לּ ם ׁש הם א לּ א ויּ חמוּ . כתוּ ב ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
לוֹ  ויּ ּק ח ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  בּ חכמה, מע שׂ ה לע שׂ וֹ ת יעקב התכּ וּ ן ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה

ּפ תח וגוֹ '. לח לבנה מּק ל אלעזר]יעקב בּ חרואמר ,[רבי  יעקב כּ י  ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌
לסגלּ תוֹ  ישׂ ראל  י ּה  כּ אן ל וֹ  עד יּה , ל וֹ  בּ חר יעקב כּ י  ראה, בּ א . ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

את בּ חר הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אם - מי  את בחר מי ידענוּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָא 
מּמ ה אלּ א הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את לוֹ  בּ חר  יעקב אם  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ַיעקב,
יעקב  את נטל הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  ידענוּ  הכּ תוּ ב ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶגּ לּ ה

ׁש כּ תוּ ב לב )לגוֹ רל וֹ , נחלתוֹ .(דברים חבל יעקב  עּמ וֹ  ה' חלק כּ י  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

בה התרה ה א  ר  ד ה יראל ל  חלק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָא רי
בחלק יהי ה ו חלק  לה ולהית  ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָלהבק

לסגלּ תוֹ ּכ י  ישׂ ראל יּה  לוֹ  ּב חר  ד )יעקב  בשלח :(קלה , פ' ח"ב [זוהר ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌

מ"ח :)] אׁש רי (דף ראה, בּ א - מר כּ בתיו אפן את  ויּ סר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועוֹ ד
להדּ בק  בהם התר צּ ה הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  י שׂ ראל ׁש ל  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶחלקם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בחלקוֹ . יהיוּ  וׁש הם חלק , להם ולהיוֹ ת (דבריםבּ הם ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וכתוּ ביג ) תדבּ קוּ ן. ד )וּ בוֹ  אהיכם.(שם בּ ה' הדּ בקים ואּת ם ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌

וכתוּ ב מּמ ׁש . קלה)בּ ה' כּ י (תהלים וכתוּ ב  יּה . ל וֹ  בּ חר  יעקב כּ י ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
קדוֹ ׁש  מ זּ רע אוֹ תם ׁש הוֹ ציא נחלתוֹ . חבל יעקב ע ּמ וֹ  ה' ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵחלק 

גּ נוּ זהלהיוֹ ת עלי וֹ נה קדוֹ ׁש ה ּת וֹ רה להם נתן זה ועל  חלק וֹ , ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ מוּ ם נאמר. זה והרי העוֹ לם, נברא ׁש א עד ׁש נים ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַאלּפ ים

בּ ּה . ולדבּ ק אחריה ללכת לי שׂ ראל  אוֹ תּה  נתן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאהבתוֹ 

לסגלּ תוֹ ּכ י  י שׂ ראל י ּה  לוֹ  ּב חר ד )יעקב תרומה :(קלה, פ' ח"ב [זוהר ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌

קכ"ו:) י שׂ ראל ](דף  בּ ני אל דּ בּ ר לּ אמר. מׁש ה אל ה' ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוידבּ ר 
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חיּ יא ר בּ י וגוֹ '. לבּ וֹ  ידּ בנּ וּ  אׁש ר  אי ׁש  כּ ל מאת ּת רוּ מה לי ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְויקחוּ 
קלה)ּפ תח, כּ ּמ ה(תהלים לסגלּ תוֹ . ישׂ ראל י ּה  לוֹ  בּ חר יעקב כּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌

ורצה בהם ׁש התר צּ ה  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  י שׂ ראל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲחביבים
בּ עוֹ לם, יחידי עם אוֹ תם ועשׂ ה עּמ ם, וּ להתקר  בּ הם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה דּ בק

ז)ׁש כּ תוּ ב ב  והם(שמואל בּ ארץ , אחד גּ וֹ י כּ ישׂ ראל  כעּמ וּ מי  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
י ּה , לוֹ  בּ חר יעקב כּ י ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ב וֹ . והתק ר וּ  בוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתרצּ וּ 

לב )וכתוּ ב ׁש לּ יטים(דברים העּמ ים לׁש אר ונתן עּמ וֹ . ה' חלק כּ י ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
לחלק וֹ . ישׂ ראל את נטל והוּ א עליהם, ממ נּ ים ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ְגּ דוֹ לים

לסגלּ תוֹ ּכ י  י שׂ ראל י ּה  לוֹ  ּב חר ד )יעקב תרומה :(קלה, פ' ח"ב [זוהר ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌

קכ"ו:) עליוֹ ן ](דף סוֹ ד - יּה  לוֹ  בּ חר  יעקב כּ י וּ ראה, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א 
הכּ ל  נטל לסגלּ תוֹ , אז ישׂ ראל, ונקרא ׁש הׁש לם  כּ יון ֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
אמר בּ כּ ל. ונׁש לם למּט ה, ונטל למעלה ונטל הצּ דדים, ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל
את הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ׁש נינוּ , הרי ׁש מע וֹ ן, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
קלּפ וֹ ת  ֹּת ו האמוּ נה סוֹ דוֹ ת  ׁש ל  בּ חקיקוֹ תיו חקק ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
בּ סוֹ ד  והכּ ל למּט ה, וחקק למעלה וחקק עלי וֹ נים, ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ ס וֹ דוֹ ת
בּ אוֹ תיּ וֹ תיו  ׁש וֹ לט יהו "ה, הּק דוֹ ׁש  הם גּ לּ וּ פי  בּ סוֹ ד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד,
העליוֹ ן  הע וֹ לם - העוֹ למוֹ ת נתקנוּ  זה  וּ בס וֹ ד וּ מּט ה, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעלה

הּת חּת וֹ ן. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהעוֹ לם

ראׁש וֹ נההע וֹ לם עלי וֹ נה נקדּ ה י', אוֹ ת ׁש ל בּ ּס וֹ ד  נתקן העלי וֹ ן ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
עוֹ מד  וא יד וּ ע, ׁש א והגּ נוּ ז  הנּ סּת ר   ֹמּת ו ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ צאה
סת  ֹוּ מ ּת ו סוֹ ף, האין ס וֹ ד ׁש ל  עליּ ה כּ לל, נוֹ דע וא רלהוּ דע  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

כּ ל  כּ לל  בּ תוֹ כ וֹ  כּ וֹ לל  ונסּת ר, דּ ּק יק  אחד אוֹ ר  מאיר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶזה
בּ וֹ  האיר הכּ ה, ׁש א מי  בּ וֹ  הכּ ה נסּת ר אוֹ ר  וּ באוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהאוֹ רוֹ ת.
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והרי  ועל [ולא]ויּ חמנה, נקב וֹ ת. כּ לּ ם ׁש הם א לּ א ויּ חמוּ . כתוּ ב ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
לוֹ  ויּ ּק ח ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  בּ חכמה, מע שׂ ה לע שׂ וֹ ת יעקב התכּ וּ ן ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה

ּפ תח וגוֹ '. לח לבנה מּק ל אלעזר]יעקב בּ חרואמר ,[רבי  יעקב כּ י  ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌
לסגלּ תוֹ  ישׂ ראל  י ּה  כּ אן ל וֹ  עד יּה , ל וֹ  בּ חר יעקב כּ י  ראה, בּ א . ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

את בּ חר הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אם - מי  את בחר מי ידענוּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָא 
מּמ ה אלּ א הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את לוֹ  בּ חר  יעקב אם  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ַיעקב,
יעקב  את נטל הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  ידענוּ  הכּ תוּ ב ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶגּ לּ ה

ׁש כּ תוּ ב לב )לגוֹ רל וֹ , נחלתוֹ .(דברים חבל יעקב  עּמ וֹ  ה' חלק כּ י  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

בה התרה ה א  ר  ד ה יראל ל  חלק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָא רי
בחלק יהי ה ו חלק  לה ולהית  ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָלהבק

לסגלּ תוֹ ּכ י  ישׂ ראל יּה  לוֹ  ּב חר  ד )יעקב  בשלח :(קלה , פ' ח"ב [זוהר ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌

מ"ח :)] אׁש רי (דף ראה, בּ א - מר כּ בתיו אפן את  ויּ סר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועוֹ ד
להדּ בק  בהם התר צּ ה הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  י שׂ ראל ׁש ל  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶחלקם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בחלקוֹ . יהיוּ  וׁש הם חלק , להם ולהיוֹ ת (דבריםבּ הם ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וכתוּ ביג ) תדבּ קוּ ן. ד )וּ בוֹ  אהיכם.(שם בּ ה' הדּ בקים ואּת ם ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌

וכתוּ ב מּמ ׁש . קלה)בּ ה' כּ י (תהלים וכתוּ ב  יּה . ל וֹ  בּ חר  יעקב כּ י ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
קדוֹ ׁש  מ זּ רע אוֹ תם ׁש הוֹ ציא נחלתוֹ . חבל יעקב ע ּמ וֹ  ה' ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵחלק 

גּ נוּ זהלהיוֹ ת עלי וֹ נה קדוֹ ׁש ה ּת וֹ רה להם נתן זה ועל  חלק וֹ , ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ מוּ ם נאמר. זה והרי העוֹ לם, נברא ׁש א עד ׁש נים ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַאלּפ ים

בּ ּה . ולדבּ ק אחריה ללכת לי שׂ ראל  אוֹ תּה  נתן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאהבתוֹ 

לסגלּ תוֹ ּכ י  י שׂ ראל י ּה  לוֹ  ּב חר ד )יעקב תרומה :(קלה, פ' ח"ב [זוהר ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌

קכ"ו:) י שׂ ראל ](דף  בּ ני אל דּ בּ ר לּ אמר. מׁש ה אל ה' ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוידבּ ר 
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חיּ יא ר בּ י וגוֹ '. לבּ וֹ  ידּ בנּ וּ  אׁש ר  אי ׁש  כּ ל מאת ּת רוּ מה לי ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְויקחוּ 
קלה)ּפ תח, כּ ּמ ה(תהלים לסגלּ תוֹ . ישׂ ראל י ּה  לוֹ  בּ חר יעקב כּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌

ורצה בהם ׁש התר צּ ה  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  י שׂ ראל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲחביבים
בּ עוֹ לם, יחידי עם אוֹ תם ועשׂ ה עּמ ם, וּ להתקר  בּ הם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה דּ בק

ז)ׁש כּ תוּ ב ב  והם(שמואל בּ ארץ , אחד גּ וֹ י כּ ישׂ ראל  כעּמ וּ מי  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
י ּה , לוֹ  בּ חר יעקב כּ י ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ב וֹ . והתק ר וּ  בוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתרצּ וּ 

לב )וכתוּ ב ׁש לּ יטים(דברים העּמ ים לׁש אר ונתן עּמ וֹ . ה' חלק כּ י ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
לחלק וֹ . ישׂ ראל את נטל והוּ א עליהם, ממ נּ ים ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ְגּ דוֹ לים

לסגלּ תוֹ ּכ י  י שׂ ראל י ּה  לוֹ  ּב חר ד )יעקב תרומה :(קלה, פ' ח"ב [זוהר ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌

קכ"ו:) עליוֹ ן ](דף סוֹ ד - יּה  לוֹ  בּ חר  יעקב כּ י וּ ראה, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א 
הכּ ל  נטל לסגלּ תוֹ , אז ישׂ ראל, ונקרא ׁש הׁש לם  כּ יון ֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
אמר בּ כּ ל. ונׁש לם למּט ה, ונטל למעלה ונטל הצּ דדים, ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל
את הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ׁש נינוּ , הרי ׁש מע וֹ ן, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
קלּפ וֹ ת  ֹּת ו האמוּ נה סוֹ דוֹ ת  ׁש ל  בּ חקיקוֹ תיו חקק ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
בּ סוֹ ד  והכּ ל למּט ה, וחקק למעלה וחקק עלי וֹ נים, ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ ס וֹ דוֹ ת
בּ אוֹ תיּ וֹ תיו  ׁש וֹ לט יהו "ה, הּק דוֹ ׁש  הם גּ לּ וּ פי  בּ סוֹ ד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד,
העליוֹ ן  הע וֹ לם - העוֹ למוֹ ת נתקנוּ  זה  וּ בס וֹ ד וּ מּט ה, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעלה

הּת חּת וֹ ן. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהעוֹ לם

ראׁש וֹ נההע וֹ לם עלי וֹ נה נקדּ ה י', אוֹ ת ׁש ל בּ ּס וֹ ד  נתקן העלי וֹ ן ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
עוֹ מד  וא יד וּ ע, ׁש א והגּ נוּ ז  הנּ סּת ר   ֹמּת ו ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ צאה
סת  ֹוּ מ ּת ו סוֹ ף, האין ס וֹ ד ׁש ל  עליּ ה כּ לל, נוֹ דע וא רלהוּ דע  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

כּ ל  כּ לל  בּ תוֹ כ וֹ  כּ וֹ לל  ונסּת ר, דּ ּק יק  אחד אוֹ ר  מאיר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶזה
בּ וֹ  האיר הכּ ה, ׁש א מי  בּ וֹ  הכּ ה נסּת ר אוֹ ר  וּ באוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהאוֹ רוֹ ת.
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לעדּ וּ ן, עדּ וּ ן  ׁש הוּ א אחד אוֹ ר יצא ואז האיר , ׁש א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
ואוֹ תוֹ  הא וֹ ר . אוֹ תוֹ   ֹבּ תו ונסּת ר דּ ּק יק אוֹ ר לגנז ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלה ׁש ּת עׁש ע,

התקיּ מוּ  נסּת ר, לעדּ וּ ן, עדּ וּ ן ׁש הוּ א בוֹ (נרקמו)אוֹ ר ונתקנוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
כּ ׁש נּ כנס  דּ ּק יק אוֹ ר לאוֹ תוֹ  ּפ רט  ידוּ עים, ׁש א ר וּ מים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִׁש ה 
האוֹ ר  ֹמּת ו ׁש יּ וֹ צא הזּ ה והאוֹ ר בּ אוֹ ר. אוֹ ר  בּ עדּ וּ ן, ע דּ וּ ן ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה גּ נז
התּפ ט וזה יוֹ תר, ותּק יף ואימתני מפחיד הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהדּ ּק יק,
ׁש א נסּת ר  עוֹ לם העוֹ למוֹ ת, לכל ׁש ּמ איר אחד עוֹ לם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ ה
דּ יּ רים אוֹ תם ׁש ל אלף  רבּ וֹ א ׁש ׁש  דרים וּ בתוֹ כ וֹ  כּ לל, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָידוּ ע
ונתקנוּ  אוֹ תם  ׁש הוֹ ציא וכיון העלי וֹ נוֹ ת. וּ מחנוֹ ת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַוחילוֹ ת
ׁש התחבּ רה וי "ו  אוֹ ת ׁש ל  סוֹ ד  והם אחד , חבּ וּ ר  הוּ א אז ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכאחד ,

כּ תוּ ב  ואז נסּת ר , עוֹ לם י ּה בּ אוֹ תוֹ  ל וֹ  בּ חר יעקב כּ ׁש יּ וֹ צאכּ י . ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
העוֹ לם בּ ני  לשאר לסגלּ תוֹ . ישׂ ראל אז  י"ּה ,  ֹמּת ו ונתקן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָוי "ו 
ׁש נּ וֹ טל  מקוֹ ם לסגלּ תוֹ , רק אלּ א  , ּכ לעלוֹ ת  רׁש וּ ת נּת נה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌א 
למעלה נוֹ טלים זה  ֹוּ מּת ו למּט ה, דּ ר גּ ה וזוֹ הי הכּ ל , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְוכ וֹ נס
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יעקב. ׁש נּ טל  כּ מוֹ  בגלּ וּ י א אבל הרצוֹ ן , ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ סתר 

ּת רוּ מה. לי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְויקחוּ 

סגה  נקרא האב ת  לת ל אמר ? תלסג ה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֻֻמה 

יּה ּכ י  לוֹ  ּב חר ד )וגוֹ 'יעקב במדבר:(קלה, פ' ח"ג קי"ט:)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ואמר , כג )ּפ תח א(במדבר  אזעם וּ מה אל  ק בּ ה א אּק ב מה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֹ

יׁש  למעלה  למּט ה. יׁש  למעלה ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  ראה, בּ א ה'. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָזעם
אחוּ זים ישׂ ראל והעּמ ים. י שׂ ראל  למ ּט ה - שׂ מאל וי ׁש  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָימין
וּ מזּ לוֹ ת כ וֹ כבים ע וֹ בדי  הע ּמ ים הּק דוֹ ׁש . הּמ ל בּ קד ת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלימין
דּ רג וֹ ת מכּ ל למ ּט ה וכ לּ ם הּט מאה. רוּ ח לצד ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִל שׂ מאל ,

יתה 1329זוהר הלימוד אלולסדר ו ליו

קלהתהלי מזמור | לחודש כח | חמישי ספר

תהלי זוהר 

מהראׁש . ׁש ּת לוּ י וֹ ת עד  בּ זוֹ  ז וֹ  אחוּ זוֹ ת הדּ רג וֹ ת  וכל ֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַהמאל.

תחּת וֹ ן. ׁש הוּ א הזּ נב , נוֹ סע הגּ ון בּ אוֹ תוֹ  נוֹ סע , ׁש הרא ׁש  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 
הּט עם עוֹ בדי מה העּמ ים זה וּ מוּ ם בּ וֹ . ׁש אחוּ ז מוּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

מנהגים.  ּכ ׁש לּ הם הּט מאה צד  בּ אוֹ תוֹ  וּ מזּ לוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָכ וֹ כבים 
רוֹ אה היה והוּ א הּת חּת וֹ נוֹ ת, הדּ רגוֹ ת בּ כל הׁש ּת ּמ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִבּ לעם

בּ ראׁש .בּ ּת  אלּ א להתנהג יכוֹ ל  ׁש א  הזּ נב, ׁש הוּ א הזּ ה, חּת וֹ ן ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֹ
אל, קבּ ה  א אּק ב מה אמר  ּכ משום)מוּ ם הראש  ׁש אוֹ תוֹ (שהוא ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌

גּ ב  על  ואף  היּ מים. בּ אוֹ תם בדין נמצא  אינ וֹ  העליוֹ ן  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ָהראׁש 
כּ מ וֹ  ׁש ם לוֹ קחת הזּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה הּמ לכ וּ ת בּ ארנוּ , הזּ ה  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש האל 

ה זּ ה , העוֹ לם ׁש ל והחסד  והּט וֹ ב והואהכּ ל , עליון, אחר  במקום (בארנו ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
שלמעלה) כמו שם לוקחת הזו הקדושה  המלכות העולם, של וחסד ◌ִוּ מוּ םטוב 

דין. בּ וֹ  ׁש נּ מצא יוֹ ם, בּ כל  זוֹ עם ׁש הוּ א אלּ א אל, נקראת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶזה

אמרוּ בא  והוּ א העוֹ לם, הנאת ׁש בּ וֹ  בּ ארנוּ  ׁש דּ י אל ראה, ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
 ּכ וּ מוּ ם עּמ וֹ , ׁש ּמ ז דּ וּ ג ה וּ א  זה האל  ׁש הרי דּ י . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָלע וֹ לם
אל . ק בּ ה א אּק ב מה זה ועל ׁש דּ י . ׁש ל אל  ׁש דּ י , אל ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
בּ כה הּת ח ּת וֹ ן . מתעוֹ רר  ּכ - הראׁש  ׁש ּמ תעוֹ רר כּ מוֹ  , ּכ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִמוּ ם

ואמר, ּפ תח אלעזר , מו)ר בּ י  כּ עת(ירמיה וגוֹ '. יל כּ נּ חׁש  קוֹ לּה  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
זה) נחׁש ,(כמו כּ נּ חׁש . הוֹ לכת  ודּ אי  היא בּ גּ לוּ ת, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל 
את(בדין)כּ ׁש הוּ א וּ מכּ ה ׁש וֹ לט הזּ נב, עוֹ לה לעפר , ראׁש וֹ  כּ וֹ פף ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

זה כּ גוֹ ן - בּ גּ לוּ ת כּ עת  ּכ אף  לפניו. ׁש נּ מצאים  אוֹ תם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ל
יעלה ׁש הזּ נב עשׂ ה מי  ׁש וֹ לט. והזּ נב לעפר, כּ פוּ ף ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָהראׁש 

ויכּ ה יׁש ט  זה,למעלה, כּ ל ועם  למּט ה. ׁש ּמ תכּ וֹ פף הראׁש  ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
למּס עיו  מּס יעוֹ  וּ מי  הזּ נב  את מנהיג על מי  אף הראׁש . זה ? ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌
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לעדּ וּ ן, עדּ וּ ן  ׁש הוּ א אחד אוֹ ר יצא ואז האיר , ׁש א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
ואוֹ תוֹ  הא וֹ ר . אוֹ תוֹ   ֹבּ תו ונסּת ר דּ ּק יק אוֹ ר לגנז ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלה ׁש ּת עׁש ע,

התקיּ מוּ  נסּת ר, לעדּ וּ ן, עדּ וּ ן ׁש הוּ א בוֹ (נרקמו)אוֹ ר ונתקנוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
כּ ׁש נּ כנס  דּ ּק יק אוֹ ר לאוֹ תוֹ  ּפ רט  ידוּ עים, ׁש א ר וּ מים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִׁש ה 
האוֹ ר  ֹמּת ו ׁש יּ וֹ צא הזּ ה והאוֹ ר בּ אוֹ ר. אוֹ ר  בּ עדּ וּ ן, ע דּ וּ ן ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה גּ נז
התּפ ט וזה יוֹ תר, ותּק יף ואימתני מפחיד הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהדּ ּק יק,
ׁש א נסּת ר  עוֹ לם העוֹ למוֹ ת, לכל ׁש ּמ איר אחד עוֹ לם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ ה
דּ יּ רים אוֹ תם ׁש ל אלף  רבּ וֹ א ׁש ׁש  דרים וּ בתוֹ כ וֹ  כּ לל, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָידוּ ע
ונתקנוּ  אוֹ תם  ׁש הוֹ ציא וכיון העלי וֹ נוֹ ת. וּ מחנוֹ ת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַוחילוֹ ת
ׁש התחבּ רה וי "ו  אוֹ ת ׁש ל  סוֹ ד  והם אחד , חבּ וּ ר  הוּ א אז ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכאחד ,

כּ תוּ ב  ואז נסּת ר , עוֹ לם י ּה בּ אוֹ תוֹ  ל וֹ  בּ חר יעקב כּ ׁש יּ וֹ צאכּ י . ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
העוֹ לם בּ ני  לשאר לסגלּ תוֹ . ישׂ ראל אז  י"ּה ,  ֹמּת ו ונתקן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָוי "ו 
ׁש נּ וֹ טל  מקוֹ ם לסגלּ תוֹ , רק אלּ א  , ּכ לעלוֹ ת  רׁש וּ ת נּת נה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌א 
למעלה נוֹ טלים זה  ֹוּ מּת ו למּט ה, דּ ר גּ ה וזוֹ הי הכּ ל , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְוכ וֹ נס
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יעקב. ׁש נּ טל  כּ מוֹ  בגלּ וּ י א אבל הרצוֹ ן , ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ סתר 

ּת רוּ מה. לי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְויקחוּ 

סגה  נקרא האב ת  לת ל אמר ? תלסג ה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֻֻמה 

יּה ּכ י  לוֹ  ּב חר ד )וגוֹ 'יעקב במדבר:(קלה, פ' ח"ג קי"ט:)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ואמר , כג )ּפ תח א(במדבר  אזעם וּ מה אל  ק בּ ה א אּק ב מה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֹ

יׁש  למעלה  למּט ה. יׁש  למעלה ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  ראה, בּ א ה'. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָזעם
אחוּ זים ישׂ ראל והעּמ ים. י שׂ ראל  למ ּט ה - שׂ מאל וי ׁש  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָימין
וּ מזּ לוֹ ת כ וֹ כבים ע וֹ בדי  הע ּמ ים הּק דוֹ ׁש . הּמ ל בּ קד ת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלימין
דּ רג וֹ ת מכּ ל למ ּט ה וכ לּ ם הּט מאה. רוּ ח לצד ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִל שׂ מאל ,
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מהראׁש . ׁש ּת לוּ י וֹ ת עד  בּ זוֹ  ז וֹ  אחוּ זוֹ ת הדּ רג וֹ ת  וכל ֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַהמאל.

תחּת וֹ ן. ׁש הוּ א הזּ נב , נוֹ סע הגּ ון בּ אוֹ תוֹ  נוֹ סע , ׁש הרא ׁש  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 
הּט עם עוֹ בדי מה העּמ ים זה וּ מוּ ם בּ וֹ . ׁש אחוּ ז מוּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

מנהגים.  ּכ ׁש לּ הם הּט מאה צד  בּ אוֹ תוֹ  וּ מזּ לוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָכ וֹ כבים 
רוֹ אה היה והוּ א הּת חּת וֹ נוֹ ת, הדּ רגוֹ ת בּ כל הׁש ּת ּמ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִבּ לעם

בּ ראׁש .בּ ּת  אלּ א להתנהג יכוֹ ל  ׁש א  הזּ נב, ׁש הוּ א הזּ ה, חּת וֹ ן ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֹ
אל, קבּ ה  א אּק ב מה אמר  ּכ משום)מוּ ם הראש  ׁש אוֹ תוֹ (שהוא ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌

גּ ב  על  ואף  היּ מים. בּ אוֹ תם בדין נמצא  אינ וֹ  העליוֹ ן  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ָהראׁש 
כּ מ וֹ  ׁש ם לוֹ קחת הזּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה הּמ לכ וּ ת בּ ארנוּ , הזּ ה  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש האל 

ה זּ ה , העוֹ לם ׁש ל והחסד  והּט וֹ ב והואהכּ ל , עליון, אחר  במקום (בארנו ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
שלמעלה) כמו שם לוקחת הזו הקדושה  המלכות העולם, של וחסד ◌ִוּ מוּ םטוב 

דין. בּ וֹ  ׁש נּ מצא יוֹ ם, בּ כל  זוֹ עם ׁש הוּ א אלּ א אל, נקראת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶזה

אמרוּ בא  והוּ א העוֹ לם, הנאת ׁש בּ וֹ  בּ ארנוּ  ׁש דּ י אל ראה, ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
 ּכ וּ מוּ ם עּמ וֹ , ׁש ּמ ז דּ וּ ג ה וּ א  זה האל  ׁש הרי דּ י . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָלע וֹ לם
אל . ק בּ ה א אּק ב מה זה ועל ׁש דּ י . ׁש ל אל  ׁש דּ י , אל ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
בּ כה הּת ח ּת וֹ ן . מתעוֹ רר  ּכ - הראׁש  ׁש ּמ תעוֹ רר כּ מוֹ  , ּכ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִמוּ ם

ואמר, ּפ תח אלעזר , מו)ר בּ י  כּ עת(ירמיה וגוֹ '. יל כּ נּ חׁש  קוֹ לּה  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
זה) נחׁש ,(כמו כּ נּ חׁש . הוֹ לכת  ודּ אי  היא בּ גּ לוּ ת, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל 
את(בדין)כּ ׁש הוּ א וּ מכּ ה ׁש וֹ לט הזּ נב, עוֹ לה לעפר , ראׁש וֹ  כּ וֹ פף ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

זה כּ גוֹ ן - בּ גּ לוּ ת כּ עת  ּכ אף  לפניו. ׁש נּ מצאים  אוֹ תם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ל
יעלה ׁש הזּ נב עשׂ ה מי  ׁש וֹ לט. והזּ נב לעפר, כּ פוּ ף ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָהראׁש 

ויכּ ה יׁש ט  זה,למעלה, כּ ל ועם  למּט ה. ׁש ּמ תכּ וֹ פף הראׁש  ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
למּס עיו  מּס יעוֹ  וּ מי  הזּ נב  את מנהיג על מי  אף הראׁש . זה ? ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌
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היםא מכּ ל חפץו:ואדנינוּ  אׁש ר כּ ל 
יהווכל בּ יּ ּמ ים וּ בארץ בּ מים עשׂ ה 

לּמ טרזּת הוֹ מוֹ ת: בּ רקים הארץ מקצה נשׂ אים מעלה 
מאוֹ צרוֹ תיו: רוּ ח מוֹ צא מצריםחעשׂ ה בּ כוֹ רי ׁש הכּ ה 

ּב המה: עד בּ תוֹ ככיטמאדם וּ מפתים אתוֹ ת ׁש לח 
עבדיו: וּ בכל בּ פרעה והרגימצרים רּב ים גּ וֹ ים ׁש הכּ ה 

תהלי זוהר 

קוֹ ל ּה  זה, בּ גלל  מּס עיו. את מנהיג הוּ א לעפר , כּ פ וּ ף ׁש הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַגּ ב
.יל ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ נּ חׁש 

למעלה,ועכׁש ו , עוֹ לים בּ זּ נב, אחוּ זים ׁש הם העּמ ים ׁש אר  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לעפר , כּ פ וּ ף והראׁש  וּ מכּ ים, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ לטים

ה) הזּ ה(עמוס הראׁש  זה, כּ ל ועם וגוֹ '. קוּ ם תוֹ סיף א ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָנפלה
וׁש וֹ מר הזּ נב  את ׁש נּ אמר(ומסיע )מנהיג כּ מוֹ  השיריםאוֹ תוֹ , (שיר ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כ וֹ כביםא) עוֹ בדי ע ּמ ים אלּ ה הכּ רמים. את נטרה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌◌ָשׂ מני 
אלמלא ואמר, ידיו ונׁש ק יהוּ דה, ר בּ י  בּ א הזּ נב. ׁש הם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַוּ מזּ ל וֹ ת,

א והרוחּת י זה ׁש אלּת י  אלּ א בּ עוֹ לם , דבר  ׁש אל ּת י -א וֹ תוֹ  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וׁש לט וֹ נם וּ מזּ לוֹ ת כוֹ כבים עוֹ בדי עּמ ים ידע ּת י ׁש עכ ׁש ו לי, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַדּ י

כּ תוּ ב  ׁש עליהם י שׂ ראל , ׁש ל חלקם אׁש רי מנהג. תהליםאי) ֵ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
י ּה קלה) לוֹ  בּ חר יעקב  זּ הכּ י  מה אלעזר , רבּ י  ל וֹ  אמר וגוֹ '. ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

בּ ין לסגלּ תוֹ  סגלּ ה, נקראוּ  הלּ לוּ  האב וֹ ת ׁש ׁש ת לוֹ , אמר  ? ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌
והכּ ל  וי שׂ ראלים, לויּ ם כּ הנים  זה כּ מוֹ  למּט ה, בּ ין ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
וּ סגלּ תוֹ  למעלה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל סגלּ תוֹ  ואלּ ה ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.

ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  יט )למּט ה, הע ּמ ים.(שמות מכּ ל  סגלּ ה לי והייתם ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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עצוּ מים: מליאמלכים וּ לעוֹ ג האמרי מל לסיחוֹ ן 
כּ נען: ממלכוֹ ת וּ לכל נחלהיבהּב ׁש ן נחלה ארצם ונתן 

עּמ וֹ : יהויהויגלישׂ ראל לעוֹ לם ׁש מ 
תהלי זוהר 

וגו'ונתן נחלה יב)ארצם ח"ג:(קלה , עב:)[זוהר  תורה](דף  ארצם זוהר ונתן ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כתוב  למדנו יהודה רבי אמר ע ּמ וֹ . לישׂ ראל נחלה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַנחלה 

ב ) אשרי(ירמיה לתועבה, שמתם ונחלתי  ארצי את ותטמאו ותבואו
מי שכל הקדושה, בארץ  מדורו לשים בחייו  שזכה מי  חלקו 
על  היורד שלמעלה השמים מטל עליו  להמשיך  זוכה  לה  שזוכה
זוכה  הקדושה, הארץ  בזאת בחייו  להתקשר  שזוכה מי  וכל  הארץ,
בחייו זכה שלא  מי וכל העליונה, הקדושה בארץ  אח"כ להתקשר 
רוחו לתועבה, שמתם  ונחלתי  כתוב עליו  שם, להקרב לו ומביאים 
הקדושה , הארץ רשות תחת הובא  וגופו אחר , זר  ברשות  יצאה
נשמתו לצאת  שזוכה  מי וכל קדש, וחול חול  קדש עשה כביכול
כנפי תחת להתקשר  וזוכה  חטאיו , נתכפרו הקדושה  בארץ

שנאמר  לב )השכינה , הפקדון(דברים מחזיר  והוא עמו, אדמתו  וכפר
רוח  עליו שיומשך זוכה בחייו  לזה זוכה אם אלא עוד  ואל לרבונו ,
אחר , ברשות ויושבים בחייו  לזה זכו  שלא אותן  וכל  תמיד, קדוש
לאחר , רבונם של הפקדון ומחזירים זר , אחר  רוח עליהם  נמשך 
עשר  שנים עמו היו  שמה סבא  המנונא רב  עלה כאשר למדנו
לא  זה לדרך הולך  שאני מה  להם  אמר שלו, הישיבה מן תלמידים 

עושה  אני גופי לרבוני.קסובשביל הפקדון  להחזיר  אלא
הזוהר זיו

מה קסו. הדבר  נכון אין תלמידיו שבעיני הכיר המנונא  שרב לומר יש
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היםא מכּ ל חפץו:ואדנינוּ  אׁש ר כּ ל 
יהווכל בּ יּ ּמ ים וּ בארץ בּ מים עשׂ ה 

לּמ טרזּת הוֹ מוֹ ת: בּ רקים הארץ מקצה נשׂ אים מעלה 
מאוֹ צרוֹ תיו: רוּ ח מוֹ צא מצריםחעשׂ ה בּ כוֹ רי ׁש הכּ ה 

ּב המה: עד ּב תוֹ ככיטמאדם וּ מפתים אתוֹ ת ׁש לח 
עבדיו: וּ בכל בּ פרעה והרגימצרים רּב ים גּ וֹ ים ׁש הכּ ה 

תהלי זוהר 

קוֹ ל ּה  זה, בּ גלל  מּס עיו. את מנהיג הוּ א לעפר , כּ פ וּ ף ׁש הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַגּ ב
.יל ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ נּ חׁש 

למעלה,ועכׁש ו , עוֹ לים בּ זּ נב, אחוּ זים ׁש הם העּמ ים ׁש אר  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לעפר , כּ פ וּ ף והראׁש  וּ מכּ ים, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ לטים

ה) הזּ ה(עמוס הראׁש  זה, כּ ל ועם וגוֹ '. קוּ ם תוֹ סיף א ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָנפלה
וׁש וֹ מר הזּ נב  את ׁש נּ אמר(ומסיע )מנהיג כּ מוֹ  השיריםאוֹ תוֹ , (שיר ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כ וֹ כביםא) עוֹ בדי ע ּמ ים אלּ ה הכּ רמים. את נטרה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌◌ָשׂ מני 
אלמלא ואמר, ידיו ונׁש ק יהוּ דה, ר בּ י  בּ א הזּ נב. ׁש הם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַוּ מזּ ל וֹ ת,

א והרוחּת י זה ׁש אלּת י  אלּ א בּ עוֹ לם , דבר  ׁש אל ּת י -א וֹ תוֹ  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וׁש לט וֹ נם וּ מזּ לוֹ ת כוֹ כבים עוֹ בדי עּמ ים ידע ּת י ׁש עכ ׁש ו לי, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַדּ י

כּ תוּ ב  ׁש עליהם י שׂ ראל , ׁש ל חלקם אׁש רי מנהג. תהליםאי) ֵ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
י ּה קלה) לוֹ  בּ חר יעקב  זּ הכּ י  מה אלעזר , רבּ י  ל וֹ  אמר וגוֹ '. ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

בּ ין לסגלּ תוֹ  סגלּ ה, נקראוּ  הלּ לוּ  האב וֹ ת ׁש ׁש ת לוֹ , אמר  ? ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌
והכּ ל  וי שׂ ראלים, לויּ ם כּ הנים  זה כּ מוֹ  למּט ה, בּ ין ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
וּ סגלּ תוֹ  למעלה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל סגלּ תוֹ  ואלּ ה ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.

ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  יט )למּט ה, הע ּמ ים.(שמות מכּ ל  סגלּ ה לי והייתם ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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עצוּ מים: מליאמלכים וּ לעוֹ ג האמרי מל לסיחוֹ ן 
כּ נען: ממלכוֹ ת וּ לכל נחלהיבהּב ׁש ן נחלה ארצם ונתן 

עּמ וֹ : יהויהויגלישׂ ראל לעוֹ לם ׁש מ 
תהלי זוהר 

וגו'ונתן נחלה יב)ארצם ח"ג:(קלה , עב:)[זוהר  תורה](דף  ארצם זוהר ונתן ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כתוב  למדנו יהודה רבי אמר ע ּמ וֹ . לישׂ ראל נחלה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַנחלה 

ב ) אשרי(ירמיה לתועבה, שמתם ונחלתי  ארצי את ותטמאו ותבואו
מי שכל הקדושה, בארץ  מדורו לשים בחייו  שזכה מי  חלקו 
על  היורד שלמעלה השמים מטל עליו  להמשיך  זוכה  לה  שזוכה
זוכה  הקדושה, הארץ  בזאת בחייו  להתקשר  שזוכה מי  וכל  הארץ,
בחייו זכה שלא  מי וכל העליונה, הקדושה בארץ  אח"כ להתקשר 
רוחו לתועבה, שמתם  ונחלתי  כתוב עליו  שם, להקרב לו ומביאים 
הקדושה , הארץ רשות תחת הובא  וגופו אחר , זר  ברשות  יצאה
נשמתו לצאת  שזוכה  מי וכל קדש, וחול חול  קדש עשה כביכול
כנפי תחת להתקשר  וזוכה  חטאיו , נתכפרו הקדושה  בארץ

שנאמר  לב )השכינה , הפקדון(דברים מחזיר  והוא עמו, אדמתו  וכפר
רוח  עליו שיומשך זוכה בחייו  לזה זוכה אם אלא עוד  ואל לרבונו ,
אחר , ברשות ויושבים בחייו  לזה זכו  שלא אותן  וכל  תמיד, קדוש
לאחר , רבונם של הפקדון ומחזירים זר , אחר  רוח עליהם  נמשך 
עשר  שנים עמו היו  שמה סבא  המנונא רב  עלה כאשר למדנו
לא  זה לדרך הולך  שאני מה  להם  אמר שלו, הישיבה מן תלמידים 

עושה  אני גופי לרבוני.קסובשביל הפקדון  להחזיר  אלא
הזוהר זיו

מה קסו. הדבר  נכון אין תלמידיו שבעיני הכיר המנונא  שרב לומר יש



יתה זוהר הלימוד1332 אלולסדר ז ליו

קלהתהלי מזמור | לחודש כח | חמישי ספר

:ודר לדר ידזכריהו ידין ועלכּ י עּמ וֹ  
יתנחם: ידיטועבדיו מעשׂ ה וזהב כּ סף הגּ וֹ ים עצבּ י 

יראוּ :טזאדם: וא להם עינים ידבּ רוּ  וא להם ּפ ה 
בּ פיהם:יז רוּ ח יׁש  אין אף יאזינוּ  וא להם אזנים

בּ הם:יח בּ טח אׁש ר כּ ל עשׂ יהם יהיוּ  ּב יתיטכּ מוֹ הם 
יהו את בּ רכוּ  אתישׂ ראל בּ רכוּ  אהרן בּ ית 

יהו: כיהו את בּ רכוּ  הלּ וי יראיבּ ית 
יהויהו את יהוכא:ּב רכוּ   ּבּ רו 

: הללוּ יּה ׁש לם ירוּ  ׁש כן מצּ יּ וֹ ן
תהלי זוהר 

ה א ר ד א חז  א רה ע סק מי ְִִֵֵֶַַָָָָל 

 ּהללוּ יּה בּ רו ירוּ ׁש לם  ׁש כן מצּ יּ וֹ ן  כא)ה' פ':(קלה , ח"ג [זוהר ָ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ט:)ויקרא ואמר,(דף  ּפתח קלה )]עֹוד ׁש כן (תהלים מצּ יּ וֹ ן ה'  ּבּ ר ו ְַַָָָ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌
הלל וּ י ּה . בּ ר וּ יר וּ ׁש לם הוּ א מצּ יּ וֹ ן העמק וכי  מה נּ הר והרי ? ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֹ

 ּבּ ר ו ה וּ א מאוֹ רהעלי וֹ ן הלּ בנה כּ ׁש ּמ אירה ה',  ּבּ רו אלּ א ! ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ  מזּ ה.המׁש  הזּ ה האוֹ ר  מוּ סר וא  לזוֹ , זה מתקרבים ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

הזוהר זיו

לעשות יוכל שלא מה  ישיבה, מנהג היה בבבל כי לא "י, מבבל  שעולה
כלם, כנגד תורה תלמוד והלא תורה, ביטול בזה שיש נמצא  בא"י, כך 
עולם של הטבה איזו לבעבור זאת עושה שאולי רבם אחרי והרהרו
רק  זאת שעושה להם והבין עצמו  מתרץ המנונא  רב היה  ולכך הזה,
בעצמו  מרגיש כי ישיבה לנהג עוד ביכולתו ואין  כחתיו שנתמעטו משום 

קצו: שקרוב

יתה 1333זוהר הלימוד אלולסדר ז ליו

קלהתהלי מזמור | לחודש כח | חמישי ספר

תהלי זוהר 

נקרא ׁש הוּ א כּ מ וֹ  ,הּמ ל בּ ׁש ם נקראת ׁש הלּ בנה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  יהו"ה, נקראת היא  ּכ יט )יהו "ה, וה'(בראשית  ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌

ה מים. מן ה ' מאת ואׁש  גּ פרית עמרה ועל סדם על  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהמטיר
לפעמים אחד ׁש ליח אפלּ וּ  אלּ א  לב דּ וֹ , זה נקרא(ממש )וא ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נוֹ דע  מקוֹ ם מאיזה - מצּ יּ וֹ ן ה'  ּבּ רו אחר  דּ בר .הּמ ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם
 ּבּ ר ו ׁש ה וּ א  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש ל הּק ד וֹ ׁש  מּמ קוֹ ם מצּ יּ וֹ ן, ואמר  חזר ? ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּט עם מה . ּבּ ר ו ׁש הוּ א נוֹ דע ׁש כּ תוּ בציּ וֹ ן מוּ ם קלד )? (תהלים ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
הבּ רכה את ה' צ וּ ה ׁש ם אׁש רי כּ י ייסא, רבּ י  ל וֹ  אמר וגוֹ '. ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש כּ ל  בּ ּת וֹ רה . ׁש עוֹ סקים אוֹ תם אׁש רי  זה. לכל  ׁש זּ כית  ֶחלק◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הוּ א.  ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  אוֹ חז כּ א לּ וּ  בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סק ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 

ד ) היּ וֹ ם.(דברים כּ לּ כם חיּ ים אהיכם  בּ ה' הדּ בקים ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְואּת ם





יתה זוהר הלימוד1332 אלולסדר ז ליו

קלהתהלי מזמור | לחודש כח | חמישי ספר

:ודר לדר ידזכריהו ידין ועלכּ י עּמ וֹ  
יתנחם: ידיטועבדיו מעשׂ ה וזהב כּ סף הגּ וֹ ים עצבּ י 

יראוּ :טזאדם: וא להם עינים ידבּ רוּ  וא להם ּפ ה 
בּ פיהם:יז רוּ ח יׁש  אין אף יאזינוּ  וא להם אזנים

בּ הם:יח בּ טח אׁש ר כּ ל עשׂ יהם יהיוּ  ּב יתיטכּ מוֹ הם 
יהו את בּ רכוּ  אתישׂ ראל בּ רכוּ  אהרן בּ ית 

יהו: כיהו את בּ רכוּ  הלּ וי יראיבּ ית 
יהויהו את יהוכא:בּ רכוּ   ּבּ רו 

: הללוּ יּה ׁש לם ירוּ  ׁש כן מצּ יּ וֹ ן
תהלי זוהר 

ה א ר ד א חז  א רה ע סק מי ְִִֵֵֶַַָָָָל 

 ּהללוּ יּה בּ רו ירוּ ׁש לם  ׁש כן מצּ יּ וֹ ן  כא)ה' פ':(קלה , ח"ג [זוהר ָ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ט:)ויקרא ואמר,(דף  ּפתח קלה )]עֹוד ׁש כן (תהלים מצּ יּ וֹ ן ה'  ּבּ ר ו ְַַָָָ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌
הלל וּ י ּה . בּ ר וּ יר וּ ׁש לם הוּ א מצּ יּ וֹ ן העמק וכי  מה נּ הר והרי ? ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֹ

 ּבּ ר ו ה וּ א מאוֹ רהעלי וֹ ן הלּ בנה כּ ׁש ּמ אירה ה',  ּבּ רו אלּ א ! ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ  מזּ ה.המׁש  הזּ ה האוֹ ר  מוּ סר וא  לזוֹ , זה מתקרבים ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

הזוהר זיו

לעשות יוכל שלא מה  ישיבה, מנהג היה בבבל כי לא "י, מבבל  שעולה
כלם, כנגד תורה תלמוד והלא תורה, ביטול בזה שיש נמצא  בא"י, כך 
עולם של הטבה איזו לבעבור זאת עושה שאולי רבם אחרי והרהרו
רק  זאת שעושה להם והבין עצמו  מתרץ המנונא  רב היה  ולכך הזה,
בעצמו  מרגיש כי ישיבה לנהג עוד ביכולתו ואין  כחתיו שנתמעטו משום 

קצו: שקרוב

יתה 1333זוהר הלימוד אלולסדר ז ליו

קלהתהלי מזמור | לחודש כח | חמישי ספר

תהלי זוהר 

נקרא ׁש הוּ א כּ מ וֹ  ,הּמ ל בּ ׁש ם נקראת ׁש הלּ בנה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  יהו"ה, נקראת היא  ּכ יט )יהו "ה, וה'(בראשית  ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌

ה מים. מן ה ' מאת ואׁש  גּ פרית עמרה ועל סדם על  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהמטיר
לפעמים אחד ׁש ליח אפלּ וּ  אלּ א  לב דּ וֹ , זה נקרא(ממש )וא ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נוֹ דע  מקוֹ ם מאיזה - מצּ יּ וֹ ן ה'  ּבּ רו אחר  דּ בר .הּמ ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם
 ּבּ ר ו ׁש ה וּ א  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש ל הּק ד וֹ ׁש  מּמ קוֹ ם מצּ יּ וֹ ן, ואמר  חזר ? ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּט עם מה . ּבּ ר ו ׁש הוּ א נוֹ דע ׁש כּ תוּ בציּ וֹ ן מוּ ם קלד )? (תהלים ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
הבּ רכה את ה' צ וּ ה ׁש ם אׁש רי כּ י ייסא, רבּ י  ל וֹ  אמר וגוֹ '. ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש כּ ל  בּ ּת וֹ רה . ׁש עוֹ סקים אוֹ תם אׁש רי  זה. לכל  ׁש זּ כית  ֶחלק◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הוּ א.  ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  אוֹ חז כּ א לּ וּ  בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סק ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 

ד ) היּ וֹ ם.(דברים כּ לּ כם חיּ ים אהיכם  בּ ה' הדּ בקים ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְואּת ם





יתה זוהר הלימוד1334 אלולסדר ז ליו

קלו תהלי מזמור  | לחודש  כח | חמישי ספר 

ליהואקלו חסדּ וֹ :הוֹ דוּ  לעוֹ לם כּ י טוֹ ב כּ י 
לאהיב לעוֹ לםהאהיםהוֹ דוּ  כּ י 

חסדּ וֹ :ג חסדּ וֹ : לעלם כּ י האדנים לאדני לעשׂ הד הוֹ דוּ  
חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י לבדּ וֹ  גּ דלוֹ ת לעשׂ ההנפלאוֹ ת 

זדונות על להודות
טוב כי  לה' א)הודו קלו ]:(קלו , לפרק  תהלי לאמרו[שימוש טוב

הזדונות. על להודות

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ה  חס ל לע י  לב דלת  נפלא ת  לע ה ְְְְְְִִֵַַַָָָֹמעשה:
האד ני  ע ה"ה  ע ה  ְִֵַָָָָָָָטב ת

חסדּ וֹ לע שׂ ה  לעוֹ לם ּכ י לב דּ וֹ  גּ דלוֹ ת  ד )נפלאוֹ ת ח"ג:(קלו, [זוהר ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

בלק ר:)פ' בּ ּת וֹ ,](דף את לראוֹ ת הוֹ ל היה ּפ נחס ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
א ּת וֹ  הוֹ לכים והי וּ  חוֹ לה , ׁש היתה ׁש מעוֹ ן, ר בּ י ׁש ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִאׁש ּת וֹ 
ּפ גע  ,בּ דּ ר ה וֹ ל ׁש היה עד חמוֹ רוֹ . על  רכב והוּ א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים,
העוֹ לם. מימי קוֹ ל  התע וֹ רר זה  בּ שׂ דה להם, אמר ערבים. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני
י וֹ דעים. אנוּ  מיּ מינוּ  יוֹ דעים, אנוּ  אין העוֹ לם  מימי  לוֹ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָאמרוּ 
אנׁש ים ׁש ל  דּ רכים מקּפ חים לסטים א וֹ תם היוּ  אחד יוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ונׁש מע  לקּפ חם, ורצוּ  יהוּ דים בּ אוֹ תם וּ פגעוּ  שׂ דה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
וּ באה ּפ עמים, ׁש נּ ער הזּ ה החמ וֹ ר  קוֹ ל הזּ ה בּ דה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵמרחוֹ ק

קוֹ ל  בּ אוֹ תוֹ  אׁש  שדה)ׁש להבת אוֹ תם(באותו ונצּ ל וּ  א וֹ תם , ושׂ רף ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יוֹ ם ּת נּ צל וּ  לי, ׁש אמר ּת ם זה בּ דבר ערבים, להם, אמר ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְיהוּ דים.
ּפ נחס  רבּ י בּ כה . בּ דּ ר לכם ׁש ּמ חכּ ים אחרים מלּ סטים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶזה
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תהלי זוהר 

ונצּ לוּ  בּ גלליּ , עיּ ת זה נס התרחוּ ת  הע וֹ לם רבּ וֹ ן  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואמר,
ואמר, ּפ תח  ידע ּת י . ו א יהוּ דים קלו)אוֹ תם לעשׂ ה (תהלים ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌

עשׂ ה  טוֹ בוֹ ת  כּ ּמ ה חסדּ וֹ . לעוֹ לם כּ י לבדּ וֹ  גּ דל וֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנפלאוֹ ת
להם  מרחי ׁש  נּס ים וכּמ ה האדם, בּ ני עם הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

בּ לבדּ וֹ  הוּ א  רק י וֹ דע, וא י וֹ ם, ונח ׁש בּ כל  בּ בּ קר קם אדם . ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ידע  וא והוֹ רגוֹ , ראׁש וֹ  על רגלוֹ  שׂ ם והאדם להרגוֹ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָבּ א

- בּ לבדּ וֹ  בּ ר וּ -הוּ א ל ּק דוֹ ׁש - ּפ רט האי ׁש , לעשׂ ה בּ זה הוי ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌
לבדּ וֹ  גּ דל וֹ ת מחכּ יםנפלאוֹ ת ולסטים בּ דּ ר הוֹ ל אדם . ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הּט וֹ ב  ידע א  נ צּ ל, והוּ א ּת חּת יו כּ פר ונּת ן אחר  בּ א ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלהרגוֹ ,
ה וּ א רק  לוֹ , ׁש הרחי ׁש  והנּ ס הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ה
ויוֹ דע, עשׂ ה לבדּ וֹ  לבדּ וֹ . גּ דל וֹ ת נפלאוֹ ת לעשׂ ה הוי  - ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבדּ וֹ 

א יוֹ דע.ואחר ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

האלּ האמר לערבים אל ּת י מה חברים, לחברים, ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש הם החברים קוֹ ל  אם בּ דוֹ ת ּת מיד ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאים
בּ נוֹ  אלעזר ורבּ י  ׁש מעוֹ ן רבּ י  ׁש הרי ׁש מעוּ , בּ ּת וֹ רה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ לים
וׁש אלּת י  מאּת נוּ , ידע וּ  וא לפנינוּ  הלכ וּ  החברים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש אר
ירגּ יז  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ׁש ל ׁש ּק וֹ לוֹ  ׁש יּ דעּת י עליהם, הלּ ל וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָלערבים
הוֹ לכים, ׁש הי וּ  עד ידעּת י . א מה לי  גּ לּ וּ  והם והרים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָשׂ ד וֹ ת
ׁש אלּת נוּ  אּת ה זקן, זקן לוֹ , אמר וּ  אליו. חזר וּ  ערבים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
על  תמיהה ׁש ראינוּ  זה, יוֹ ם על ׁש אלּת  וא העוֹ לם, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִמימי 
אּת ם, יחד אחד וזקן יוֹ ׁש בים, אדם בּ ני חמה ראינוּ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּת מיהה.
אלּ וּ  ראׁש יהם, על כּ נפים וּ פוֹ רשׂ ים מתכּ נּ סים עוֹ פוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוראינוּ 
זקן  ואוֹ תוֹ  רא ׁש יהם, מעל עבר  א והצּ ל  ׁש בים, ואלּ וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְהוֹ לכים
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ליהואקלו חסדּ וֹ :הוֹ דוּ  לעוֹ לם כּ י טוֹ ב כּ י 
לאהיב לעוֹ לםהאהיםהוֹ דוּ  כּ י 

חסדּ וֹ :ג חסדּ וֹ : לעלם כּ י האדנים לאדני לעשׂ הד הוֹ דוּ  
חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י לבדּ וֹ  גּ דלוֹ ת לעשׂ ההנפלאוֹ ת 

זדונות על להודות
טוב כי  לה' א)הודו קלו ]:(קלו , לפרק  תהלי לאמרו[שימוש טוב

הזדונות. על להודות

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ה  חס ל לע י  לב דלת  נפלא ת  לע ה ְְְְְְִִֵַַַָָָֹמעשה:
האד ני  ע ה"ה  ע ה  ְִֵַָָָָָָָטב ת

חסדּ וֹ לע שׂ ה  לעוֹ לם ּכ י לב דּ וֹ  גּ דלוֹ ת  ד )נפלאוֹ ת ח"ג:(קלו, [זוהר ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

בלק ר:)פ' בּ ּת וֹ ,](דף את לראוֹ ת הוֹ ל היה ּפ נחס ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
א ּת וֹ  הוֹ לכים והי וּ  חוֹ לה , ׁש היתה ׁש מעוֹ ן, ר בּ י ׁש ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִאׁש ּת וֹ 
ּפ גע  ,בּ דּ ר ה וֹ ל ׁש היה עד חמוֹ רוֹ . על  רכב והוּ א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים,
העוֹ לם. מימי קוֹ ל  התע וֹ רר זה  בּ שׂ דה להם, אמר ערבים. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני
י וֹ דעים. אנוּ  מיּ מינוּ  יוֹ דעים, אנוּ  אין העוֹ לם  מימי  לוֹ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָאמרוּ 
אנׁש ים ׁש ל  דּ רכים מקּפ חים לסטים א וֹ תם היוּ  אחד יוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ונׁש מע  לקּפ חם, ורצוּ  יהוּ דים בּ אוֹ תם וּ פגעוּ  שׂ דה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
וּ באה ּפ עמים, ׁש נּ ער הזּ ה החמ וֹ ר  קוֹ ל הזּ ה בּ דה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵמרחוֹ ק

קוֹ ל  בּ אוֹ תוֹ  אׁש  שדה)ׁש להבת אוֹ תם(באותו ונצּ ל וּ  א וֹ תם , ושׂ רף ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יוֹ ם ּת נּ צל וּ  לי, ׁש אמר ּת ם זה בּ דבר ערבים, להם, אמר ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְיהוּ דים.
ּפ נחס  רבּ י בּ כה . בּ דּ ר לכם ׁש ּמ חכּ ים אחרים מלּ סטים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶזה
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תהלי זוהר 

ונצּ לוּ  בּ גלליּ , עיּ ת זה נס התרחוּ ת  הע וֹ לם רבּ וֹ ן  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואמר,
ואמר, ּפ תח  ידע ּת י . ו א יהוּ דים קלו)אוֹ תם לעשׂ ה (תהלים ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌

עשׂ ה  טוֹ בוֹ ת  כּ ּמ ה חסדּ וֹ . לעוֹ לם כּ י לבדּ וֹ  גּ דל וֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנפלאוֹ ת
להם  מרחי ׁש  נּס ים וכּמ ה האדם, בּ ני עם הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

בּ לבדּ וֹ  הוּ א  רק י וֹ דע, וא י וֹ ם, ונח ׁש בּ כל  בּ בּ קר קם אדם . ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ידע  וא והוֹ רגוֹ , ראׁש וֹ  על רגלוֹ  שׂ ם והאדם להרגוֹ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָבּ א

- בּ לבדּ וֹ  בּ ר וּ -הוּ א ל ּק דוֹ ׁש - ּפ רט האי ׁש , לעשׂ ה בּ זה הוי ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌
לבדּ וֹ  גּ דל וֹ ת מחכּ יםנפלאוֹ ת ולסטים בּ דּ ר הוֹ ל אדם . ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הּט וֹ ב  ידע א  נ צּ ל, והוּ א ּת חּת יו כּ פר ונּת ן אחר  בּ א ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלהרגוֹ ,
ה וּ א רק  לוֹ , ׁש הרחי ׁש  והנּ ס הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ה
ויוֹ דע, עשׂ ה לבדּ וֹ  לבדּ וֹ . גּ דל וֹ ת נפלאוֹ ת לעשׂ ה הוי  - ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבדּ וֹ 

א יוֹ דע.ואחר ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

האלּ האמר לערבים אל ּת י מה חברים, לחברים, ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש הם החברים קוֹ ל  אם בּ דוֹ ת ּת מיד ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאים
בּ נוֹ  אלעזר ורבּ י  ׁש מעוֹ ן רבּ י  ׁש הרי ׁש מעוּ , בּ ּת וֹ רה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ לים
וׁש אלּת י  מאּת נוּ , ידע וּ  וא לפנינוּ  הלכ וּ  החברים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש אר
ירגּ יז  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ׁש ל ׁש ּק וֹ לוֹ  ׁש יּ דעּת י עליהם, הלּ ל וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָלערבים
הוֹ לכים, ׁש הי וּ  עד ידעּת י . א מה לי  גּ לּ וּ  והם והרים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָשׂ ד וֹ ת
ׁש אלּת נוּ  אּת ה זקן, זקן לוֹ , אמר וּ  אליו. חזר וּ  ערבים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
על  תמיהה ׁש ראינוּ  זה, יוֹ ם על ׁש אלּת  וא העוֹ לם, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִמימי 
אּת ם, יחד אחד וזקן יוֹ ׁש בים, אדם בּ ני חמה ראינוּ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּת מיהה.
אלּ וּ  ראׁש יהם, על כּ נפים וּ פוֹ רשׂ ים מתכּ נּ סים עוֹ פוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוראינוּ 
זקן  ואוֹ תוֹ  רא ׁש יהם, מעל עבר  א והצּ ל  ׁש בים, ואלּ וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְהוֹ לכים
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ׁש אלּת י . זה על אמר , ׁש וֹ מעים. והם עליהם, קוֹ ל וֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵהרים
מה בּ כל לפניכם תקינה ּת הא ז וֹ  ודר ּת לכוּ , ערבים, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַערבים
אמר וּ  הלכוּ . בהם. ׁש מח ּת י  לי  אמרּת ם דברים ׁש ני ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶּת רצוּ .
אנוּ   אי בּ וֹ , ׁש ר וּ י ׁש מעוֹ ן ׁש ר בּ י מקוֹ ם אוֹ תוֹ  החברים, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַל וֹ 

ּת ׁש י וֹ דעים להם, אמר ׁש ה וּ א? הבּ המוֹ ת ּפ סיעוֹ ת לבעל איר וּ  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
סטה וחמ וֹ רוֹ  חמוֹ ר וֹ , טוֹ ען  היה א לׁש ם. ּפ סיעוֹ תיו ַידרי◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ּפ עמים, ׁש ׁש  לנהר התחיל  לׁש ם. והל מילין, ׁש ני ֵמהדּ ר◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌
היּ מים, ּפ ני סבר לקבּ ל  נק וּ ם לחברים, ואמר  ּפ נחס ר בּ י  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָירד 
רבּ י  ׁש מע  קטנּ וֹ ת. וּ פנים גּ דוֹ ל וֹ ת ּפ נים אלינוּ  יצאוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש עכׁש ו

קוֹ ל ׁש הרי  נקוּ ם לחברים, אמר  החמוֹ ר, נהרת (שמחת)ׁש מעוֹ ן ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  קם אלינוּ . התעוֹ רר  החסיד  הזּ קן ׁש ל ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַהחמוֹ ר

החברים.וקמוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

ואמר,ּפ תח ׁש מעוֹ ן צח)ר בּ י חדׁש (תהלים ׁש יר  לה' ׁש ירוּ  מזמוֹ ר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
עשׂ ה נפלאוֹ ת למעלה,כּ י  טעם זק וּ ף מזמוֹ ר, (שיר וגוֹ '. ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לזה) קראנו אוֹ תוֹ ל ּמ היתום בּ א ׁש הרי גּ ד וֹ ל, טעם רׁש וּ ם אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
זקוּ ף. וּ בא ראׁש וֹ  על למעלה עלי וֹ נה בּ עטרת מתע ּט ר ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

זוֹ  ׁש ירה אמר גוֹ עוֹ ת.מי  ׁש היוּ  גּ עיּ וֹ ת בּ אוֹ תן ּפ רוֹ ת אוֹ תן ? ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש יר וּ  אוֹ מרוֹ ת היוּ  למי חד ׁש , ׁש יר לה' מר כּ בוֹ ת,ׁש יר וּ  לכ ּמ ה  ? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

את לקבּ ל  ויצא וּ  ׁש ם באים ׁש היוּ  דרגוֹ ת, לכּמ ה ממנּ ים, ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלכּמ ה
זכר.(סתם)האר וֹ ן - חדׁש  ׁש יר  לה' ׁש ירוּ  אוֹ מרוֹ ת. היוּ  ולהם , ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

נקבה ׁש ירה, אמר וּ מׁש ה ׁש יר, כּ אן  הּט עם ׁש םמה אלּ א ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אחד ארוֹ ן וא וּ כלוּ סיה,(לחוד )בּ מׁש ה היא מה גּ ל וּ ת יצאה זּ את, . ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

אר וֹ ן  כּ אן אבל נקבה. הזּ את, הירה את זה וּ מוּ ם  יוֹ תר, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוא
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נאמר בּ תוֹ כ וֹ  גּ נ וּ ז ׁש היה אוֹ תוֹ  וּ מוּ ם יצא, בּ תוֹ כ וֹ  היה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַוּ מה
וּ מה לפלׁש ּת ים ע שׂ ה מה - עשׂ ה  נפלאוֹ ת כּ י זכר . חדׁש , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִׁש יר 

למי  ימינ וֹ , לּ וֹ  ה וֹ ׁש יעה ׁש לּ הם. זרה  לעבוֹ דה לעצמוֹ .ע שׂ ה ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
עצמ וֹ  זה גּ נוּ זהמי קד וֹ ׁש ה עליוֹ נה  ורוּ ח עצמוֹ , מזמוֹ ר אוֹ תוֹ  ? ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ אוֹ תוֹ  ׁש החזיק ימינוֹ , וזוֹ  הזּ קן, ׁש יּ ר ׁש  אוֹ תוֹ  - ימינוֹ  ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ וֹ .
אחר. בּ יד  הׁש אירוֹ  וא ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

להרחיׁש ּכ אן היה ימין ׁש אוֹ תוֹ  ּפ עם כּ ל אחד: דּ בר לגלּ וֹ ת י ׁש  ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לה לפניו  אוֹ תוֹ  ושׂ ם זה בּ מזמוֹ ר  מחזיק היה בּ וֹ ,נס, חזיק ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ׁש יּ קרב  הוּ א מי  ואוֹ מר : לפניו בּ נוֹ  בּ חזה ימינוֹ  ׁש ּמ חזּ ק ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְכּ א בּ א
כּ תפיו לבני  על  ידיו אביו שׂ ם אביו, לגבּ י  ׁש ּס רח כּ יון ? ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

כּ תוּ ב, בּ התחלה כּ ביכוֹ ל שׂ וֹ נאיו. בידי וּ זרקוֹ  טו)לאחוֹ ר , (שמות  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מי  בּ כח בּ כּ ח. נא דּ רי  ה' ק וֹ ראיםימינ בּ ערבית הנּ וֹ דע . אוֹ תוֹ  ? ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש יּ קרב  הוּ א מי בּ כח. ונתחזּ ק  נאדּ רי  ימין אוֹ תוֹ  כּ ח. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְלחזה 
כּ תוּ ב  מה  ּכ אחר ב )?לבני. מּפ ני (איכה ימינוֹ  אחוֹ ר  הׁש יב ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ התחלה שׂ וֹ נאיו. לידי א וֹ ת וֹ  ודחה כּ תפ וֹ  על ימינוֹ  שׂ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ יב.
כּ תפיו  על  לאחוֹ ריו  ּכ ואחר  בּ וֹ , להתח זּ ק  בּ חזהוּ  לפניו ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְימינוֹ 
ׁש ּת י  קדׁש וֹ , וּ זרוֹ ע ימינוֹ  לּ וֹ  הוֹ ׁש יעה - וכאן אוֹ תוֹ . ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלדחוֹ ת
בנּס ים, התרגּ לוּ  ׁש א ּפ ר וֹ ת אוֹ תן ׁש אם בּ וֹ . להתחזּ ק ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְזרוֹ עוֹ ת
חמוֹ ר נעירת זוֹ , ׁש ירה אמרוּ  ׁש לּ הן בּ גּ עיּ ה ׁש עה אוֹ תּה  ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש ירה. ׁש אמר וכּמ ה כּ ּמ ה אחת על בּ נּס ים ׁש רגיל החסיד ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַהזּ קן 
ׁש נּ ברא מ יּ וֹ ם  בּ כ החמוֹ ר ׁש ל  דּ ר כּ וֹ  ׁש אין ּת אמר וּ  אם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים,
בּ עליה את ׁש נּ צּ חה הרׁש ע בּ לעם אתוֹ ן וּ ראוּ  צאוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת על  יאיר בּ ן ּפ נחס רבּ י ׁש ל  חמוֹ רוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲֹ◌ַבּ כּ ל.
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ׁש אלּת י . זה על אמר , ׁש וֹ מעים. והם עליהם, קוֹ ל וֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵהרים
מה בּ כל לפניכם תקינה ּת הא ז וֹ  ודר ּת לכוּ , ערבים, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַערבים
אמר וּ  הלכוּ . בהם. ׁש מח ּת י  לי  אמרּת ם דברים ׁש ני ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶּת רצוּ .
אנוּ   אי בּ וֹ , ׁש ר וּ י ׁש מעוֹ ן ׁש ר בּ י מקוֹ ם אוֹ תוֹ  החברים, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַל וֹ 

ּת ׁש י וֹ דעים להם, אמר ׁש ה וּ א? הבּ המוֹ ת ּפ סיעוֹ ת לבעל איר וּ  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
סטה וחמ וֹ רוֹ  חמוֹ ר וֹ , טוֹ ען  היה א לׁש ם. ּפ סיעוֹ תיו ַידרי◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ּפ עמים, ׁש ׁש  לנהר התחיל  לׁש ם. והל מילין, ׁש ני ֵמהדּ ר◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌
היּ מים, ּפ ני סבר לקבּ ל  נק וּ ם לחברים, ואמר  ּפ נחס ר בּ י  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָירד 
רבּ י  ׁש מע  קטנּ וֹ ת. וּ פנים גּ דוֹ ל וֹ ת ּפ נים אלינוּ  יצאוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש עכׁש ו

קוֹ ל ׁש הרי  נקוּ ם לחברים, אמר  החמוֹ ר, נהרת (שמחת)ׁש מעוֹ ן ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  קם אלינוּ . התעוֹ רר  החסיד  הזּ קן ׁש ל ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַהחמוֹ ר

החברים.וקמוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

ואמר,ּפ תח ׁש מעוֹ ן צח)ר בּ י חדׁש (תהלים ׁש יר  לה' ׁש ירוּ  מזמוֹ ר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
עשׂ ה נפלאוֹ ת למעלה,כּ י  טעם זק וּ ף מזמוֹ ר, (שיר וגוֹ '. ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לזה) קראנו אוֹ תוֹ ל ּמ היתום בּ א ׁש הרי גּ ד וֹ ל, טעם רׁש וּ ם אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
זקוּ ף. וּ בא ראׁש וֹ  על למעלה עלי וֹ נה בּ עטרת מתע ּט ר ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

זוֹ  ׁש ירה אמר גוֹ עוֹ ת.מי  ׁש היוּ  גּ עיּ וֹ ת בּ אוֹ תן ּפ רוֹ ת אוֹ תן ? ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש יר וּ  אוֹ מרוֹ ת היוּ  למי חד ׁש , ׁש יר לה' מר כּ בוֹ ת,ׁש יר וּ  לכ ּמ ה  ? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

את לקבּ ל  ויצא וּ  ׁש ם באים ׁש היוּ  דרגוֹ ת, לכּמ ה ממנּ ים, ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלכּמ ה
זכר.(סתם)האר וֹ ן - חדׁש  ׁש יר  לה' ׁש ירוּ  אוֹ מרוֹ ת. היוּ  ולהם , ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

נקבה ׁש ירה, אמר וּ מׁש ה ׁש יר, כּ אן  הּט עם ׁש םמה אלּ א ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אחד ארוֹ ן וא וּ כלוּ סיה,(לחוד )בּ מׁש ה היא מה גּ ל וּ ת יצאה זּ את, . ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

אר וֹ ן  כּ אן אבל נקבה. הזּ את, הירה את זה וּ מוּ ם  יוֹ תר, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוא
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נאמר בּ תוֹ כ וֹ  גּ נ וּ ז ׁש היה אוֹ תוֹ  וּ מוּ ם יצא, בּ תוֹ כ וֹ  היה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַוּ מה
וּ מה לפלׁש ּת ים ע שׂ ה מה - עשׂ ה  נפלאוֹ ת כּ י זכר . חדׁש , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִׁש יר 

למי  ימינ וֹ , לּ וֹ  ה וֹ ׁש יעה ׁש לּ הם. זרה  לעבוֹ דה לעצמוֹ .ע שׂ ה ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
עצמ וֹ  זה גּ נוּ זהמי קד וֹ ׁש ה עליוֹ נה  ורוּ ח עצמוֹ , מזמוֹ ר אוֹ תוֹ  ? ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ אוֹ תוֹ  ׁש החזיק ימינוֹ , וזוֹ  הזּ קן, ׁש יּ ר ׁש  אוֹ תוֹ  - ימינוֹ  ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ וֹ .
אחר. בּ יד  הׁש אירוֹ  וא ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

להרחיׁש ּכ אן היה ימין ׁש אוֹ תוֹ  ּפ עם כּ ל אחד: דּ בר לגלּ וֹ ת י ׁש  ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לה לפניו  אוֹ תוֹ  ושׂ ם זה בּ מזמוֹ ר  מחזיק היה בּ וֹ ,נס, חזיק ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ׁש יּ קרב  הוּ א מי  ואוֹ מר : לפניו בּ נוֹ  בּ חזה ימינוֹ  ׁש ּמ חזּ ק ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְכּ א בּ א
כּ תפיו לבני  על  ידיו אביו שׂ ם אביו, לגבּ י  ׁש ּס רח כּ יון ? ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

כּ תוּ ב, בּ התחלה כּ ביכוֹ ל שׂ וֹ נאיו. בידי וּ זרקוֹ  טו)לאחוֹ ר , (שמות  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מי  בּ כח בּ כּ ח. נא דּ רי  ה' ק וֹ ראיםימינ בּ ערבית הנּ וֹ דע . אוֹ תוֹ  ? ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש יּ קרב  הוּ א מי בּ כח. ונתחזּ ק  נאדּ רי  ימין אוֹ תוֹ  כּ ח. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְלחזה 
כּ תוּ ב  מה  ּכ אחר ב )?לבני. מּפ ני (איכה ימינוֹ  אחוֹ ר  הׁש יב ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ התחלה שׂ וֹ נאיו. לידי א וֹ ת וֹ  ודחה כּ תפ וֹ  על ימינוֹ  שׂ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ יב.
כּ תפיו  על  לאחוֹ ריו  ּכ ואחר  בּ וֹ , להתח זּ ק  בּ חזהוּ  לפניו ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְימינוֹ 
ׁש ּת י  קדׁש וֹ , וּ זרוֹ ע ימינוֹ  לּ וֹ  הוֹ ׁש יעה - וכאן אוֹ תוֹ . ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלדחוֹ ת
בנּס ים, התרגּ לוּ  ׁש א ּפ ר וֹ ת אוֹ תן ׁש אם בּ וֹ . להתחזּ ק ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְזרוֹ עוֹ ת
חמוֹ ר נעירת זוֹ , ׁש ירה אמרוּ  ׁש לּ הן בּ גּ עיּ ה ׁש עה אוֹ תּה  ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש ירה. ׁש אמר וכּמ ה כּ ּמ ה אחת על בּ נּס ים ׁש רגיל החסיד ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַהזּ קן 
ׁש נּ ברא מ יּ וֹ ם  בּ כ החמוֹ ר ׁש ל  דּ ר כּ וֹ  ׁש אין ּת אמר וּ  אם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים,
בּ עליה את ׁש נּ צּ חה הרׁש ע בּ לעם אתוֹ ן וּ ראוּ  צאוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת על  יאיר בּ ן ּפ נחס רבּ י ׁש ל  חמוֹ רוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲֹ◌ַבּ כּ ל.
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תהלי זוהר 

עליה היה עליוֹ ן מלא כּ ׁש דּ בּ רה, בּ לעם אתוֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְוע וֹ ד,
◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה.

ׁש בּ תּכ עת בּ ערב ׁש נּ ברא האתוֹ ן ּפ י  ׁש מעוּ . חברים לגלּ וֹ ת. יׁש  ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ּפ תוּ ח היה ׁש הּפ ה בדעּת כם הע וֹ לה המׁש וֹ ת, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ין

זמן  מאוֹ תוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  התנה ׁש ּת נאי אוֹ  זמן, ?מאוֹ תוֹ  ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
טּפ ׁש וּ ת על מׁש גּ יחים  ׁש א לחכמים ׁש נּ מסר  כּ אן וסוֹ ד . ּכ ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָא 
נקבוֹ ת, צד ׁש ל עלי וֹ ן אוֹ תוֹ  האתוֹ נ וֹ ת, דּ רגּ ת  - האתוֹ ן ּפ י ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַהלּ ב .
וּ כ ׁש בּ רא מעליה. ודבּ ר אתוֹ ן אוֹ תּה  על ׁש רוּ י ׁש היה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאוֹ תוֹ 
אוֹ תּה  סתם האת וֹ ן, ּפ י  ׁש נּ קראת זוֹ  לדרגּ ה  הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

 ֹזמן.(האתון)בּ תו א וֹ תוֹ  עד עליה וסתם רבּ ה, ּת הוֹ ם נקב ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ודבּ רה. עליה וׁש רה ויצא נקב, אוֹ תוֹ  ּפ תח זמן, א וֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הגּ יע

זה, טז)כּ מוֹ  לר בּ וֹ ת(במדבר  - את ּפ יה. את  הארץ  וּת פּת ח ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
קמריא"ל , לרבּ וֹ ת - האתוֹ ן  ּפ י  את הארץ. ּפ י  ׁש הוּ א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָדּ וּ מ"ה,

הבּ אר ּפ י זּ ה מה זה. כּ מוֹ  הבּ אר  ּפ י האתוֹ ן. ּפ י  אוֹ תּה ׁש נּ קרא ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
למּט  עליה ממ נּ ה  ׁש היתה וּ מיהוּ דּ ר גּ ה ה', ּפ י  ּת חת והיא ?ה, ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ׁש מוֹ . בּ ין יהדריא"ל  ׁש בּ ת ערב נבראוּ  הלּ ל וּ  ה ּפ יּ וֹ ת ׁש ׁש ת ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
יתר כּ ל על  הממנּ ה ּפ י עוֹ לה היּ וֹ ם, ׁש ּק דׁש  בּ ׁש עה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהמׁש וֹ ת.
א וֹ תוֹ  בּ כּ ל , והתקדּ ׁש  ׁש התעלּ ה יוֹ ם אוֹ תוֹ  וּ מיהוּ ? ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהּפ יּ וֹ ת,

נח)ׁש נּ קרא  ׁש אר(ישעיה נבראוּ  המׁש וֹ ת בּ ין  ׁש בּ ת ערב ה'. ּפ י  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌
היּ וֹ ם  התקדּ ׁש  ה'.הּפ יּ וֹ ת. ּפ י ה כּ ל, על  ׁש וֹ לט הּפ ה עלה , ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌

רבּ י בּ ין  בּ א אליו, הגּ יעוּ  בּ א. ׁש היה ּפ נחס רבּ י  את ראוּ   ּכ ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אמר , ׁש מעוֹ ן. רבּ י  את ונׁש ק  ה'ּפ נחס  ּפ י  את ,נׁש קּת י ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

כּ יון  ויׁש ב וּ . כאחד שׂ מחוּ  גּ נּ תוֹ . ׁש ל בּ בּ שׂ מים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתבּ ם
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חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י בּ תבוּ נה עלוהמים הארץ לרקע 
חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י לעוֹ לםזהּמ ים כּ י גּ דלים אוֹ רים לעשׂ ה 

תהלי זוהר 

והתּפ זּ רוּ . צל עוֹ שׂ ים ׁש הי וּ  עוֹ פוֹ ת אוֹ תם כּ ל  ּפ רח וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ ׁש בוּ ,
עוֹ פוֹ ת ואמר, קוֹ ל להם והרים ׁש מעוֹ ן רבּ י  ראׁש וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזיר 

כּ אן המים ׁש עוֹ מד ר בּ וֹ נכם בּ כבוֹ ד  מׁש גּ יחים אינכם !?! ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ּפ נחס, רבּ י  אמר אליו. קרבוּ  ו א מּמ קוֹ מם, לקח וּ  וא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָעמד וּ ,

לחזּ ר ר ׁש וּ ת להם נתנוּ  א ׁש הרי  לדר כּ ם , ׁש יּ לכ וּ  להם ?אמר ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
להרחיׁש  רוֹ צה הוּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ידע ּת י  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

עוֹ פוֹ ת עוֹ פ וֹ ת נס. הממ נּ הלנוּ  לאוֹ תוֹ  ואמרוּ  לדרכּ כם, לכ וּ  ! ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌
קיּ ם א זה וכעת בּ רׁש וּ תוֹ , היה בּ התחלה ׁש הרי  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם
ׁש ני  בּ ין ענן כּ ׁש ע וֹ לה הּס לע, לי וֹ ם אוֹ תוֹ  העלינוּ  אבל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ תוֹ .
 ּכ בּ ין והלכוּ . עוֹ פוֹ ת אוֹ תם התּפ זּ רוּ  מתח בּ רים. וא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחזקים,
צדדים לׁש ׁש ה בּ ענפים מתּפ טים אילנוֹ ת ׁש ׁש ה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי
החברים, כּ ל  שׂ מחוּ  לפניהם. נוֹ בעים מים וּ מעין ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם,
גּ דוֹ ל  טרח ּפ נחס , רבּ י  אמר ׁש מעוֹ ן. ור בּ י ּפ נחס רבּ י ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְושׂ מחוּ 
צריכים, א חיּ ים בּ עלי וטרח בּ ּת חלּ ה, עוֹ פוֹ ת לאוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהיה

כּ תוּ ב קמה)ׁש הרי מעשׂ יו .(תהלים כּ ל  על רבּ י ורחמיו אמר ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אם אבל אוֹ תם . הטרחּת י א אני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,

ׁש לּ  הּמ ּת נוֹ ת את לדחוֹ ת יכוֹ לים אינ נּ וּ  עלינוּ , תחתחס יׁש בוּ  וֹ . ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ׁש ם. ונהנוּ  מה ּמ ים וׁש תוּ  האילן, ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ תוֹ 

חס דּ וֹ לרקע לעוֹ לם  ּכ י הּמ ים על ו )הארץ פ':(קלו , חדש [זוהר ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

יז .)בראשית ׁש ל ](דף  היסוֹ ד הי וּ  הּמ ים י וֹ סי, רבּ י  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מן  הי וּ  ׁש לּ וֹ  בראׁש ית מעשׂ ה כּ ל ׁש עּק ר ׁש ּמ צאנוּ  מוּ ם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַהכּ ל ,
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תהלי זוהר 

עליה היה עליוֹ ן מלא כּ ׁש דּ בּ רה, בּ לעם אתוֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְוע וֹ ד,
◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה.

ׁש בּ תּכ עת בּ ערב ׁש נּ ברא האתוֹ ן ּפ י  ׁש מעוּ . חברים לגלּ וֹ ת. יׁש  ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ּפ תוּ ח היה ׁש הּפ ה בדעּת כם הע וֹ לה המׁש וֹ ת, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ין

זמן  מאוֹ תוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  התנה ׁש ּת נאי אוֹ  זמן, ?מאוֹ תוֹ  ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
טּפ ׁש וּ ת על מׁש גּ יחים  ׁש א לחכמים ׁש נּ מסר  כּ אן וסוֹ ד . ּכ ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָא 
נקבוֹ ת, צד ׁש ל עלי וֹ ן אוֹ תוֹ  האתוֹ נ וֹ ת, דּ רגּ ת  - האתוֹ ן ּפ י ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַהלּ ב .
וּ כ ׁש בּ רא מעליה. ודבּ ר אתוֹ ן אוֹ תּה  על ׁש רוּ י ׁש היה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאוֹ תוֹ 
אוֹ תּה  סתם האת וֹ ן, ּפ י  ׁש נּ קראת זוֹ  לדרגּ ה  הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

 ֹזמן.(האתון)בּ תו א וֹ תוֹ  עד עליה וסתם רבּ ה, ּת הוֹ ם נקב ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ודבּ רה. עליה וׁש רה ויצא נקב, אוֹ תוֹ  ּפ תח זמן, א וֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הגּ יע

זה, טז)כּ מוֹ  לר בּ וֹ ת(במדבר  - את ּפ יה. את  הארץ  וּת פּת ח ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
קמריא"ל , לרבּ וֹ ת - האתוֹ ן  ּפ י  את הארץ. ּפ י  ׁש הוּ א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָדּ וּ מ"ה,

הבּ אר ּפ י זּ ה מה זה. כּ מוֹ  הבּ אר  ּפ י האתוֹ ן. ּפ י  אוֹ תּה ׁש נּ קרא ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
למּט  עליה ממ נּ ה  ׁש היתה וּ מיהוּ דּ ר גּ ה ה', ּפ י  ּת חת והיא ?ה, ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ׁש מוֹ . בּ ין יהדריא"ל  ׁש בּ ת ערב נבראוּ  הלּ ל וּ  ה ּפ יּ וֹ ת ׁש ׁש ת ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
יתר כּ ל על  הממנּ ה ּפ י עוֹ לה היּ וֹ ם, ׁש ּק דׁש  בּ ׁש עה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהמׁש וֹ ת.
א וֹ תוֹ  בּ כּ ל , והתקדּ ׁש  ׁש התעלּ ה יוֹ ם אוֹ תוֹ  וּ מיהוּ ? ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהּפ יּ וֹ ת,

נח)ׁש נּ קרא  ׁש אר(ישעיה נבראוּ  המׁש וֹ ת בּ ין  ׁש בּ ת ערב ה'. ּפ י  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌
היּ וֹ ם  התקדּ ׁש  ה'.הּפ יּ וֹ ת. ּפ י ה כּ ל, על  ׁש וֹ לט הּפ ה עלה , ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌

רבּ י בּ ין  בּ א אליו, הגּ יעוּ  בּ א. ׁש היה ּפ נחס רבּ י  את ראוּ   ּכ ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אמר , ׁש מעוֹ ן. רבּ י  את ונׁש ק  ה'ּפ נחס  ּפ י  את ,נׁש קּת י ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

כּ יון  ויׁש ב וּ . כאחד שׂ מחוּ  גּ נּ תוֹ . ׁש ל בּ בּ שׂ מים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתבּ ם
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חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י בּ תבוּ נה עלוהמים הארץ לרקע 
חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י לעוֹ לםזהּמ ים כּ י גּ דלים אוֹ רים לעשׂ ה 

תהלי זוהר 

והתּפ זּ רוּ . צל עוֹ שׂ ים ׁש הי וּ  עוֹ פוֹ ת אוֹ תם כּ ל  ּפ רח וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ ׁש בוּ ,
עוֹ פוֹ ת ואמר, קוֹ ל להם והרים ׁש מעוֹ ן רבּ י  ראׁש וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזיר 

כּ אן המים ׁש עוֹ מד ר בּ וֹ נכם בּ כבוֹ ד  מׁש גּ יחים אינכם !?! ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ּפ נחס, רבּ י  אמר אליו. קרבוּ  ו א מּמ קוֹ מם, לקח וּ  וא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָעמד וּ ,

לחזּ ר ר ׁש וּ ת להם נתנוּ  א ׁש הרי  לדר כּ ם , ׁש יּ לכ וּ  להם ?אמר ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
להרחיׁש  רוֹ צה הוּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ידע ּת י  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

עוֹ פוֹ ת עוֹ פ וֹ ת נס. הממ נּ הלנוּ  לאוֹ תוֹ  ואמרוּ  לדרכּ כם, לכ וּ  ! ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌
קיּ ם א זה וכעת בּ רׁש וּ תוֹ , היה בּ התחלה ׁש הרי  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם
ׁש ני  בּ ין ענן כּ ׁש ע וֹ לה הּס לע, לי וֹ ם אוֹ תוֹ  העלינוּ  אבל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ תוֹ .
 ּכ בּ ין והלכוּ . עוֹ פוֹ ת אוֹ תם התּפ זּ רוּ  מתח בּ רים. וא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחזקים,
צדדים לׁש ׁש ה בּ ענפים מתּפ טים אילנוֹ ת ׁש ׁש ה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי
החברים, כּ ל  שׂ מחוּ  לפניהם. נוֹ בעים מים וּ מעין ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם,
גּ דוֹ ל  טרח ּפ נחס , רבּ י  אמר ׁש מעוֹ ן. ור בּ י ּפ נחס רבּ י ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְושׂ מחוּ 
צריכים, א חיּ ים בּ עלי וטרח בּ ּת חלּ ה, עוֹ פוֹ ת לאוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהיה

כּ תוּ ב קמה)ׁש הרי מעשׂ יו .(תהלים כּ ל  על רבּ י ורחמיו אמר ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אם אבל אוֹ תם . הטרחּת י א אני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,

ׁש לּ  הּמ ּת נוֹ ת את לדחוֹ ת יכוֹ לים אינ נּ וּ  עלינוּ , תחתחס יׁש בוּ  וֹ . ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ׁש ם. ונהנוּ  מה ּמ ים וׁש תוּ  האילן, ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ תוֹ 

חס דּ וֹ לרקע לעוֹ לם  ּכ י הּמ ים על ו )הארץ פ':(קלו , חדש [זוהר ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

יז .)בראשית ׁש ל ](דף  היסוֹ ד הי וּ  הּמ ים י וֹ סי, רבּ י  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מן  הי וּ  ׁש לּ וֹ  בראׁש ית מעשׂ ה כּ ל ׁש עּק ר ׁש ּמ צאנוּ  מוּ ם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַהכּ ל ,
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חסדּ וֹ :חחסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י בּ יּ וֹ ם לממׁש לת המׁש  את 
לעוֹ לםט כּ י בּ לּ ילה לממׁש לוֹ ת וכוֹ כבים היּ רח את

חסדּ וֹ :יחסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י בּ בכוֹ ריהם מצרים למכּ ה 
חסדּ וֹ :יא לעוֹ לם כּ י מּת וֹ כם ישׂ ראל חזקהיבויּ וֹ צא בּ יד 

חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י נטוּ יה לגזריםיגוּ בזרוֹ ע סוּ ף ים לגזר 
חסדּ וֹ :כּ  לעוֹ לם לעוֹ לםידי כּ י ּב תוֹ כוֹ  ישׂ ראל והעביר 
תהלי זוהר 

עד  המים, ּת חת מפזּ רים הּמ ים  הי וּ  בּ ּת חלּ ה  וׁש נינוּ , ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים,
מקוֹ ם את ואספם והכניסם בּ הם, הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש גּ ער 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  א)אחד. אל (בראשית המים מּת חת הּמ ים יּק ו וּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
כּ מּת חלּ ה, נתּפ זּ ר וּ   ּכ וּ לאחר היּ בּ ׁש ה. ותראה אחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ה ּמ ים. על הארץ קלו)ורקע על(תהלים הארץ לרקע ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
חסדּ וֹ . לעוֹ לם כּ י  חסד ,ה ּמ ים  כּ אן צרי לּמ ה וכי ע וּ לא, אמר ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

חסדּ וֹ ?ׁש כּ תוּ ב לעוֹ לם כּ י  הּמ ים על  הארץ רבּ י לרקע אמר  ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש העמיד  בּ עוֹ למ וֹ  ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  עשׂ ה גּ דוֹ ל  חסד  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵי וֹ סי,
היה מלמעלה, הארץ היתה א ׁש אלמלא  הּמ ים, על ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
א , ּכ אלמלא חסדּ א, רבּ י  אמר אחת. בּ בת מטׁש טׁש  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ׁש הארץ  עכׁש ו וזוֹ רעים. וחוֹ ר ׁש ים נ וֹ טעים אדם בּ ני ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָהי וּ 
וּ בקיּ וּ מּה  בּ כח ּה  ע וֹ מדת והארץ וזוֹ רעים, נוֹ טעים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
כּ ּמ ה יוֹ צאים וּ מלּ מּט ה לארץ. מ ּת חת אׁש ר הּמ ים לחוּ ת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
העוֹ לם כּ ל לד ן מקואוֹ ת, כּ ּמ ה מעינוֹ ת, כּ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְנהרוֹ ת,
עם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש עשׂ ה החסד  וזהוּ  ה כּ ל, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להצמיח

העוֹ לם. כּ ל ועם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ ריּ וֹ תיו
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חסדּ וֹ :טוחסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י סוּ ף בים וחילוֹ  ּפ רעה ונער 
חסדּ וֹ :טז לעוֹ לם כּ י בּ ּמ דבּ ר עּמ וֹ  למכּ היזלמוֹ לי 

חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י גּ דלים מלכיםיחמלכים ויּ הרג 
חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י כּ ייטאדּ ירים האמרי מל לסיחוֹ ן 

חסדּ וֹ : חסדּ וֹ :כ לעוֹ לם לעוֹ לם כּ י ׁש ן הבּ  מל וּ לעוֹ ג 
חסדּ וֹ :כא לעוֹ לם כּ י לנחלה ארצם נחלהכבונתן 

חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י עבדּ וֹ  לנוּ כגלישׂ ראל זכר ׁש פלנוּ  ׁש בּ  
חסדּ וֹ : לעוֹ לם חסדּ וֹ :כדכּ י לעוֹ לם כּ י מצּ רינוּ  ויּ פרקנוּ  

חסדּ וֹ :כה לעוֹ לם כּ י בּ שׂ ר לכל לחם לאלכונתן הוֹ דוּ  
חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י המים

תהלי זוהר 

ה נדע  ה א ר ד ה למעלה   ה  יטי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹל ה 
וכבד  ולב מח :ה ואה  נכד סד ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹוה

חס דּ וֹ נוֹ תן  לע וֹ לם ּכ י ּב שׂ ר לכל כה)לחם פ':(קלו , ח"ב [זוהר ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

קנ"ג .)תרומה ׁש מעוֹ ן ](דף לרבּ י  הוֹ ל היה חיּ יא ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
עד  הּק טן. ייסא ורבּ י אידי  בּ ר  יעקב ר בּ י ע ּמ וֹ  והיוּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִלטבריה,
כּ תוּ ב  מה ּת מוּ ּה  חיּ יא, לרבּ י ייסא ר בּ י  אמר הוֹ לכים, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 

ב ) א  בּ אכלי (מלכים והיוּ  חסד ּת עשׂ ה  הגּ לעדי ברזלּ י ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולבני 
וא ׁש לחנוֹ  על לאכל ואמת טוֹ ב  כּ ל , ּכ אם וגוֹ '. ׁש לחנ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌

מאמר כּ בוֹ ד יוֹ תר, א ועוֹ ד, .ׁש לחנ בּ אכלי והי וּ  כּ אן ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
זה  צרי ו א , הּמ ל ׁש לחן על אחר אי ׁש  ׁש יּ אכל הוּ א ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

מּמ נּ וּ . למּט ה סביבוֹ  ׁש לּ וֹ  הגּ דוֹ לים וכל לבדּ וֹ ,  הּמ ל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א



יתה זוהר הלימוד1340 אלולסדר ח ליו
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חסדּ וֹ :חחסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י בּ יּ וֹ ם לממׁש לת המׁש  את 
לעוֹ לםט כּ י בּ לּ ילה לממׁש לוֹ ת וכוֹ כבים היּ רח את

חסדּ וֹ :יחסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י בּ בכוֹ ריהם מצרים למכּ ה 
חסדּ וֹ :יא לעוֹ לם כּ י מּת וֹ כם ישׂ ראל חזקהיבויּ וֹ צא בּ יד 

חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י נטוּ יה לגזריםיגוּ בזרוֹ ע סוּ ף ים לגזר 
חסדּ וֹ :כּ  לעוֹ לם לעוֹ לםידי כּ י ּב תוֹ כוֹ  ישׂ ראל והעביר 
תהלי זוהר 

עד  המים, ּת חת מפזּ רים הּמ ים  הי וּ  בּ ּת חלּ ה  וׁש נינוּ , ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים,
מקוֹ ם את ואספם והכניסם בּ הם, הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש גּ ער 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  א)אחד. אל (בראשית המים מּת חת הּמ ים יּק ו וּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
כּ מּת חלּ ה, נתּפ זּ ר וּ   ּכ וּ לאחר היּ בּ ׁש ה. ותראה אחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ה ּמ ים. על הארץ קלו)ורקע על(תהלים הארץ לרקע ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
חסדּ וֹ . לעוֹ לם כּ י  חסד ,ה ּמ ים  כּ אן צרי לּמ ה וכי ע וּ לא, אמר ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

חסדּ וֹ ?ׁש כּ תוּ ב לעוֹ לם כּ י  הּמ ים על  הארץ רבּ י לרקע אמר  ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש העמיד  בּ עוֹ למ וֹ  ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  עשׂ ה גּ דוֹ ל  חסד  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵי וֹ סי,
היה מלמעלה, הארץ היתה א ׁש אלמלא  הּמ ים, על ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
א , ּכ אלמלא חסדּ א, רבּ י  אמר אחת. בּ בת מטׁש טׁש  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ׁש הארץ  עכׁש ו וזוֹ רעים. וחוֹ ר ׁש ים נ וֹ טעים אדם בּ ני ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָהי וּ 
וּ בקיּ וּ מּה  בּ כח ּה  ע וֹ מדת והארץ וזוֹ רעים, נוֹ טעים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
כּ ּמ ה יוֹ צאים וּ מלּ מּט ה לארץ. מ ּת חת אׁש ר הּמ ים לחוּ ת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
העוֹ לם כּ ל לד ן מקואוֹ ת, כּ ּמ ה מעינוֹ ת, כּ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְנהרוֹ ת,
עם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש עשׂ ה החסד  וזהוּ  ה כּ ל, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להצמיח

העוֹ לם. כּ ל ועם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ ריּ וֹ תיו

יתה 1341זוהר הלימוד אלולסדר ט ליו
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חסדּ וֹ :טוחסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י סוּ ף בים וחילוֹ  ּפ רעה ונער 
חסדּ וֹ :טז לעוֹ לם כּ י בּ ּמ דבּ ר עּמ וֹ  למכּ היזלמוֹ לי 

חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י גּ דלים מלכיםיחמלכים ויּ הרג 
חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י כּ ייטאדּ ירים האמרי מל לסיחוֹ ן 

חסדּ וֹ : חסדּ וֹ :כ לעוֹ לם לעוֹ לם כּ י ׁש ן הבּ  מל וּ לעוֹ ג 
חסדּ וֹ :כא לעוֹ לם כּ י לנחלה ארצם נחלהכבונתן 

חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י עבדּ וֹ  לנוּ כגלישׂ ראל זכר ׁש פלנוּ  ׁש בּ  
חסדּ וֹ : לעוֹ לם חסדּ וֹ :כדכּ י לעוֹ לם כּ י מצּ רינוּ  ויּ פרקנוּ  

חסדּ וֹ :כה לעוֹ לם כּ י בּ שׂ ר לכל לחם לאלכונתן הוֹ דוּ  
חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י המים

תהלי זוהר 

ה נדע  ה א ר ד ה למעלה   ה  יטי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹל ה 
וכבד  ולב מח :ה ואה  נכד סד ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹוה

חס דּ וֹ נוֹ תן  לע וֹ לם ּכ י ּב שׂ ר לכל כה)לחם פ':(קלו , ח"ב [זוהר ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

קנ"ג .)תרומה ׁש מעוֹ ן ](דף לרבּ י  הוֹ ל היה חיּ יא ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
עד  הּק טן. ייסא ורבּ י אידי  בּ ר  יעקב ר בּ י ע ּמ וֹ  והיוּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִלטבריה,
כּ תוּ ב  מה ּת מוּ ּה  חיּ יא, לרבּ י ייסא ר בּ י  אמר הוֹ לכים, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 

ב ) א  בּ אכלי (מלכים והיוּ  חסד ּת עשׂ ה  הגּ לעדי ברזלּ י ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולבני 
וא ׁש לחנוֹ  על לאכל ואמת טוֹ ב  כּ ל , ּכ אם וגוֹ '. ׁש לחנ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌

מאמר כּ בוֹ ד יוֹ תר, א ועוֹ ד, .ׁש לחנ בּ אכלי והי וּ  כּ אן ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
זה  צרי ו א , הּמ ל ׁש לחן על אחר אי ׁש  ׁש יּ אכל הוּ א ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

מּמ נּ וּ . למּט ה סביבוֹ  ׁש לּ וֹ  הגּ דוֹ לים וכל לבדּ וֹ ,  הּמ ל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
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תהלי זוהר 

לוֹ אמר אמר  אמר . וא דבר , בזה ׁש מעּת י א חיּ יא, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌
הדּ בר בּ זה ׁש מעּת  ואּת ה אידי , בּ ר  יעקב אמרלרבּ י  ? ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ׁש מעּת ם, א העלי וֹ ן ׁש מן מדּ בׁש  י וֹ ם בּ כל  ׁש יּ וֹ נקים אּת ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַל וֹ ,
דבר בּ זה ׁש מע ּת  ואּת ה ייסא, ר בּ י את ׁש אל אני. ׁש כּ ן אמרכּ ל  ? ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

אליכם בּ אתי  ימים מסּפ ר וּ מלּ פני תינוֹ ק ׁש אני גּ ב על אף ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַל וֹ ,
ואמר, ּפ תח ׁש מעּת י. כּ ן אני  - לזה מּק דם זכיתי  קלו)וא (תהלים ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

חס דּ וֹ  לעוֹ לם כּ י בּ שׂ ר לכל לחם ׁש בּ סיּ וּ םנוֹ תן דוד ראה מה . ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
הזּ ה בּ ּפ סוּ ק  ּכ סיּ ם הגּ דוֹ ל הםההלּ ל ׁש לּ יטים ׁש ׁש ה אלּ א ? ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ׁש לּ וֹ , נכ בּ ד ס וֹ ד והם בּ הם, נ וֹ דע הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
הזּ ה. העוֹ לם ׁש ל בּ הפ והם וכבד . ולב מח הם: ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה 
נוֹ טל  והלּ ב ללּ ב, נוֹ תן  ּכ ואחר בּ ראׁש , נוֹ טל הּמ ח  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
מקוֹ ר וֹ ת אוֹ תם לכל חלק  נוֹ תן הכּ בד  ּכ ואחר לכּ בד, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְונוֹ תן
בּ ראׁש , נוֹ טל הכּ בד  למּט ה לוֹ . כּ רא וּ י ואחד  אחד  כּ ל  ֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
ה ּמ אכל . ׁש ל היּ פה את נוֹ טל והלּ ב ללּ ב, ה כּ ל מקרב ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחר
וּ מעוֹ רר נוֹ תן  ׁש נּ וֹ טל, ורצוֹ ן כח מאוֹ תוֹ  וּ מתחזּ ק  ׁש נּ וֹ טל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
מקוֹ ר וֹ ת לכל  מזוֹ ן וּ מחלּ ק לכּ בד חוֹ זר  ּכ ואחר  ה ּמ ח. ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶאל

ממש,הגּ וּ ף . דגמא כאותה למעלה מתעורר  בתענית, מתעורר  שהאדם (ביום ַ◌
כך ) לא שבע  של  .וביום

העלי וֹ ן,בּ י וֹ ם לכּ בד וּ מׁש ּת ה מאכל מקריב אדם ּת ענית, ׁש ל ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
מקריב  הוּ א נוֹ טל וּ מה כבד אוֹ תוֹ  וּ רצ וֹ נוֹ . ודמוֹ  חלבּ וֹ  ? ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

לפני  הכּ ל  וּ מקריב נוֹ טל אליו, הוּ א ׁש הכּ ל כּ יון בּ רצ וֹ ן. ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַהכּ ל 
וּ מתחזּ ק  נוֹ טל ׁש הלּ ב  כּ יון עליו. וׁש וֹ לט גּ דוֹ ל  ׁש הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהלּ ב ,

ע  עליוֹ ן  ׁש לּ יט ׁש הוּ א לּמ ח, הכּ ל מקריב ה גּ וּ ף.הרצוֹ ן, כּ ל ל  ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
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מקוֹ ר וֹ ת אוֹ תם לכל חלקים וּ מחלּ ק  הכּ בד  ח וֹ זר   ּכ ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַאחר
כּ אׁש ר  אחר , בּ זמן ׁש לּ מּט ה. הכּ ל (כל )ואיברים נוֹ טל  הּמ ח ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ ◌ֹ

נוֹ תן  וה כּ בד לכּ בד , נ וֹ תן והלּ ב ל לּ ב, נוֹ תן  ּכ ואחר ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה ,
לחלּ ק  כּ ׁש ר וֹ צה  ּכ ואחר ׁש לּ מּט ה , והאיברים הּמ קוֹ ר וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלכל
ׁש בּ ארץ, הּמ ל ׁש הוּ א ללּ ב, נוֹ תן בּ ראׁש וֹ נה הזּ ה, לע וֹ לם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָמזוֹ ן
העוֹ לם. בּ ני  ׁש אר  מכּ ל בּ ראׁש וֹ נה מתעוֹ רר הּמ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְוׁש לחן
ה וּ א ידוּ ע ׁש הרי ,הּמ ל ׁש לחן ׁש ל  בּ ח ׁש בּ וֹ ן ׁש היה מי  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַאׁש ריו

ׁש לּ מעלה. טוֹ ב בּ אוֹ תוֹ  לוֹ  כך )להיטיב ואמת(ומשום ט וֹ ב וזהוּ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
ואם .ׁש לחנ בּ אכלי והיוּ  ׁש כּ תוּ ב ברזלּ י , לבני דוד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ה

א - לוֹ  ּפ רט  אחר  אדם אוֹ כל  הּמ ל ׁש בּ ׁש לחן אלּ אּת אמר  ! ַֹ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש א וֹ כלים ואוֹ תם העם . כּ ל   ּכ ואחר  בּ ראׁש וֹ נה , אוֹ כל ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מכּ לּ ם, עליו ׁש חביבים אוֹ תם  - אוֹ כל ׁש הוּ א בּ ׁש עה  הּמ ל ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִעם

כּ תוּ ב הרי ּת אמר , ואם . הּמ ל מלחן נמנים ט )והם ב  (שמואל ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
א מזוֹ נוֹ  ׁש כּ ל מוּ ם - אכל  הוּ א ּת מיד הּמ ל ׁש לחן ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַעל 
בּ א היה ׁש ּמ ם , הּמ ל ׁש לחן על אלּ א אחר, חׁש בּ וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶעוֹ שׂ ה
רבּ י  בּ א אכל . הוּ א ּת מיד הּמ ל ׁש לחן על וזהוּ  וּ מאכלוֹ . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְמזוֹ נוֹ 
עליוֹ נה וחכמה אּת ה, ּת ינ וֹ ק לוֹ , אמר  ראׁש וֹ . על  וּ נׁש קוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִחיּ יא
לוֹ  אמר בּ א. ׁש היה חזקיּ ה רבּ י את  ראוּ  בּ ינתים . ּבלב ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָׁש וֹ רה
עלינוּ , יתח בּ ר  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  זוֹ  בּ חבר וּ ת  ודּ אי חיּ יא , ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

כאן. יתחדּ ׁש וּ  תוֹ רה חדּ וּ ׁש י  דּ ברים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

חסדּ וֹ נוֹ תן לעוֹ לם  ּכ י ּב שׂ ר לכל כה)לחם פ':(קלו , ח"א [זוהר ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

מז .)בראשית כ"ה](דף סימן מהשמטות  עשׂ רהשלמה ראה, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א 
ׁש אר מּס יני, למׁש ה הלכה - הּמ ים  ּונ ּס ו ערבה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְנטיעוֹ ת,
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לוֹ אמר אמר  אמר . וא דבר , בזה ׁש מעּת י א חיּ יא, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌
הדּ בר בּ זה ׁש מעּת  ואּת ה אידי , בּ ר  יעקב אמרלרבּ י  ? ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ׁש מעּת ם, א העלי וֹ ן ׁש מן מדּ בׁש  י וֹ ם בּ כל  ׁש יּ וֹ נקים אּת ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַל וֹ ,
דבר בּ זה ׁש מע ּת  ואּת ה ייסא, ר בּ י את ׁש אל אני. ׁש כּ ן אמרכּ ל  ? ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

אליכם בּ אתי  ימים מסּפ ר וּ מלּ פני תינוֹ ק ׁש אני גּ ב על אף ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַל וֹ ,
ואמר, ּפ תח ׁש מעּת י. כּ ן אני  - לזה מּק דם זכיתי  קלו)וא (תהלים ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

חס דּ וֹ  לעוֹ לם כּ י בּ שׂ ר לכל לחם ׁש בּ סיּ וּ םנוֹ תן דוד ראה מה . ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
הזּ ה בּ ּפ סוּ ק  ּכ סיּ ם הגּ דוֹ ל הםההלּ ל ׁש לּ יטים ׁש ׁש ה אלּ א ? ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ׁש לּ וֹ , נכ בּ ד ס וֹ ד והם בּ הם, נ וֹ דע הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
הזּ ה. העוֹ לם ׁש ל בּ הפ והם וכבד . ולב מח הם: ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה 
נוֹ טל  והלּ ב ללּ ב, נוֹ תן  ּכ ואחר בּ ראׁש , נוֹ טל הּמ ח  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
מקוֹ ר וֹ ת אוֹ תם לכל חלק  נוֹ תן הכּ בד  ּכ ואחר לכּ בד, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְונוֹ תן
בּ ראׁש , נוֹ טל הכּ בד  למּט ה לוֹ . כּ רא וּ י ואחד  אחד  כּ ל  ֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
ה ּמ אכל . ׁש ל היּ פה את נוֹ טל והלּ ב ללּ ב, ה כּ ל מקרב ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחר
וּ מעוֹ רר נוֹ תן  ׁש נּ וֹ טל, ורצוֹ ן כח מאוֹ תוֹ  וּ מתחזּ ק  ׁש נּ וֹ טל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
מקוֹ ר וֹ ת לכל  מזוֹ ן וּ מחלּ ק לכּ בד חוֹ זר  ּכ ואחר  ה ּמ ח. ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶאל

ממש,הגּ וּ ף . דגמא כאותה למעלה מתעורר  בתענית, מתעורר  שהאדם (ביום ַ◌
כך ) לא שבע  של  .וביום

העלי וֹ ן,בּ י וֹ ם לכּ בד וּ מׁש ּת ה מאכל מקריב אדם ּת ענית, ׁש ל ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
מקריב  הוּ א נוֹ טל וּ מה כבד אוֹ תוֹ  וּ רצ וֹ נוֹ . ודמוֹ  חלבּ וֹ  ? ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

לפני  הכּ ל  וּ מקריב נוֹ טל אליו, הוּ א ׁש הכּ ל כּ יון בּ רצ וֹ ן. ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַהכּ ל 
וּ מתחזּ ק  נוֹ טל ׁש הלּ ב  כּ יון עליו. וׁש וֹ לט גּ דוֹ ל  ׁש הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהלּ ב ,

ע  עליוֹ ן  ׁש לּ יט ׁש הוּ א לּמ ח, הכּ ל מקריב ה גּ וּ ף.הרצוֹ ן, כּ ל ל  ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
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מקוֹ ר וֹ ת אוֹ תם לכל חלקים וּ מחלּ ק  הכּ בד  ח וֹ זר   ּכ ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַאחר
כּ אׁש ר  אחר , בּ זמן ׁש לּ מּט ה. הכּ ל (כל )ואיברים נוֹ טל  הּמ ח ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ֹ

נוֹ תן  וה כּ בד לכּ בד , נ וֹ תן והלּ ב ל לּ ב, נוֹ תן  ּכ ואחר ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה ,
לחלּ ק  כּ ׁש ר וֹ צה  ּכ ואחר ׁש לּ מּט ה , והאיברים הּמ קוֹ ר וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלכל
ׁש בּ ארץ, הּמ ל ׁש הוּ א ללּ ב, נוֹ תן בּ ראׁש וֹ נה הזּ ה, לע וֹ לם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָמזוֹ ן
העוֹ לם. בּ ני  ׁש אר  מכּ ל בּ ראׁש וֹ נה מתעוֹ רר הּמ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְוׁש לחן
ה וּ א ידוּ ע ׁש הרי ,הּמ ל ׁש לחן ׁש ל  בּ ח ׁש בּ וֹ ן ׁש היה מי  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַאׁש ריו

ׁש לּ מעלה. טוֹ ב בּ אוֹ תוֹ  לוֹ  כך )להיטיב ואמת(ומשום ט וֹ ב וזהוּ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
ואם .ׁש לחנ בּ אכלי והיוּ  ׁש כּ תוּ ב ברזלּ י , לבני דוד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ה

א - לוֹ  ּפ רט  אחר  אדם אוֹ כל  הּמ ל ׁש בּ ׁש לחן אלּ אּת אמר  ! ַֹ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש א וֹ כלים ואוֹ תם העם . כּ ל   ּכ ואחר  בּ ראׁש וֹ נה , אוֹ כל ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מכּ לּ ם, עליו ׁש חביבים אוֹ תם  - אוֹ כל ׁש הוּ א בּ ׁש עה  הּמ ל ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִעם

כּ תוּ ב הרי ּת אמר , ואם . הּמ ל מלחן נמנים ט )והם ב  (שמואל ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
א מזוֹ נוֹ  ׁש כּ ל מוּ ם - אכל  הוּ א ּת מיד הּמ ל ׁש לחן ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַעל 
בּ א היה ׁש ּמ ם , הּמ ל ׁש לחן על אלּ א אחר, חׁש בּ וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶעוֹ שׂ ה
רבּ י  בּ א אכל . הוּ א ּת מיד הּמ ל ׁש לחן על וזהוּ  וּ מאכלוֹ . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְמזוֹ נוֹ 
עליוֹ נה וחכמה אּת ה, ּת ינ וֹ ק לוֹ , אמר  ראׁש וֹ . על  וּ נׁש קוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִחיּ יא
לוֹ  אמר בּ א. ׁש היה חזקיּ ה רבּ י את  ראוּ  בּ ינתים . ּבלב ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָׁש וֹ רה
עלינוּ , יתח בּ ר  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  זוֹ  בּ חבר וּ ת  ודּ אי חיּ יא , ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

כאן. יתחדּ ׁש וּ  תוֹ רה חדּ וּ ׁש י  דּ ברים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

חסדּ וֹ נוֹ תן לעוֹ לם  ּכ י ּב שׂ ר לכל כה)לחם פ':(קלו , ח"א [זוהר ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

מז .)בראשית כ"ה](דף סימן מהשמטות  עשׂ רהשלמה ראה, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א 
ׁש אר מּס יני, למׁש ה הלכה - הּמ ים  ּונ ּס ו ערבה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְנטיעוֹ ת,
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הּט עם מה הלכה. וכאן ּת וֹ רה, - הּת וֹ רה ׁש ל אלּ אהדּ ברים ? ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
את לּמ דה ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה סיני , הר  ׁש נּ קרא זה ׁש ּמ קוֹ ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ טע נטיע וֹ ת עשׂ ר אוֹ תן האמוּ נה . ק ׁש רי  לק ׁש ר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶֹמׁש ה
ׁש ביעית, ערב ׁש נּ קרא  מקוֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תן ׁש אחז הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בּ ביעית לעוֹ לם  מזוֹ ן ׁש יּ בא כּ די סאה, בּ ית בּ אוֹ תוֹ  פרי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְויעשׂ וּ 
בּ ּה  ׁש זּ וֹ רעים ׁש ית ׁש נה מאוֹ תּה  אלּ א מזוֹ ן להם ׁש אין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ וֹ ,

זהוּ  י)ׁש כּ תוּ בזרעים. חסד .(הושע  לפי וקצר וּ  לצדקה לכם זרעוּ  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ואז  ׁש למה, צדקה ׁש נּ קרא מק וֹ ם לא וֹ ת וֹ  יהיה זּ וֹ רעים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַמה

חסד  לפי הוּ א וּ מי  העליוֹ ן . טוֹ ב יהיה אז חסד, לפי  ?וקצר וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
בּ יניהם. י ׁש  מעשׂ ים ׁש בעה למּט ה ראה, בּ א אברהם. ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  העליוֹ נה, האם כּ נגד - מו)זריעה לם(בראשית הא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אברהם, דּ רגּ ת  כּ נגד  - קצירה לפי [ו]זרע. קצר וּ  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

וּ מפריד  דּ ין ׁש עוֹ שׂ ה יצחק, דּ רגּ ת כּ נגד  - בּ חרוּ ץ דּ יׁש ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶחסד .
בּ רׁש עי דּ ין  ועוֹ שׂ ה מּמ נּ וּ , מפריד דּ ין בּ ר. מאוֹ תוֹ  העוֹ לם,ּת בן ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הוּ א לה)ואז ׁש ל (תהלים ה דּ ר גּ ה ז וֹ  הזּ וֹ  ורוּ ח ר וּ ח. לפני  כּ מץ ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב מה)יעקב , זוֹ רה.(בראשית וּ כנגדוֹ  יעקב, רוּ ח ו ּת חי  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

לׁש  מׁש ה. דּ רגּ ת כּ נגד  - טוֹ חן למאכל. לאׁש  נּת ן הּמ ץ ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ְואוֹ תוֹ 
לחם ונעשׂ ה צדּ יק, דּ רגּ ת  כּ נגד - אוֹ פה אהרן. דּ רגּ ת כּ נגד  -ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ציּ וֹ ן. ׁש יּ ׁש  אוֹ ר  בּ אוֹ תוֹ  צדּ יק ׁש ל (תהליםבּ ידוֹ  ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לאוֹ תוֹ קלו)  ּכ ואחר  ל"כל", בּ ּת חלּ ה בּ שׂ ר. לכל  לחם ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹנתן

לחם זּ ה וּ מה בּ שׂ ר . ׁש נּ קרא הּק יּ וּ ם.מקוֹ ם זה ? ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

מלאכה,וּ ב נה  עוֹ שׂ ים א הזּ וֹ  א וֹ תוֹ הביעית  אוֹ כלים א לּ א ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הית, בּ נה להם ׁש נּ ּת ן  נחיםלחם  העוֹ למ וֹ ת  וכל ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
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ׁש הרי  זה, בּ מקוֹ ם ׁש וים כּ לּ ם והעׁש ירים, העניּ ים וכל  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוה.
עוֹ שׂ ה אדם ואם  הזּ וֹ . הביעית מ נה נזּ וֹ נים הּת חּת וֹ נים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
מ ּמ נּ וּ  מוֹ נע  עניּ וּ ת ׁש ל הזּ ה הּמ קוֹ ם ּפ רוֹ ת, בּ אוֹ תם ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְסחוֹ רה
ׁש לּ ארץ  להראוֹ ת אדם  וצרי בּ רכ וֹ ת. מ ּמ נּ וּ  מוֹ נע ולכן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת,
בּ עלּה , עם נחת י ׁש  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל הזּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה
מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  ו"כל" הזּ ה, לכּ ל לחם נוֹ תן ה וּ א   ּבּ רו ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

ב )ׁש נּ קרא אלּ א(בראשית  מלּ ּה , א וֹ ר  לּה  ואין מבּ שׂ רי , בּ שׂ ר  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ אוֹ תוֹ  אדם  וצרי מּמ ילא. בּה  ׁש נּ זרעוּ  ה ית ספיחי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תם
נטיעוֹ ת ע שׂ ר  בּ אוֹ תן הארץ מלאכת  לעשׂ וֹ ת ׁש ביעית ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶערב

ב ּה , מהם,ׁש הׁש ּת לּ מוּ  תּפ רד ו א ע ּמ הם הזּ וֹ  הארץ ׁש ּת תיחד ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
כּ די  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ טע נטיעה נטיעה, ּת ּק רא היא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְואף 
מנוּ חה בּ עלּה  עם לּה  ׁש יּ ׁש  טוּ ב א וֹ ת וֹ  מּמ נּ ה י ּמ נע ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש א
בּ ת עּמ וֹ  והזדּ וּ גה הי , בּ יּ וֹ ם אדם נברא ולכן ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַבּ ביעית.
אוֹ ר לתת ׁש י  עם צדק  הזדּ וּ גה ועכׁש ו בּ ׁש בּ ת, להתענּ ג ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְזוּ גוֹ 

הזּ ה. סיני ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהר
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הּט עם מה הלכה. וכאן ּת וֹ רה, - הּת וֹ רה ׁש ל אלּ אהדּ ברים ? ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
את לּמ דה ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה סיני , הר  ׁש נּ קרא זה ׁש ּמ קוֹ ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ טע נטיע וֹ ת עשׂ ר אוֹ תן האמוּ נה . ק ׁש רי  לק ׁש ר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶֹמׁש ה
ׁש ביעית, ערב ׁש נּ קרא  מקוֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תן ׁש אחז הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בּ ביעית לעוֹ לם  מזוֹ ן ׁש יּ בא כּ די סאה, בּ ית בּ אוֹ תוֹ  פרי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְויעשׂ וּ 
בּ ּה  ׁש זּ וֹ רעים ׁש ית ׁש נה מאוֹ תּה  אלּ א מזוֹ ן להם ׁש אין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ וֹ ,

זהוּ  י)ׁש כּ תוּ בזרעים. חסד .(הושע  לפי וקצר וּ  לצדקה לכם זרעוּ  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ואז  ׁש למה, צדקה ׁש נּ קרא מק וֹ ם לא וֹ ת וֹ  יהיה זּ וֹ רעים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַמה

חסד  לפי הוּ א וּ מי  העליוֹ ן . טוֹ ב יהיה אז חסד, לפי  ?וקצר וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
בּ יניהם. י ׁש  מעשׂ ים ׁש בעה למּט ה ראה, בּ א אברהם. ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  העליוֹ נה, האם כּ נגד - מו)זריעה לם(בראשית הא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אברהם, דּ רגּ ת  כּ נגד  - קצירה לפי [ו]זרע. קצר וּ  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

וּ מפריד  דּ ין ׁש עוֹ שׂ ה יצחק, דּ רגּ ת כּ נגד  - בּ חרוּ ץ דּ יׁש ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶחסד .
בּ רׁש עי דּ ין  ועוֹ שׂ ה מּמ נּ וּ , מפריד דּ ין בּ ר. מאוֹ תוֹ  העוֹ לם,ּת בן ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הוּ א לה)ואז ׁש ל (תהלים ה דּ ר גּ ה ז וֹ  הזּ וֹ  ורוּ ח ר וּ ח. לפני  כּ מץ ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב מה)יעקב , זוֹ רה.(בראשית וּ כנגדוֹ  יעקב, רוּ ח ו ּת חי  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

לׁש  מׁש ה. דּ רגּ ת כּ נגד  - טוֹ חן למאכל. לאׁש  נּת ן הּמ ץ ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ְואוֹ תוֹ 
לחם ונעשׂ ה צדּ יק, דּ רגּ ת  כּ נגד - אוֹ פה אהרן. דּ רגּ ת כּ נגד  -ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ציּ וֹ ן. ׁש יּ ׁש  אוֹ ר  בּ אוֹ תוֹ  צדּ יק ׁש ל (תהליםבּ ידוֹ  ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לאוֹ תוֹ קלו)  ּכ ואחר  ל"כל", בּ ּת חלּ ה בּ שׂ ר. לכל  לחם ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹנתן

לחם זּ ה וּ מה בּ שׂ ר . ׁש נּ קרא הּק יּ וּ ם.מקוֹ ם זה ? ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

מלאכה,וּ ב נה  עוֹ שׂ ים א הזּ וֹ  א וֹ תוֹ הביעית  אוֹ כלים א לּ א ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הית, בּ נה להם ׁש נּ ּת ן  נחיםלחם  העוֹ למ וֹ ת  וכל ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
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ׁש הרי  זה, בּ מקוֹ ם ׁש וים כּ לּ ם והעׁש ירים, העניּ ים וכל  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוה.
עוֹ שׂ ה אדם ואם  הזּ וֹ . הביעית מ נה נזּ וֹ נים הּת חּת וֹ נים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
מ ּמ נּ וּ  מוֹ נע  עניּ וּ ת ׁש ל הזּ ה הּמ קוֹ ם ּפ רוֹ ת, בּ אוֹ תם ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְסחוֹ רה
ׁש לּ ארץ  להראוֹ ת אדם  וצרי בּ רכ וֹ ת. מ ּמ נּ וּ  מוֹ נע ולכן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת,
בּ עלּה , עם נחת י ׁש  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל הזּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה
מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  ו"כל" הזּ ה, לכּ ל לחם נוֹ תן ה וּ א   ּבּ רו ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

ב )ׁש נּ קרא אלּ א(בראשית  מלּ ּה , א וֹ ר  לּה  ואין מבּ שׂ רי , בּ שׂ ר  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ אוֹ תוֹ  אדם  וצרי מּמ ילא. בּה  ׁש נּ זרעוּ  ה ית ספיחי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תם
נטיעוֹ ת ע שׂ ר  בּ אוֹ תן הארץ מלאכת  לעשׂ וֹ ת ׁש ביעית ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶערב

ב ּה , מהם,ׁש הׁש ּת לּ מוּ  תּפ רד ו א ע ּמ הם הזּ וֹ  הארץ ׁש ּת תיחד ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
כּ די  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ טע נטיעה נטיעה, ּת ּק רא היא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְואף 
מנוּ חה בּ עלּה  עם לּה  ׁש יּ ׁש  טוּ ב א וֹ ת וֹ  מּמ נּ ה י ּמ נע ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש א
בּ ת עּמ וֹ  והזדּ וּ גה הי , בּ יּ וֹ ם אדם נברא ולכן ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַבּ ביעית.
אוֹ ר לתת ׁש י  עם צדק  הזדּ וּ גה ועכׁש ו בּ ׁש בּ ת, להתענּ ג ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְזוּ גוֹ 

הזּ ה. סיני ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהר
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בּ כינוּ אקלז גּ ם יׁש בנוּ  ׁש ם בּ בל נהרוֹ ת על
ציּ וֹ ן: את ּת לינוּ בבּ זכרנוּ  ּב תוֹ כּה  ערבים על 

השנאה להעביר
וגו' בבל נהרות א)על  קלז]:(קלז, לפרק תהלי לאמרו[שימוש טוב 

שנאה . להעביר

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

חמר הרה   צער צער רגיל א  ְְֲִִֵֶַַַַָָֹמי
וגו 'על יׁש בנוּ  ׁש ם ּב בל א)נהרוֹ ת ׁשמֹות:(קלז, ּפרׁשת ח"ב (ּדף[ז ֹוהר ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְַַַָָ

ע"ב) גּ ב ]ב על אף צער , לסבּ ל ׁש רגיל מי ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש א מי  אבל  חוֹ ׁש ׁש . וא מאוֹ  סוֹ בל  צער, ׁש עה לפי ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בּ א
- צער לוֹ  וּ בא ועדּ וּ נים, בּ תפנוּ קים היה ימיו וכל בּ צער , ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָרגיל 

לבכּ וֹ ת.  צרי זה ועל ׁש לם, צער  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶזה וּ 

בל גלת יראל ע לא  אבל  רגילי הי בטיְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹה
 ימי ּכ כּ ל ׁש הרי בּ צער, רגילים  הי וּ  למצרים  כּ ׁש יּ רדוּ  י שׂ ראל , ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הגּ לוּ ת את סבלוּ  ולכן בצער , הי וּ  הצּ דּ יק אביהם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲאוֹ תוֹ 
ה צּ ער אוֹ תוֹ  ׁש לם, צער  היתה ההיא בּ בל גּ לוּ ת  אבל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָכּ ראוּ י .

עליו. בּ כ וּ  ותחּת וֹ נים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש עלי וֹ נים

בל לת על כ ֶַָָָָכ
לג )ׁש כּ תוּ בעלי וֹ נים, וגוֹ '.(ישעיה חצה  צעקוּ  אראלּ ם הן ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב  קלז)ּת חּת וֹ נים, ׁש ם (תהלים בּ בל נהרוֹ ת על ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הּט עםיׁש בנוּ  מה בּ בל. גּ לוּ ת על בּ כוּ  וכלּ ם היוּ וגוֹ ', כּ י  ? ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב  מלכים, ד )בּ תפנוּ קי  וגוֹ '.(איכה היקרים ציּ וֹ ן בּ ני ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
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תהלי זוהר 

גלת הלכה   כינת על  ה' ל ְְְִֶֶַַַָָָָצער

וגו'על יׁש בנ וּ  ׁש ם ּב בל א)נהר וֹ ת פנחס:(קלז , פרשת במדבר [זוהר ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

ע"ב)] ריג ּפ תח ,(דף ייסא קלז)ר בּ י בּ בל(תהלים נהרוֹ ת  על ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
ציּ וֹ ן . את בּ זכרנ וּ  בּ כינ וּ  גּ ם יׁש בנ וּ  היהׁש ם ירוּ ׁש לים את ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  להיוֹ ת, לוֹ   ּת ׁש כּ ח צרי ירוּ ׁש לם  אׁש כּ ח אם  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ציּ וֹ ן !ימיני את בּ זכרנוּ  זּ ה ל מה היכל ? לוֹ  ׁש היה  אדם ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

מי  ׁש ל צערוֹ  אוֹ תוֹ . ושׂ רפוּ  לסטים  בּ אוּ  ויפה, נאה ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנכ בּ ד,
ההיכל ה וּ א בּ על  ׁש ל  א ׁש רוּ יה?? הכינה כּ אן גּ ם ! ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ה וּ א מי  ׁש ל צער הצּ דּ יק בּ גּ לוּ ת, ׁש ל  א כּ פי ??  הוֹ ל וזה ! ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב נז)ׁש בּ אר וּ ה, כּ אן (ישעיה  גּ ם מּמ ׁש . אבד  אבד, הצּ דּ יק ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ציּ וֹ ן  את צערבּ זכרנוּ  זוּ גתוֹ , על  ׁש לּ וֹ  צער אוֹ תוֹ  את בּ זכרנוּ  , ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הוּ א. ◌ֶׁש לּ וֹ 

ה א ר ד ה ל י צ ה ל ילה  ְְְִִֵֶֶַַָָָֹיחזקאל 

ציּ וֹ ן על את ּב זכרנ וּ  ּב כינוּ  גּ ם  יׁש בנוּ  ׁש ם  ּב בל (קלז,נהרוֹ ת ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

שמות:א) פרשת ח"ב ב:)[זוהר תורה](דף  פתח,זוהר שמעון  רבי 
וגו'" יחזקאל אל ה' דבר היה ג )"היה א, "היה(יחזקאל , ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֹ

נביא יחזקאל אם לשאול יש ועוד למה , פעמים  שני  ◌ָ◌ָהיה"
מכניסו  שהמלך מי  שראה, מה כל גלה מדוע היה, אמת
ודאי  אלא שם, שראה הסודות לגלות  לו יש האם בהיכלו 

באמונה,יחז  היה הוא שראה מה  וכל  היה, אמת נביא קאל
וכך  מגלה, שהיה מה כל גלה  הוא ברוך הקדוש וברשות

נצרך . היה 
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בּ כינוּ אקלז גּ ם יׁש בנוּ  ׁש ם בּ בל נהרוֹ ת על
ציּ וֹ ן: את ּת לינוּ בבּ זכרנוּ  ּב תוֹ כּה  ערבים על 

השנאה להעביר
וגו' בבל נהרות א)על  קלז]:(קלז, לפרק תהלי לאמרו[שימוש טוב 

שנאה . להעביר

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

חמר הרה   צער צער רגיל א  ְְֲִִֵֶַַַַָָֹמי
וגו 'על יׁש בנוּ  ׁש ם ּב בל א)נהרוֹ ת ׁשמֹות:(קלז, ּפרׁשת ח"ב (ּדף[ז ֹוהר ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְַַַָָ

ע"ב) גּ ב ]ב על אף צער , לסבּ ל ׁש רגיל מי ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש א מי  אבל  חוֹ ׁש ׁש . וא מאוֹ  סוֹ בל  צער, ׁש עה לפי ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בּ א
- צער לוֹ  וּ בא ועדּ וּ נים, בּ תפנוּ קים היה ימיו וכל בּ צער , ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָרגיל 

לבכּ וֹ ת.  צרי זה ועל ׁש לם, צער  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶזה וּ 

בל גלת יראל ע לא  אבל  רגילי הי בטיְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹה
 ימי ּכ כּ ל ׁש הרי בּ צער, רגילים  הי וּ  למצרים  כּ ׁש יּ רדוּ  י שׂ ראל , ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הגּ לוּ ת את סבלוּ  ולכן בצער , הי וּ  הצּ דּ יק אביהם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲאוֹ תוֹ 
ה צּ ער אוֹ תוֹ  ׁש לם, צער  היתה ההיא בּ בל גּ לוּ ת  אבל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָכּ ראוּ י .

עליו. בּ כ וּ  ותחּת וֹ נים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש עלי וֹ נים

בל לת על כ ֶַָָָָכ
לג )ׁש כּ תוּ בעלי וֹ נים, וגוֹ '.(ישעיה חצה  צעקוּ  אראלּ ם הן ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב  קלז)ּת חּת וֹ נים, ׁש ם (תהלים בּ בל נהרוֹ ת על ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הּט עםיׁש בנוּ  מה בּ בל. גּ לוּ ת על בּ כוּ  וכלּ ם היוּ וגוֹ ', כּ י  ? ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב  מלכים, ד )בּ תפנוּ קי  וגוֹ '.(איכה היקרים ציּ וֹ ן בּ ני ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
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תהלי זוהר 

גלת הלכה   כינת על  ה' ל ְְְִֶֶַַַָָָָצער

וגו'על יׁש בנ וּ  ׁש ם ּב בל א)נהר וֹ ת פנחס:(קלז , פרשת במדבר [זוהר ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

ע"ב)] ריג ּפ תח ,(דף ייסא קלז)ר בּ י בּ בל(תהלים נהרוֹ ת  על ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
ציּ וֹ ן . את בּ זכרנ וּ  בּ כינ וּ  גּ ם יׁש בנ וּ  היהׁש ם ירוּ ׁש לים את ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  להיוֹ ת, לוֹ   ּת ׁש כּ ח צרי ירוּ ׁש לם  אׁש כּ ח אם  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ציּ וֹ ן !ימיני את בּ זכרנוּ  זּ ה ל מה היכל ? לוֹ  ׁש היה  אדם ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

מי  ׁש ל צערוֹ  אוֹ תוֹ . ושׂ רפוּ  לסטים  בּ אוּ  ויפה, נאה ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנכ בּ ד,
ההיכל ה וּ א בּ על  ׁש ל  א ׁש רוּ יה?? הכינה כּ אן גּ ם ! ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ה וּ א מי  ׁש ל צער הצּ דּ יק בּ גּ לוּ ת, ׁש ל  א כּ פי ??  הוֹ ל וזה ! ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב נז)ׁש בּ אר וּ ה, כּ אן (ישעיה  גּ ם מּמ ׁש . אבד  אבד, הצּ דּ יק ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ציּ וֹ ן  את צערבּ זכרנוּ  זוּ גתוֹ , על  ׁש לּ וֹ  צער אוֹ תוֹ  את בּ זכרנוּ  , ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הוּ א. ◌ֶׁש לּ וֹ 

ה א ר ד ה ל י צ ה ל ילה  ְְְִִֵֶֶַַָָָֹיחזקאל 

ציּ וֹ ן על את ּב זכרנ וּ  ּב כינוּ  גּ ם  יׁש בנוּ  ׁש ם  ּב בל (קלז,נהרוֹ ת ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

שמות:א) פרשת ח"ב ב:)[זוהר תורה](דף  פתח,זוהר שמעון  רבי 
וגו'" יחזקאל אל ה' דבר היה ג )"היה א, "היה(יחזקאל , ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֹ

נביא יחזקאל אם לשאול יש ועוד למה , פעמים  שני  ◌ָ◌ָהיה"
מכניסו  שהמלך מי  שראה, מה כל גלה מדוע היה, אמת
ודאי  אלא שם, שראה הסודות לגלות  לו יש האם בהיכלו 

באמונה,יחז  היה הוא שראה מה  וכל  היה, אמת נביא קאל
וכך  מגלה, שהיה מה כל גלה  הוא ברוך הקדוש וברשות

נצרך . היה 
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תהלי זוהר 

ל צער  זה עליו צער   תא בא  קי תפנ פ ק ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמי

שעהובוא לפי עליו יבא  אם צער , לסבול שרגיל מי וראה,
שאינו  מי אבל  חושש, ואינו צרתו סובל הוא צער,
עליו  ובא ומעדנים, בתענוגים ימיו כל והיה בצער , רגיל 

לבכות. יש זה ועל  גדול , צער הוא זה צער,

העליוני  מלכי במעדני  רגילי שהיו בבל בגלות 
בכו והתחתוני

הואובשביל  גדול, צער היה הוא בבל גלות של הצער זה
עליונים עליו, בכו  ותחתונים שעליונים צער היה 

וגו '" חצה צעקוּ  אראלּ ם "הן  ז)שכתוב: לג, תחתונים(ישעיהו , ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌
על  בכו  כלם בּ כינוּ ", גּ ם י ׁש בנוּ  ׁש ם בּ בל  נהר וֹ ת  "על ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַשכתוב:
שכתוב : מלכים, במעדני  שהיו לפי הטעם, מה בבל , גלות

בּ ּפ ז" המסלּ אים היקרים ציּ וֹ ן ב )"בּ ני ד, .(איכה ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

אות עזב שה' חשבו ישראל  בני

וידיהםועכשיו  צואריהם על רחיים עם בגלות, יורדים היו
קיום להם שאין  חשבו ועוד לאחור, קשורות
בהם ישגיח ולא אותם, עזב הוא ברוך  הקדוש שהרי  לעולם,

לעולם.

עמה וה' השמי צבאות  כל  את  לבבל  שלח ה'

פמליאולמדנו , לכל  הוא ברוך הקדוש  קרא ההיא שבשעה
צבאו  ולכל הקדושות, מרכבות ולכל שלו,

יתה 1349זוהר הלימוד אלולסדר י ליו

קלזתהלי מזמור | לחודש  כח  | חמישי ספר

תהלי זוהר 

אתם מה להם ואמר השמים, צבא ולכל ושריו, מחנותיו 
קומו  כאן, ואתם בבל  בגלות האהובים בני ומה כאן, עושים
וגו' ה' אמר "כּ ה שכתוב: זהו עמכם, ואני לבבל, כלכם ◌ַ◌ָֹורדו

וגו'" בבלה ׁש לּ ח ּת י  יד )למענכם מג , ׁש לּ חּת י (ישעיהו "למענכם , ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אלו  כּ לּ ם", בריחים "והוֹ רדּת י הוא, ברוך הקדוש זה ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָבבלה",

העליונים. ומחנות המרכבות כל

השמי צבאות  שכל  שראה  מה לישראל  לה גילה  יחזקאל
באו 

קדושהובעבור נבואה רוח ושרתה בבבל השמים נפתחו זה
להם ואמר שראה, מה כל  וראה יחזקאל, על
באו  ומרכבותיו, השמים צבא  וכל כאן , רבונכם הלא לישראל,
שראה, מה כל לגלות שנצרך  עד האמינו, ולא ביניכם, לדור
מגלה שהיה מה כל  יותר  גלה אם ואף  כך, וארא כך, וארא
שמעו  וכאשר שמחו, כך ישראל שראו כיון נצרך, הכל 
ידעו  שהרי גלותם, על עוד דאגו לא יחזקאל מפי הדברים

הו  ברוך יחזקאל שהקדוש שגלה מה וכל אותם, עזב  לא א
שמה גלו שישראל מקום שבכל לדעת מגלה, היה ברשות

גלתה עמהם.השכינה

ירושלי את  בזכרנו כתיב  לא  למה 

וגו 'על ּב בל א)נהרוֹ ת פנחס:(קלז , פ' ג' חלק ריג :)[זוהר זוהר(דף  ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

גּ םתורה] י ׁש בנוּ  ׁש ם בּ בל נהרוֹ ת "על פתח  ייסא ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַרבי 
כמו  לומר , צריך היה ירושלים את ציּ וֹ ן". את בּ זכרנוּ  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ כינוּ 
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תהלי זוהר 

ל צער  זה עליו צער   תא בא  קי תפנ פ ק ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמי

שעהובוא לפי עליו יבא  אם צער , לסבול שרגיל מי וראה,
שאינו  מי אבל  חושש, ואינו צרתו סובל הוא צער,
עליו  ובא ומעדנים, בתענוגים ימיו כל והיה בצער , רגיל 

לבכות. יש זה ועל  גדול , צער הוא זה צער,

העליוני  מלכי במעדני  רגילי שהיו בבל בגלות 
בכו והתחתוני

הואובשביל  גדול, צער היה הוא בבל גלות של הצער זה
עליונים עליו, בכו  ותחתונים שעליונים צער היה 

וגו '" חצה צעקוּ  אראלּ ם "הן  ז)שכתוב: לג, תחתונים(ישעיהו , ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌
על  בכו  כלם בּ כינוּ ", גּ ם י ׁש בנוּ  ׁש ם בּ בל  נהר וֹ ת  "על ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַשכתוב:
שכתוב : מלכים, במעדני  שהיו לפי הטעם, מה בבל , גלות

בּ ּפ ז" המסלּ אים היקרים ציּ וֹ ן ב )"בּ ני ד, .(איכה ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

אות עזב שה' חשבו ישראל  בני

וידיהםועכשיו  צואריהם על רחיים עם בגלות, יורדים היו
קיום להם שאין  חשבו ועוד לאחור, קשורות
בהם ישגיח ולא אותם, עזב הוא ברוך  הקדוש שהרי  לעולם,

לעולם.

עמה וה' השמי צבאות  כל  את  לבבל  שלח ה'

פמליאולמדנו , לכל  הוא ברוך הקדוש  קרא ההיא שבשעה
צבאו  ולכל הקדושות, מרכבות ולכל שלו,

יתה 1349זוהר הלימוד אלולסדר י ליו
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תהלי זוהר 

אתם מה להם ואמר השמים, צבא ולכל ושריו, מחנותיו 
קומו  כאן, ואתם בבל  בגלות האהובים בני ומה כאן, עושים
וגו' ה' אמר "כּ ה שכתוב: זהו עמכם, ואני לבבל, כלכם ◌ַ◌ָֹורדו

וגו'" בבלה ׁש לּ ח ּת י  יד )למענכם מג , ׁש לּ חּת י (ישעיהו "למענכם , ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אלו  כּ לּ ם", בריחים "והוֹ רדּת י הוא, ברוך הקדוש זה ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָבבלה",

העליונים. ומחנות המרכבות כל

השמי צבאות  שכל  שראה  מה לישראל  לה גילה  יחזקאל
באו 

קדושהובעבור נבואה רוח ושרתה בבבל השמים נפתחו זה
להם ואמר שראה, מה כל  וראה יחזקאל, על
באו  ומרכבותיו, השמים צבא  וכל כאן , רבונכם הלא לישראל,
שראה, מה כל לגלות שנצרך  עד האמינו, ולא ביניכם, לדור
מגלה שהיה מה כל  יותר  גלה אם ואף  כך, וארא כך, וארא
שמעו  וכאשר שמחו, כך ישראל שראו כיון נצרך, הכל 
ידעו  שהרי גלותם, על עוד דאגו לא יחזקאל מפי הדברים

הו  ברוך יחזקאל שהקדוש שגלה מה וכל אותם, עזב  לא א
שמה גלו שישראל מקום שבכל לדעת מגלה, היה ברשות

גלתה עמהם.השכינה

ירושלי את  בזכרנו כתיב  לא  למה 

וגו 'על ּב בל א)נהרוֹ ת פנחס:(קלז , פ' ג' חלק ריג :)[זוהר זוהר(דף  ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

גּ םתורה] י ׁש בנוּ  ׁש ם בּ בל נהרוֹ ת "על פתח  ייסא ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַרבי 
כמו  לומר , צריך היה ירושלים את ציּ וֹ ן". את בּ זכרנוּ  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ כינוּ 
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ׁש ירג כּ נּ רוֹ תינוּ : דּ ברי ׁש וֹ בינוּ  ׁש אלוּ נוּ  ׁש ם כּ י 
ציּ וֹ ן: מיר לנוּ  ׁש ירוּ  שׂ מחה נׁש ירד ותוֹ ללינוּ  אי 

יהו ׁש יר נכר:את אדמת אׁש כּ חהעל אם 
תהלי זוהר 

"בּ זכרנוּ  מהו ימיני", ּת ׁש כּ ח ירוּ ׁש לם אׁש כּ ח "אם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִשכתוב:
ציּ וֹ ן" ?את  ֶ◌ִ◌

בגלות שהלכה  השכינה  על ציו הנקרא  היסוד של הצער 

לסטיםאלא באו ומפואר, יפה נכבד היכל לו שהיה לאדם 
לאדון  לא האם הוא, מי של הצער אותו, ושרפו
מי  של  הצער בגלות, תשרה השכינה כאשר כאן אף ההיכל,

להצדי "ק  לא האם שביארו קסזהוא , כמו  מתאים, וזה
אבד " "הצּ דּ י "ק  א)בהכתוב: נז, כאן (ישעיהו אף ממש , אבד , ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זיווגו, על ציון של הצער אותו בזכרנו ציו"ן , את בזכרנו
הצער  הוא.שלושהרי 

בכינור לנג יכלו  ולא  בהונותיה את  כרתו 

 וגו 'אי ה' ׁש יר  את ד )נׁש יר  איכה:(קלז , מדרש חדש (דף[זוהר ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

קשורות]קיב:) ידיהם היו לויים אלף  ששמונים למדנו,
תלויים כנורותיהם היו בבל, לנהרות  הגיעו וכאשר  לאחור,
אי" אמרו לנגן, מהם מבקשים  היו שם אשר העצים, ◌ֵעל 
בוהנות בשיניהם נשכו נכר", אדמת על  ה' ׁש יר את ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָנׁש יר

אותם והרגו לנגן, יכלו ולא אותן, וכרתו ידיהם,
הזוהר זיו

ציון.קסז. שנקרא צדיק יסוד הספירה זו 

יתה 1351זוהר הלימוד אלולסדר יא ליו
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ימיני: ּת ׁש כּ ח ׁש לם אוירוּ  אם לחכּ י לׁש וֹ ני ּת דבּ ק 
ראׁש  על ׁש לם ירוּ  את אעלה א אם אזכּ רכי

יהוזשׂ מחתי: יוֹ םזכר את אדוֹ ם לבני 
בּ ּה : היסוֹ ד עד ערוּ  ערוּ  האמרים ׁש לם בּ בלחירוּ  בּ ת 

תהלי זוהר 

מחיב  קה ית  חר על ידאוג מ ה  סע דה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻכל 
 ית נה  א ְִֵָָָָעליו

ירוּ ׁש לם ּת ד בּ ק  את  אעלה א אם אזּכ רכי  א אם לחּכ י לׁש וֹ ני ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

שׂ מחתי ראׁש  ו )על ח"ב:(קלז , קנז :)[זוהר אעלה](דף  לא אם ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כתוב יוסי רבי אמר  שמחתי . ראש על ירושלם ח)את (דברים 

לך , נתן אשר הטובה הארץ על ה"א את וברכת ושבעת ואכלת
ודאי  הטובה האר"ץ נמצאקסחעל ופרנסה מזון בעבורה שהרי

לו  יש מלאכים, באותן ומתענג שלחנו על שמתעדן מי בעולם,
המלך  היכל ועל הקדושה, הארץ קדושת על ולדאוג לזכור
שלחנו  על ודואג נעצב שהוא הזה עצבון ובשביל שנחרב,
כאילו  עליו מחשיב הקב"ה שם, אשר ומשתה  שמחה באותה
חלקו. אשרי  המקדש, בית  של החורבות כל ובנה ביתו, בנה

לאדה לע ת  ה ' עתיד הדלה  קמה ְְֱֲִֶֶַַַַָָָָ

אדוֹ ם זכר  לבני ז)ה' פט.)[ח"ג :(קלז , תורה](דף לבני זוהר ה' זכר  ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌
בּ ּה " היסוֹ ד עד  ערוּ  ער וּ  האמרים יר וּ ׁש לם י וֹ ם את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱאדוֹ ם
וגו'" מבּ צרה בּ גדים חמוּ ץ מאדוֹ ם  בּ א  זה "מי פתח  אבא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִרבי 

הזוהר זיו

הקדושה.קסח. והשכינה המלכות מדת זו הטובה האר"ץ 
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ׁש ירג כּ נּ רוֹ תינוּ : דּ ברי ׁש וֹ בינוּ  ׁש אלוּ נוּ  ׁש ם כּ י 
ציּ וֹ ן: מיר לנוּ  ׁש ירוּ  שׂ מחה נׁש ירד ותוֹ ללינוּ  אי 

יהו ׁש יר נכר:את אדמת אׁש כּ חהעל אם 
תהלי זוהר 

"בּ זכרנוּ  מהו ימיני", ּת ׁש כּ ח ירוּ ׁש לם אׁש כּ ח "אם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִשכתוב:
ציּ וֹ ן" ?את  ֶ◌ִ◌

בגלות שהלכה  השכינה  על ציו הנקרא  היסוד של הצער 

לסטיםאלא באו ומפואר, יפה נכבד היכל לו שהיה לאדם 
לאדון  לא האם הוא, מי של הצער אותו, ושרפו
מי  של  הצער בגלות, תשרה השכינה כאשר כאן אף ההיכל,

להצדי "ק  לא האם שביארו קסזהוא , כמו  מתאים, וזה
אבד " "הצּ דּ י "ק  א)בהכתוב: נז, כאן (ישעיהו אף ממש , אבד , ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זיווגו, על ציון של הצער אותו בזכרנו ציו"ן , את בזכרנו
הצער  הוא.שלושהרי 

בכינור לנג יכלו  ולא  בהונותיה את  כרתו 

 וגו 'אי ה' ׁש יר  את ד )נׁש יר  איכה:(קלז , מדרש חדש (דף[זוהר ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

קשורות]קיב:) ידיהם היו לויים אלף  ששמונים למדנו,
תלויים כנורותיהם היו בבל, לנהרות  הגיעו וכאשר  לאחור,
אי" אמרו לנגן, מהם מבקשים  היו שם אשר העצים, ◌ֵעל 
בוהנות בשיניהם נשכו נכר", אדמת על  ה' ׁש יר את ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָנׁש יר

אותם והרגו לנגן, יכלו ולא אותן, וכרתו ידיהם,
הזוהר זיו

ציון.קסז. שנקרא צדיק יסוד הספירה זו 
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ימיני: ּת ׁש כּ ח ׁש לם אוירוּ  אם לחכּ י לׁש וֹ ני ּת דבּ ק 
ראׁש  על ׁש לם ירוּ  את אעלה א אם אזכּ רכי

יהוזשׂ מחתי: יוֹ םזכר את אדוֹ ם לבני 
בּ ּה : היסוֹ ד עד ערוּ  ערוּ  האמרים ׁש לם בּ בלחירוּ  בּ ת 

תהלי זוהר 

מחיב  קה ית  חר על ידאוג מ ה  סע דה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻכל 
 ית נה  א ְִֵָָָָעליו

ירוּ ׁש לם ּת ד בּ ק  את  אעלה א אם אזּכ רכי  א אם לחּכ י לׁש וֹ ני ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

שׂ מחתי ראׁש  ו )על ח"ב:(קלז , קנז :)[זוהר אעלה](דף  לא אם ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כתוב יוסי רבי אמר  שמחתי . ראש על ירושלם ח)את (דברים 

לך , נתן אשר הטובה הארץ על ה"א את וברכת ושבעת ואכלת
ודאי  הטובה האר"ץ נמצאקסחעל ופרנסה מזון בעבורה שהרי

לו  יש מלאכים, באותן ומתענג שלחנו על שמתעדן מי בעולם,
המלך  היכל ועל הקדושה, הארץ קדושת על ולדאוג לזכור
שלחנו  על ודואג נעצב שהוא הזה עצבון ובשביל שנחרב,
כאילו  עליו מחשיב הקב"ה שם, אשר ומשתה  שמחה באותה
חלקו. אשרי  המקדש, בית  של החורבות כל ובנה ביתו, בנה

לאדה לע ת  ה ' עתיד הדלה  קמה ְְֱֲִֶֶַַַַָָָָ

אדוֹ ם זכר  לבני ז)ה' פט.)[ח"ג :(קלז , תורה](דף לבני זוהר ה' זכר  ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌
בּ ּה " היסוֹ ד עד  ערוּ  ער וּ  האמרים יר וּ ׁש לם י וֹ ם את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱאדוֹ ם
וגו'" מבּ צרה בּ גדים חמוּ ץ מאדוֹ ם  בּ א  זה "מי פתח  אבא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִרבי 

הזוהר זיו

הקדושה.קסח. והשכינה המלכות מדת זו הטובה האר"ץ 
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תהלי זוהר 

א) סג, הוא(ישעיהו ברוך  הקדוש עתיד  מאדוֹ ם", בּ א  זה "מי ,ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌
היכלו, ושרפו ביתו שהחריבו אדום, על נקמה בגדי ללבוש
עולם, נקמת בהם ולעשות האומות, בין ישראל לכנסת והגלו
עמים, הרוגי מלאים עולם מהרי ההרים כל שימצאו עד 
יזונו  השדה חיות וכל עליהם, השמים  עופות לכל ולקרות 
תסבול  שלא עד שנים, ז' השמים ועופות חדשים, י"ב מהם
וטבח בּ בצרה  לה' זבח "כּ י שכתוב: זהו שלהם, סרחון ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִהארץ

אדוֹ ם" בּ ארץ ו)גּ ד וֹ ל לד, זהו (שם יתגאלו, הבגדים שאותן  עד  , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌
סג )שכתוב : אגאלּת י".(שם מלבּ וּ ׁש י  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ"וכל

החומות מהרסי היו  אדו בני

וגו'חמ וּ ץ מבּ צרה א)בּ גדים יצאו (שם, שממנה לפי  , ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
התחילו  והם ירושלם, על לצבוא שבעולם ההמונים
והשליכו  החומות, מהרסים  היו אדום ובני ההיכל , לשרוף 
האמרים וגו' אדוֹ ם לבני ה' "זכר  שכתוב: זהו היסוד, ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְאבני
בגדי  באותן בּ לבוּ ׁש וֹ ", הדוּ ר  "זה בּ ּה ". היסוֹ ד עד ער וּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָערוּ 

כּ חוֹ " בּ רב "צעה ללבוש , שעתיד "צעה",(שם)נקם מהו , ֶֹ◌ְ◌ֶֹֹֹ◌
שכתוב: כמו ו)משבר, מה, וגו'.(תהלים י ּפ לוּ " ּת חּת י "עּמ ים ,ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

ה קמת ע ה  ְְֲֶַַַַָהלכת 

פתחאמרו  כך, כל שיעשה זה הוא מי לישעי ', ישראל 
בּ צדקה" מדבּ ר  "אני א)ואמר : סג , שהוא(ישעיהו זה  , ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

להוֹ ׁש יע" וּ מׁש ּפ ט"(שם)"רב  צדקה "אהב בו שכתוב זה , ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ה) לג, להוֹ ׁש יע".(תהלים  "רב והוא ממש צדק"ה והוא ,ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
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תהלי זוהר 

לעפר המלכות  את שהשכיבו בגלל

שוכבתוכל להיות ישראל לכנסת  שגרמו לפי למה, כך
א "נפלה שכתוב : כמו לארץ, ולנפול בגלות, ◌ָ◌ְ◌ָלעפר 

י שׂ ראל " בּ תוּ לת קוּ ם ב )תוֹ סיף, ה, ילבש (עמוס זה ובשביל , ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ברוב  אותם להגאיל עליהם, נקם בגדי  הוא ברוך  הקדוש

אגאלּת י". מלבּ וּ ׁש י  "וכל שכתוב: זהו ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְההרוגים,

ירי יְִִִִַַַויסד

וגו 'זכוֹ ר ירוּ ׁש לים יוֹ ם את אדוֹ ם לבני ז)יי פרשת :(קלז, ח"ב [זוהר ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ע"א )פקודי רמ כּ תוּ ב](דף וּ ראה, קלז)בּ א לבני (תהלים ה' זכר  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌
יר וּ ׁש לם י וֹ ם את בּ ּה .אדוֹ ם  היסוֹ ד עד  ערוּ  ערוּ  כּ ן האמרים ועל  ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ירוּ ׁש לים ׁש ל יסוֹ דוֹ תיה את לבנוֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָעתיד
הם וּ מי הכּ ל, על ׁש יּ ׁש לטוּ  אחרים ׁש כּ תוּ ב מיס וֹ דוֹ ת סּפ ירים, ? ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

נד ) והּת וֹ מכים(ישעיה היסוֹ דוֹ ת  הם ׁש אלּ וּ  בּ ּס ּפ ירים,  ִויסד ּת י◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ רא ׁש וֹ נה. חל ׁש ה בּ הם ׁש אין והעלי וֹ נים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהחזקים

 העלי מאר  ה ְְִִֵֵֶָמאירי

יכלוּ הּט עםמה  היסוֹ דוֹ ת, מאוֹ תם הראׁש וֹ נוֹ ת האבנים כּ י ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
הּט עם מה עליהם . ל ׁש ט העּמ ים  ׁש אין ׁש אר  מוּ ם ? ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

האוֹ ר  ֹמּת ו מאירים יהיוּ  אלּ ה אבל כּ ראוּ י . עלי וֹ ן אוֹ ר  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ הם
לׁש ט יכוֹ לים ׁש א ה ּת הוֹ מוֹ ת,  ֹבּ תו וּ מׁש ּק עוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

וּ למּט ה, למעלה ׁש יּ אירוּ  הּס ּפ ירים  הם ואלּ וּ  תאמר )עליהם . (ואם  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וּ למּט ה. למעלה עליוֹ ן  אוֹ ר י ּת וֹ סף זמן ׁש בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִמוּ ם
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תהלי זוהר 

א) סג, הוא(ישעיהו ברוך  הקדוש עתיד  מאדוֹ ם", בּ א  זה "מי ,ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌
היכלו, ושרפו ביתו שהחריבו אדום, על נקמה בגדי ללבוש
עולם, נקמת בהם ולעשות האומות, בין ישראל לכנסת והגלו
עמים, הרוגי מלאים עולם מהרי ההרים כל שימצאו עד 
יזונו  השדה חיות וכל עליהם, השמים  עופות לכל ולקרות 
תסבול  שלא עד שנים, ז' השמים ועופות חדשים, י"ב מהם
וטבח בּ בצרה  לה' זבח "כּ י שכתוב: זהו שלהם, סרחון ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִהארץ

אדוֹ ם" בּ ארץ ו)גּ ד וֹ ל לד, זהו (שם יתגאלו, הבגדים שאותן  עד  , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌
סג )שכתוב : אגאלּת י".(שם מלבּ וּ ׁש י  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ"וכל

החומות מהרסי היו  אדו בני

וגו'חמ וּ ץ מבּ צרה א)בּ גדים יצאו (שם, שממנה לפי  , ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
התחילו  והם ירושלם, על לצבוא שבעולם ההמונים
והשליכו  החומות, מהרסים  היו אדום ובני ההיכל , לשרוף 
האמרים וגו' אדוֹ ם לבני ה' "זכר  שכתוב: זהו היסוד, ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְאבני
בגדי  באותן בּ לבוּ ׁש וֹ ", הדוּ ר  "זה בּ ּה ". היסוֹ ד עד ער וּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָערוּ 

כּ חוֹ " בּ רב "צעה ללבוש , שעתיד "צעה",(שם)נקם מהו , ֶֹ◌ְ◌ֶֹֹֹ◌
שכתוב: כמו ו)משבר, מה, וגו'.(תהלים י ּפ לוּ " ּת חּת י "עּמ ים ,ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

ה קמת ע ה  ְְֲֶַַַַָהלכת 

פתחאמרו  כך, כל שיעשה זה הוא מי לישעי ', ישראל 
בּ צדקה" מדבּ ר  "אני א)ואמר : סג , שהוא(ישעיהו זה  , ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

להוֹ ׁש יע" וּ מׁש ּפ ט"(שם)"רב  צדקה "אהב בו שכתוב זה , ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ה) לג, להוֹ ׁש יע".(תהלים  "רב והוא ממש צדק"ה והוא ,ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
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תהלי זוהר 

לעפר המלכות  את שהשכיבו בגלל

שוכבתוכל להיות ישראל לכנסת  שגרמו לפי למה, כך
א "נפלה שכתוב : כמו לארץ, ולנפול בגלות, ◌ָ◌ְ◌ָלעפר 

י שׂ ראל " בּ תוּ לת קוּ ם ב )תוֹ סיף, ה, ילבש (עמוס זה ובשביל , ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ברוב  אותם להגאיל עליהם, נקם בגדי  הוא ברוך  הקדוש

אגאלּת י". מלבּ וּ ׁש י  "וכל שכתוב: זהו ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְההרוגים,

ירי יְִִִִַַַויסד

וגו 'זכוֹ ר ירוּ ׁש לים יוֹ ם את אדוֹ ם לבני ז)יי פרשת :(קלז, ח"ב [זוהר ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ע"א )פקודי רמ כּ תוּ ב](דף וּ ראה, קלז)בּ א לבני (תהלים ה' זכר  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌
יר וּ ׁש לם י וֹ ם את בּ ּה .אדוֹ ם  היסוֹ ד עד  ערוּ  ערוּ  כּ ן האמרים ועל  ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ירוּ ׁש לים ׁש ל יסוֹ דוֹ תיה את לבנוֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָעתיד
הם וּ מי הכּ ל, על ׁש יּ ׁש לטוּ  אחרים ׁש כּ תוּ ב מיס וֹ דוֹ ת סּפ ירים, ? ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

נד ) והּת וֹ מכים(ישעיה היסוֹ דוֹ ת  הם ׁש אלּ וּ  בּ ּס ּפ ירים,  ִויסד ּת י◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ רא ׁש וֹ נה. חל ׁש ה בּ הם ׁש אין והעלי וֹ נים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהחזקים

 העלי מאר  ה ְְִִֵֵֶָמאירי

יכלוּ הּט עםמה  היסוֹ דוֹ ת, מאוֹ תם הראׁש וֹ נוֹ ת האבנים כּ י ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
הּט עם מה עליהם . ל ׁש ט העּמ ים  ׁש אין ׁש אר  מוּ ם ? ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

האוֹ ר  ֹמּת ו מאירים יהיוּ  אלּ ה אבל כּ ראוּ י . עלי וֹ ן אוֹ ר  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ הם
לׁש ט יכוֹ לים ׁש א ה ּת הוֹ מוֹ ת,  ֹבּ תו וּ מׁש ּק עוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

וּ למּט ה, למעלה ׁש יּ אירוּ  הּס ּפ ירים  הם ואלּ וּ  תאמר )עליהם . (ואם  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וּ למּט ה. למעלה עליוֹ ן  אוֹ ר י ּת וֹ סף זמן ׁש בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִמוּ ם
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תהלי זוהר 

ריב ה היס ד ת  נ ְְְְִַַַית

כּ תוּ בואם הרי  יתבּ ּט לוּ , ראׁש וֹ נים יסוֹ ד וֹ ת ׁש אוֹ תם (שם)ּת אמר  ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
מה הבוּ ר. לתּק ן מרבּ יץ  .אבני  ּבּ ּפ ו מרבּ יץ אנכי ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִהנּ ה

 ּבּ ּפ ו ׁש נּ אמר ,זּ ה כּ מוֹ  ט )? ב  אבנים(מלכים  יׁש  עיניה.  ּבּ ּפ ו וּת שׂ ם ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
זה ׁש ל  הּט עם מה  . ּּפ ו הוּ א,ׁש נּ קראוֹ ת ס וֹ ד אלעזר, רבּ י  אמר ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נּת ן  זה ה דה.וסוֹ ד לקוֹ צרי  לדעת ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

האבני על י ל  יד לטה ְֲִִֶַָָָָָָֹלא 

וׁש ל וֹ םבּ א  חס וירוּ ׁש לים, ציּ וֹ ן  יסוֹ ד וֹ ת ׁש ל אבנים אוֹ תן וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
נשׂ רפוּ , וא  א וֹ תם  שׂ רפוּ  וא  העּמ ים , ׁש אר עליהם  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶׁש לטוּ 
יסוֹ ד וֹ ת אוֹ תם  וכל  אוֹ תם , גּ נז הוּ א   ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  נגנזוּ , כּ לּ ם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶאלּ א 
הּק ד וֹ ׁש  וּ כׁש יּ חזר אחד . אפלּ וּ  מהם אבד וא נגנז וּ , הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
ׁש ל היסוֹ ד וֹ ת א וֹ תם  מקוֹ מּה , על  ירוּ ׁש לים  את ויקים ה וּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
אחרת עין בּ הם ת ׁש ט וא למקוֹ מם יחזר וּ  הרא ׁש וֹ נוֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאבנים 

עיניו(רעה ) את וימ לּ א  ּהּפ ו בּ א וֹ תוֹ  עינ וֹ  את  יכחל ׁש אדם  לזמן ּפ רט  ,ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
מתּק נים ירוּ ׁש לים ׁש ל והיס וֹ דוֹ ת  האבנים  כּ ל את  יראה ואז  ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
יקרוֹ ת אבנים אוֹ תן וכל  העּמ ים . ׁש אר בהם ׁש לטוּ  ׁש א מקוֹ מם , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַעל

מק וֹ מם. על  ע וֹ מדים כּ לּ ם האבנים, בּ ניני א וֹ תם  וכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרוֹ ת ,

מלמק  צ את יחזיר ְְִִִֶַָה '

נב )ואז , בּ ׁש וּ ב (ישעיה זּ ה מה ציּ וֹ ן . ה' בּ ׁש וּ ב יראוּ  בּ עין עין  כּ י  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
בּ ר וּ ה' הּק דוֹ ׁש  העּמ ים, ׁש אר עליה כּ ׁש לטוּ  אלּ א  ?ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

יחזיר נּ ה הוּ א הזּ מן  וּ באוֹ תוֹ  למעלה, אוֹ תּה  העלה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶהוּ א
ׁש כּ תוּ ב  ודּ אי .(שם)למק וֹ מ ּה , ה ' בּ ׁש וּ ב  ציּ וֹ ן. ה' בּ ׁש וּ ב ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
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תהלי זוהר 

.ירי יְִִִִַַַויסד

ר ׁש וּ תוּ בא לעין נּת נה וא העין מן נּ סּת ר מה כּ ל  ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
לאׁש ר ּפ רט העין , בּ וֹ  ל ׁש ט תוּ כל א בּ וֹ , ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִלׁש ט
מרבּ יץ  אנכי  הנּ ה , ּכ וּ מוּ ם ידוּ עים. בּ דברים העין  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ כחילת
במקוֹ מן  יעמדוּ  הלּ ל וּ  האבנים כּ ל ראה, וּ בא . אבני  ַּבּ ּפ ו◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

סּפ ירים  ׁש ל  ויסוֹ ד כּ בראׁש וֹ נה, יסוֹ דוֹ ת יעמדוּ (אחרים)ויהי וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ויסדּת י ׁש כּ תוּ ב זהוּ  .ולאר לרחב סביב, אחר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְבמק וֹ ם

◌ִ◌ִ◌ַ◌ַבּ ּס ּפ ירים.

נחרבות יהיו שלא   ספירי מאבני יהיו ירושלי יסודות

וגו'זכר  אדוֹ ם לבני  ז)(קה' פקודי:לז , פרשת  רמ.)[ח"ב תורה](דף זוהר ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌

יוֹ ם את אדוֹ ם לבני ה' "זכר כתוב: אמר, שמעון ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְרבי
הקדוש  עתיד בּ ּה ", היסוֹ ד עד ער וּ  ער וּ  האמרים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לם,
שישלטו  אחרים יסודות מן ירושלם, יסודי  לבנות הוא ברוך
בּ ּס ּפ ירים" ויסד ּת י" שכתוב : ספירים, הם , ומה הכל, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִעל 

יא) נד, וגבוהים,(ישעיהו  חזקים ועמודים יסודות הם שאלו ,
שאבנים לפי הטעם , מה לראשונים , כמו רפיון להם שאין
לשלוט עמים  שאר יכלו היסודות, אותן של הראשונות
עליונה הארה  בהן היה שלא מפני מה, מפני עליהן,

עליונה,קסטכראוי  הארה מתוך  מאירות תהיינה אלו אבל ,

הזוהר זיו

נקראקסט. הכח זה וגם גשמי, בדבר  הנקשר  דקדושה, רוחני כח זה
והרי  החשך, מן ההיפוך שהוא  האור  כדמיון  זה שאין חנם, הארת  בשם 

הקדוש . בזוהר רבים וכמוהו השכינה, הארת כענין  זה
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תהלי זוהר 

ריב ה היס ד ת  נ ְְְְִַַַית

כּ תוּ בואם הרי  יתבּ ּט לוּ , ראׁש וֹ נים יסוֹ ד וֹ ת ׁש אוֹ תם (שם)ּת אמר  ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
מה הבוּ ר. לתּק ן מרבּ יץ  .אבני  ּבּ ּפ ו מרבּ יץ אנכי ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִהנּ ה

 ּבּ ּפ ו ׁש נּ אמר ,זּ ה כּ מוֹ  ט )? ב  אבנים(מלכים  יׁש  עיניה.  ּבּ ּפ ו וּת שׂ ם ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
זה ׁש ל  הּט עם מה  . ּּפ ו הוּ א,ׁש נּ קראוֹ ת ס וֹ ד אלעזר, רבּ י  אמר ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נּת ן  זה ה דה.וסוֹ ד לקוֹ צרי  לדעת ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

האבני על י ל  יד לטה ְֲִִֶַָָָָָָֹלא 

וׁש ל וֹ םבּ א  חס וירוּ ׁש לים, ציּ וֹ ן  יסוֹ ד וֹ ת ׁש ל אבנים אוֹ תן וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
נשׂ רפוּ , וא  א וֹ תם  שׂ רפוּ  וא  העּמ ים , ׁש אר עליהם  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶׁש לטוּ 
יסוֹ ד וֹ ת אוֹ תם  וכל  אוֹ תם , גּ נז הוּ א   ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  נגנזוּ , כּ לּ ם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶאלּ א 
הּק ד וֹ ׁש  וּ כׁש יּ חזר אחד . אפלּ וּ  מהם אבד וא נגנז וּ , הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
ׁש ל היסוֹ ד וֹ ת א וֹ תם  מקוֹ מּה , על  ירוּ ׁש לים  את ויקים ה וּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
אחרת עין בּ הם ת ׁש ט וא למקוֹ מם יחזר וּ  הרא ׁש וֹ נוֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאבנים 

עיניו(רעה ) את וימ לּ א  ּהּפ ו בּ א וֹ תוֹ  עינ וֹ  את  יכחל ׁש אדם  לזמן ּפ רט  ,ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
מתּק נים ירוּ ׁש לים ׁש ל והיס וֹ דוֹ ת  האבנים  כּ ל את  יראה ואז  ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
יקרוֹ ת אבנים אוֹ תן וכל  העּמ ים . ׁש אר בהם ׁש לטוּ  ׁש א מקוֹ מם , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַעל

מק וֹ מם. על  ע וֹ מדים כּ לּ ם האבנים, בּ ניני א וֹ תם  וכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרוֹ ת ,

מלמק  צ את יחזיר ְְִִִֶַָה '

נב )ואז , בּ ׁש וּ ב (ישעיה זּ ה מה ציּ וֹ ן . ה' בּ ׁש וּ ב יראוּ  בּ עין עין  כּ י  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
בּ ר וּ ה' הּק דוֹ ׁש  העּמ ים, ׁש אר עליה כּ ׁש לטוּ  אלּ א  ?ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

יחזיר נּ ה הוּ א הזּ מן  וּ באוֹ תוֹ  למעלה, אוֹ תּה  העלה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶהוּ א
ׁש כּ תוּ ב  ודּ אי .(שם)למק וֹ מ ּה , ה ' בּ ׁש וּ ב  ציּ וֹ ן. ה' בּ ׁש וּ ב ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
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תהלי זוהר 

.ירי יְִִִִַַַויסד

ר ׁש וּ תוּ בא לעין נּת נה וא העין מן נּ סּת ר מה כּ ל  ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
לאׁש ר ּפ רט העין , בּ וֹ  ל ׁש ט תוּ כל א בּ וֹ , ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִלׁש ט
מרבּ יץ  אנכי  הנּ ה , ּכ וּ מוּ ם ידוּ עים. בּ דברים העין  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ כחילת
במקוֹ מן  יעמדוּ  הלּ ל וּ  האבנים כּ ל ראה, וּ בא . אבני  ַּבּ ּפ ו◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

סּפ ירים  ׁש ל  ויסוֹ ד כּ בראׁש וֹ נה, יסוֹ דוֹ ת יעמדוּ (אחרים)ויהי וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ויסדּת י ׁש כּ תוּ ב זהוּ  .ולאר לרחב סביב, אחר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְבמק וֹ ם

◌ִ◌ִ◌ַ◌ַבּ ּס ּפ ירים.

נחרבות יהיו שלא   ספירי מאבני יהיו ירושלי יסודות

וגו'זכר  אדוֹ ם לבני  ז)(קה' פקודי:לז , פרשת  רמ.)[ח"ב תורה](דף זוהר ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌

יוֹ ם את אדוֹ ם לבני ה' "זכר כתוב: אמר, שמעון ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְרבי
הקדוש  עתיד בּ ּה ", היסוֹ ד עד ער וּ  ער וּ  האמרים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לם,
שישלטו  אחרים יסודות מן ירושלם, יסודי  לבנות הוא ברוך
בּ ּס ּפ ירים" ויסד ּת י" שכתוב : ספירים, הם , ומה הכל, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִעל 

יא) נד, וגבוהים,(ישעיהו  חזקים ועמודים יסודות הם שאלו ,
שאבנים לפי הטעם , מה לראשונים , כמו רפיון להם שאין
לשלוט עמים  שאר יכלו היסודות, אותן של הראשונות
עליונה הארה  בהן היה שלא מפני מה, מפני עליהן,

עליונה,קסטכראוי  הארה מתוך  מאירות תהיינה אלו אבל ,

הזוהר זיו

נקראקסט. הכח זה וגם גשמי, בדבר  הנקשר  דקדושה, רוחני כח זה
והרי  החשך, מן ההיפוך שהוא  האור  כדמיון  זה שאין חנם, הארת  בשם 

הקדוש . בזוהר רבים וכמוהו השכינה, הארת כענין  זה
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תהלי זוהר 

עליהן . לשלוט ביכולת יהיה שלא  התהום, תוך ומשוקעות
ההוא שבזמן לפי ולמטה, למעלה שיאירו ספירים  הן ואלו

ולמטה. למעלה עליונה הארה יתוסף 

נגנזו  והיסודות  האבני כל 

ציון אמר יסודי  של אבנים אותן וראה, בוא אלעזר  רבי
לא עמים, שאר עליהן ששלטו  ושלום חס וירושלים,
ברוך  הקדוש שגנזן נגנזו, כלן אלא נשרפו , ולא אותן, שרפו

אחת. אפילו מהן נאבד  ולא הוא ,

כשבאו  מש שהרימה  למקומה ירושלי את יחזיר  ה'
השונאי

על וכאשר לירושלם לה ויקים הוא ברוך הקדוש ישוב
יוחזרו  הראשונות היסוד  אבני  אותן מקומה,

צ יּ וֹ ן" ה' בּ ׁש וּ ב  יראוּ  בּ עין  עין "כּ י  ובכן ח)למקומותן. נב , ,(שם ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
עמים, שאר  עליה שלטו כאשר  אלא ה'", "בּ ׁש וּ ב  ◌ְמהו
יחזירנה ההוא ובזמן למעלה, הרימה הוא ברוך הקדוש
בשוב  צ יּ וֹ ן", ה' "בּ ׁש וּ ב  שכתוב למקומה, הוא ברוך ◌ִ◌ְהקדוש

ודאי . ה '

הישני ליסודות  סביב  יהיו  החדשי היסודות

להיותן ובוא  במקומותן, יתקיימו אבנים אותן כל וראה ,
ספירים של אחרים ויסודות כבראשנה, יסודות
שכתוב : זהו ולאורך , לרוחב מסביב אחר במקום יתקיימו

יא) נד , בּ ּס ּפ ירים"(שם ויסדּת י"ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
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לנוּ : ׁש גּ מלּת  גּ מוּ ל את ל ׁש יׁש לּ ם אׁש רי הדוּ דה
הּס לע:ט אל עללי את ונּפ ץ ׁש יּ אחז אׁש רי

תהלי זוהר 

לעול יתבטל הטומאה  צד

מהובזמן  ההוא זמן על  לביתו, הוא ברוך הקדוש  שיקים
לנצח" ה ּמ ות "בּ לּ ע  ח)כתוב: כה, "לנצח",(שם  מהו , ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

יקום ולא הטומאה  צד שיתבטל לפי  לעולם. דורות לדורי
ה' כּ י  הארץ כּ ל מעל  יסיר עּמ וֹ  "וחרּפ ת ובכן ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְלעולם,

.(שם)דּ בּ ר" ִ◌ֵ◌
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תהלי זוהר 

עליהן . לשלוט ביכולת יהיה שלא  התהום, תוך ומשוקעות
ההוא שבזמן לפי ולמטה, למעלה שיאירו ספירים  הן ואלו

ולמטה. למעלה עליונה הארה יתוסף 

נגנזו  והיסודות  האבני כל 

ציון אמר יסודי  של אבנים אותן וראה, בוא אלעזר  רבי
לא עמים, שאר עליהן ששלטו  ושלום חס וירושלים,
ברוך  הקדוש שגנזן נגנזו, כלן אלא נשרפו , ולא אותן, שרפו

אחת. אפילו מהן נאבד  ולא הוא ,

כשבאו  מש שהרימה  למקומה ירושלי את יחזיר  ה'
השונאי

על וכאשר לירושלם לה ויקים הוא ברוך הקדוש ישוב
יוחזרו  הראשונות היסוד  אבני  אותן מקומה,

צ יּ וֹ ן" ה' בּ ׁש וּ ב  יראוּ  בּ עין  עין "כּ י  ובכן ח)למקומותן. נב , ,(שם ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
עמים, שאר  עליה שלטו כאשר  אלא ה'", "בּ ׁש וּ ב  ◌ְמהו
יחזירנה ההוא ובזמן למעלה, הרימה הוא ברוך הקדוש
בשוב  צ יּ וֹ ן", ה' "בּ ׁש וּ ב  שכתוב למקומה, הוא ברוך ◌ִ◌ְהקדוש

ודאי . ה '

הישני ליסודות  סביב  יהיו  החדשי היסודות

להיותן ובוא  במקומותן, יתקיימו אבנים אותן כל וראה ,
ספירים של אחרים ויסודות כבראשנה, יסודות
שכתוב : זהו ולאורך , לרוחב מסביב אחר במקום יתקיימו

יא) נד , בּ ּס ּפ ירים"(שם ויסדּת י"ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
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לנוּ : ׁש גּ מלּת  גּ מוּ ל את ל ׁש יׁש לּ ם אׁש רי הדוּ דה
הּס לע:ט אל עללי את ונּפ ץ ׁש יּ אחז אׁש רי

תהלי זוהר 

לעול יתבטל הטומאה  צד

מהובזמן  ההוא זמן על  לביתו, הוא ברוך הקדוש  שיקים
לנצח" ה ּמ ות "בּ לּ ע  ח)כתוב: כה, "לנצח",(שם  מהו , ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

יקום ולא הטומאה  צד שיתבטל לפי  לעולם. דורות לדורי
ה' כּ י  הארץ כּ ל מעל  יסיר עּמ וֹ  "וחרּפ ת ובכן ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְלעולם,

.(שם)דּ בּ ר" ִ◌ֵ◌
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אהיםאקלח נגד לבּ י בכל אוֹ ד לדוד 
ואוֹ דהבאזּמ רךּ :  קדׁש היכל אל אׁש ּת חוה 

כּ ל על הגדּ לּת  כּ י  אמּת ועל  ּחסד על ׁש מ את
:אמרת בנפׁש יג ׁש מ ּת רהבני וּת ענני קראתי בּ יוֹ ם 

הגאווה להעביר
לבי  בכל  אוד א)לדוד קלח]:(קלח, לפרק   תהלי לאמרו[שימוש טוב

לאהבה .

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

 נ ר עב דת ילה מתיע היה ל ה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָוד
וגו'לדוד  לּב י  בכל א)א וֹ ד ח"א:(קלח , קעח:)[זוהר לדוד](דף  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אזּמ רךּ  אהים נגד ל בּ י  בכל   אלעזראוֹ ד רבי  אמר . ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

הקב"ה, בעובדת מתיגע היה ימיו כל המלך  דוד וראה בוא 
ותשבחות, בשירות ומודה ומשבח הלילה בחצות  קם  והיה

העליונה במלכות מקומו שיתתקן כאשרקע בשביל כי
באותה שהקב"ה ידוע היה הלילה בחצות צפון רוח  נתעורר
היה והוא הצדיקים, עם להשתעשע העדן בגן נתעורר  שעה
הבקר, עלות עד ותשבחות בשירות והתגבר ההיא בשעה קם 
וכל  שהוא ביארו הרי  העדן בגן נמצא הקב"ה שכאשר לפי

ככתוב  לקולו, מקשיבים העדן  שבגן ח)הצדיקים חברים(שיר 

הזוהר זיו

היינו קע. אלהים  השם  כי אזמרך, אלהים  נגד של פירושו זהו
שורש  הקדושה  והשכינה המלכות דוד:מדת
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יהוד עז:  ּיוֹ דואמרי ׁש מעוּ  כּ י ארץ מלכי כּ ל 
:הפייהו בּ דרכי כּ בוֹ דויׁש ירוּ  גדוֹ ל כּ י 

יהו:ויהו רם וגבּה כּ י יראה וׁש פל 
יידע: אףזמּמ רחק על ּת חיּ ני צרה בּ קרב אל אם 

:ימינ ׁש יעני ותוֹ  יד ּת ׁש לח יגמריהוחאיבי 
תהלי זוהר 

חסד  של  שחוט אלא עוד ולא השמעיני , לקולך מקשיבים 
הכתוב על שנדרש כמו ביום, עליו מב )נמשך יומם(תהלים

דברי  שאותן אלא עוד  ולא עמי, שירה ובלילה חסדו ה' יצוה
הקב"ה, לפני ומתעטרים עולים כלם אומר  שהוא תורה
רבונו : בעבודת בלילה מתיגע היה המלך דוד זה ובשביל 

ידאם ּת ׁש לח איבי אף על ּת חיּ ני  צרה  ּב קרב  אל ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ימינ ז)ותוֹ ׁש יעני  ח"ב:(קלח , רלט:)[זוהר אלך ](דף  אם  ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ותושיעני  ידך תשלח איבי  אף על תחייני  צרה בקרב 
ימינך]ימינך , ותושיעני  ידך תשלח שאמר זה מה בו  לעיין יש זה [מקרא

כתוב  שמעון רבי ה)אמר קום(עמוס תוסיף לא נפלה
קום, תוסיף ולא  מהו ישראל, אחרתבתולת בפעם שהרי  (משמע 

ולאקמה) מעצמה קמה היא שקמה אחרת בפעם אלא
הקימה הקב "ה מצרים בגלות שהרי  הקב"ה, אותה הקים
הוא בבל ובגלות אותה, להקים בשביל  נסים כמה ועשה
גרם, שהחטא כיון נסים  להם עשה שלא לפי הקימה, לא 
היתה לא כאילו הגולה בני ועלו מעצמה, קמה היא אלא
שגרם לפי  עליהם, הקב"ה תשוקת גדלה ולא גאולה, להם



יתה זוהר הלימוד1358 אלולסדר יב ליו

קלחתהלי מזמור | לחודש  כח  | חמישי ספר

אהיםאקלח נגד לבּ י בכל אוֹ ד לדוד 
ואוֹ דהבאזּמ רךּ :  קדׁש היכל אל אׁש ּת חוה 

כּ ל על הגדּ לּת  כּ י  אמּת ועל  ּחסד על ׁש מ את
:אמרת בנפׁש יג ׁש מ ּת רהבני וּת ענני קראתי בּ יוֹ ם 

הגאווה להעביר
לבי  בכל  אוד א)לדוד קלח]:(קלח, לפרק   תהלי לאמרו[שימוש טוב

לאהבה .

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

 נ ר עב דת ילה מתיע היה ל ה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָוד
וגו'לדוד  לּב י  בכל א)א וֹ ד ח"א:(קלח , קעח:)[זוהר לדוד](דף  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אזּמ רךּ  אהים נגד ל בּ י  בכל   אלעזראוֹ ד רבי  אמר . ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

הקב"ה, בעובדת מתיגע היה ימיו כל המלך  דוד וראה בוא 
ותשבחות, בשירות ומודה ומשבח הלילה בחצות  קם  והיה

העליונה במלכות מקומו שיתתקן כאשרקע בשביל כי
באותה שהקב"ה ידוע היה הלילה בחצות צפון רוח  נתעורר
היה והוא הצדיקים, עם להשתעשע העדן בגן נתעורר  שעה
הבקר, עלות עד ותשבחות בשירות והתגבר ההיא בשעה קם 
וכל  שהוא ביארו הרי  העדן בגן נמצא הקב"ה שכאשר לפי

ככתוב  לקולו, מקשיבים העדן  שבגן ח)הצדיקים חברים(שיר 

הזוהר זיו

היינו קע. אלהים  השם  כי אזמרך, אלהים  נגד של פירושו זהו
שורש  הקדושה  והשכינה המלכות דוד:מדת
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יהוד עז:  ּיוֹ דואמרי ׁש מעוּ  כּ י ארץ מלכי כּ ל 
:הפייהו בּ דרכי כּ בוֹ דויׁש ירוּ  גדוֹ ל כּ י 

יהו:ויהו רם וגבּה כּ י יראה וׁש פל 
יידע: אףזמּמ רחק על ּת חיּ ני צרה בּ קרב אל אם 

:ימינ ׁש יעני ותוֹ  יד ּת ׁש לח יגמריהוחאיבי 
תהלי זוהר 

חסד  של  שחוט אלא עוד ולא השמעיני , לקולך מקשיבים 
הכתוב על שנדרש כמו ביום, עליו מב )נמשך יומם(תהלים

דברי  שאותן אלא עוד  ולא עמי, שירה ובלילה חסדו ה' יצוה
הקב"ה, לפני ומתעטרים עולים כלם אומר  שהוא תורה
רבונו : בעבודת בלילה מתיגע היה המלך דוד זה ובשביל 

ידאם ּת ׁש לח איבי אף על ּת חיּ ני  צרה  ּב קרב  אל ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ימינ ז)ותוֹ ׁש יעני  ח"ב:(קלח , רלט:)[זוהר אלך ](דף  אם  ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ותושיעני  ידך תשלח איבי  אף על תחייני  צרה בקרב 
ימינך]ימינך , ותושיעני  ידך תשלח שאמר זה מה בו  לעיין יש זה [מקרא

כתוב  שמעון רבי ה)אמר קום(עמוס תוסיף לא נפלה
קום, תוסיף ולא  מהו ישראל, אחרתבתולת בפעם שהרי  (משמע 

ולאקמה) מעצמה קמה היא שקמה אחרת בפעם אלא
הקימה הקב "ה מצרים בגלות שהרי  הקב"ה, אותה הקים
הוא בבל ובגלות אותה, להקים בשביל  נסים כמה ועשה
גרם, שהחטא כיון נסים  להם עשה שלא לפי הקימה, לא 
היתה לא כאילו הגולה בני ועלו מעצמה, קמה היא אלא
שגרם לפי  עליהם, הקב"ה תשוקת גדלה ולא גאולה, להם
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יהו ּת רף:בּ עדי אל ידי מעשׂ י לעוֹ לם  ּחסד 
תהלי זוהר 

הקים לא הקב"ה כן ועל  נכריות, נשים  שנשאו  ההוא חטא
ההוא בזמן וגבורות נסים לה עשה ולא ישראל, לכנסת לה 
תוסיף  לא  כתוב, קום תוסיף ולא לבוא לעתיד אבל כראוי ,

אותה יקים הקב"ה  אלא מעצמה, שכתובקום  ט ), (עמוס

וכתוב הנופלת, דוד סכת  את ל )אקים מלכם(ירמי ' דוד ואת
להם: אקים ותושיעניאשר ידך תשלח ואמר דוד התפלל זה [ועל

אותי]קעאימינך להקים ידך .תשלח



הזוהר זיו

וכאשרקעא. לעפר, ושוכב שנפל  למי להקים ידו ששולח כזה לומר רצה 
ממילא  יתבטלו אז  ישראל  לכנסת להקים הקב"ה של  ימינו יד הופעת יראו
נטעה לבל להבין יש ומכאן הגאולה : בענין העכובים וכל  הקטרוגים  כל 
לאומי מקלט בית מקום תהיה  פלשתינא שארץ  אנגליא מלכות שהצהרת

א  הל כי עליה , מצפים שאנו  הגאולה שזהו לחשוב ישראל  עם עוד עבור  יזה 
בזה שיש  ודאי אבל ומובן, כידוע  עזרא בימי כורש  מהצהרת הרבה  פחות
שם להתיישב כשרים אנשים יעלו  ובאם דגאולה, אתחלתא של  התנוצצות
אתערותא  זאת  תהיה בודאי  תורה, פי על  שם ויתנהגו ויותר  יותר פעם בכל
הכתוב בנו ויתקיים השלימה , לגאולה דלעילא אתערותא לעורר דלתתא
ברה ולבסוף כלבנה, יפה  ואח "כ  בתחילה , שחר , כמו הנשקפה  זאת מי
כי חבל , אמנם  לבוא, העתידה  הגאולה  על  נדרש  זה שפסוק  כידוע  כחמה ,
שם ויתישבו שיעלו  כוחותיו בכל שעובד שטן מעשה רואים אנו  כעת
אבל ישראל, בר  כל לב  יודה זה  ועל  תורה , פי על יתנהגו לא אשר  אנשים
ותעלה לטובה, לבבם יהפך דישראל  דארעא אוירא סוף כל שסוף נקוה

בב"א: דוד  בן משיח ע "י השלמה גאולה ותצמח
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מזמוֹ ראקלט לדוד חקרּת נייהולמנצּ ח 
לרעיבוּת דע: בּ נּת ה וקוּ מי ׁש בּת י ידעּת  אּת ה 

הסכּ נּת ה:ג מרחוֹ ק: דּ רכי וכל זרית ורבעי כּ יד ארחי 
יהו הן בּ לׁש וֹ ני מלּ ה כלּ ּה :אין אחוֹ רהידעּת  

כּ ּפ כה: עלי וּת ׁש ת צרּת ני דעת(פלאיה)ווקדם ּפ ליאה 

לאשתו  איש בי אהבה   לשי
ותדע א)חקרתני קלט]:(קלט, לפרק תהלי אהבה[שימוש לשי טוב

לאשתו . איש בי

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ּכ ּפ כה אח וֹ ר  עלי  וּת ׁש ת  צרּת ני  ה)וקדם  פ':(קלט, שמות [זוהר ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

נ"ה .)בשלח בּ לּ ילה](דף  בּ וֹ  יהוּ דה, ר בּ י אמר  - ביּ ם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָרמה
בּ רוּ ח היּ ם את ה' ויּ וֹ ל בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב חזקה, גבוּ רה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררה

הלּ ילה. כּ ל ע זּ ה חזקה)קדים גבורה בו בּ קׁש ה(שהתעוררה זמן בּ אוֹ תוֹ  ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תם וכל ׁש לּ מּט ה אוּ כל וּ סים אוֹ תם כּ ל את  ה ּמ ל מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכּ ה
לעשׂ וֹ ת לידיה נמסרוּ  וכלּ ם בידיה, ׁש יּ ּמ סרוּ  ׁש לּ מעלה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַׁש לּ יטים
סתם, בּ יּ ם ביּ ם. רמה ורכבוֹ  סוּ ס ׁש כּ תוּ ב זהוּ  נקמוֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם

י ּה . וזמרת עזּ י  וּ למּט ה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 

ואמר ,רבּ י  ּפ תח קלט )חיּ יא וּת ׁש ת (תהלים צר ּת ני וקדם אחוֹ ר  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
כּ ּפ כה  הּק דוֹ ׁש עלי את  לכ בּ ד אדם בּ ני הצטרכוּ  כּ ּמ ה . ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

העוֹ לם, את  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  בּ רא ׁש כּ אׁש ר מוּ ם הוּ א,  ָּבּ רו◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הכּ ל, על  ׁש לּ יט להי וֹ ת האדם  על ונבראהס ּת כּ ל בכל, שלם  (להיות ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֹ
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יהו ּת רף:בּ עדי אל ידי מעשׂ י לעוֹ לם  ּחסד 
תהלי זוהר 

הקים לא הקב"ה כן ועל  נכריות, נשים  שנשאו  ההוא חטא
ההוא בזמן וגבורות נסים לה עשה ולא ישראל, לכנסת לה 
תוסיף  לא  כתוב, קום תוסיף ולא לבוא לעתיד אבל כראוי ,

אותה יקים הקב"ה  אלא מעצמה, שכתובקום  ט ), (עמוס

וכתוב הנופלת, דוד סכת  את ל )אקים מלכם(ירמי ' דוד ואת
להם: אקים ותושיעניאשר ידך תשלח ואמר דוד התפלל זה [ועל

אותי]קעאימינך להקים ידך .תשלח



הזוהר זיו

וכאשרקעא. לעפר, ושוכב שנפל  למי להקים ידו ששולח כזה לומר רצה 
ממילא  יתבטלו אז  ישראל  לכנסת להקים הקב"ה של  ימינו יד הופעת יראו
נטעה לבל להבין יש ומכאן הגאולה : בענין העכובים וכל  הקטרוגים  כל 
לאומי מקלט בית מקום תהיה  פלשתינא שארץ  אנגליא מלכות שהצהרת

א  הל כי עליה , מצפים שאנו  הגאולה שזהו לחשוב ישראל  עם עוד עבור  יזה 
בזה שיש  ודאי אבל ומובן, כידוע  עזרא בימי כורש  מהצהרת הרבה  פחות
שם להתיישב כשרים אנשים יעלו  ובאם דגאולה, אתחלתא של  התנוצצות
אתערותא  זאת  תהיה בודאי  תורה, פי על  שם ויתנהגו ויותר  יותר פעם בכל
הכתוב בנו ויתקיים השלימה , לגאולה דלעילא אתערותא לעורר דלתתא
ברה ולבסוף כלבנה, יפה  ואח "כ  בתחילה , שחר , כמו הנשקפה  זאת מי
כי חבל , אמנם  לבוא, העתידה  הגאולה  על  נדרש  זה שפסוק  כידוע  כחמה ,
שם ויתישבו שיעלו  כוחותיו בכל שעובד שטן מעשה רואים אנו  כעת
אבל ישראל, בר  כל לב  יודה זה  ועל  תורה , פי על יתנהגו לא אשר  אנשים
ותעלה לטובה, לבבם יהפך דישראל  דארעא אוירא סוף כל שסוף נקוה

בב"א: דוד  בן משיח ע "י השלמה גאולה ותצמח
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תהלי זוהר 

ּכ ּפ כה אח וֹ ר  עלי  וּת ׁש ת  צרּת ני  ה)וקדם  פ':(קלט, שמות [זוהר ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

נ"ה .)בשלח בּ לּ ילה](דף  בּ וֹ  יהוּ דה, ר בּ י אמר  - ביּ ם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָרמה
בּ רוּ ח היּ ם את ה' ויּ וֹ ל בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב חזקה, גבוּ רה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררה

הלּ ילה. כּ ל ע זּ ה חזקה)קדים גבורה בו בּ קׁש ה(שהתעוררה זמן בּ אוֹ תוֹ  ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תם וכל ׁש לּ מּט ה אוּ כל וּ סים אוֹ תם כּ ל את  ה ּמ ל מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכּ ה
לעשׂ וֹ ת לידיה נמסרוּ  וכלּ ם בידיה, ׁש יּ ּמ סרוּ  ׁש לּ מעלה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַׁש לּ יטים
סתם, בּ יּ ם ביּ ם. רמה ורכבוֹ  סוּ ס ׁש כּ תוּ ב זהוּ  נקמוֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם

י ּה . וזמרת עזּ י  וּ למּט ה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 

ואמר ,רבּ י  ּפ תח קלט )חיּ יא וּת ׁש ת (תהלים צר ּת ני וקדם אחוֹ ר  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
כּ ּפ כה  הּק דוֹ ׁש עלי את  לכ בּ ד אדם בּ ני הצטרכוּ  כּ ּמ ה . ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

העוֹ לם, את  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  בּ רא ׁש כּ אׁש ר מוּ ם הוּ א,  ָּבּ רו◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הכּ ל, על  ׁש לּ יט להי וֹ ת האדם  על ונבראהס ּת כּ ל בכל, שלם  (להיות ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֹ
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פרצופים) אוֹ תוֹ בשני הוֹ ריד  ול ּת חּת וֹ נים. לעלי וֹ נים דוֹ מה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
אליו  התכּ נּ סוּ  אז הבּ ריּ וֹ ת. אוֹ תוֹ  וראוּ  מכבּ דת, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ִבּ דמוּ ת
זהוּ  מּפ חדּ וֹ . עליהם נפל וּ  ואימה וּ פחד לפניו, ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת חווּ 

ט )ׁש כּ תוּ ב הארץ (בראשית חיּ ת כּ ל  על יהיה וחּת כם וּ מוֹ ראכם ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
לוֹ  להיוֹ ת ל ׁש מר וֹ , לגנּ וֹ  אוֹ תוֹ  הכניס המים. עוֹ ף כּ ל  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועל
מכּס ה ח ּפ ה לוֹ  עשׂ ה בּ וֹ . וּ להׁש ּת עׁש ע שׂ מחה על ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה
 ּכ אחר לפניו. שׂ מחים עליוֹ נים וּ מלאכים יקר וֹ ת, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ אבנים

ר בּ וֹ נוֹ . בּ מצות עמד  וא אחד , עץ  על אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִצוּ ה

הּק דוֹ ׁש מצאנוּ  אוֹ תוֹ  ׁש העלה ׁש לּ אחר , ֹחנו ׁש ל בּ ספר וֹ  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌
עליוֹ נים , ה ּמ ל גּ נזי כּ ל את ל וֹ  והראה הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
עליו  ׁש הצטוּ ה והעץ  הח יּ ים עץ את ל וֹ  הראה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים,
ׁש אלמלא וראה, עדן. בּ גן אדם  ׁש ל מק וֹ מ וֹ  לוֹ  והראה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָאדם,
ה וּ א ּת מיד. ׁש ם ולהיוֹ ת ּת מיד לעמד יכוֹ ל זוֹ , מצוה אדם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש מר

יצח ר בּ י  ונענ ׁש . בּ דימ וֹ ס יצא  - רבּ וֹ נוֹ  מצות ׁש מר אמר,א ק ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ ארנוּ , והרי דּ וּ -פרצ וּ פים, נברא ב )אדם אחת(שם ויּ ּק ח ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

מּמ זרח ׁש נים, ונע שׂ וּ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נ ּס ר וֹ  - ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִמצּ לעתיו
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  קלט )וּ מ ּמ ערב. צר ּת ני(תהלים וקדם זהאחוֹ ר  אחוֹ ר . ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה אמר , חיּ יא רבּ י מזרח. זה וקדם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמערב.
והכניס ּה ה וּ א הכּ ל, על יפיּה  את  וׁש כלל נקבה, אוֹ תּה  ּת ּק ן ?ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מן  לקח א ׁש ר  הצּ לע את אהים ה' ויּ בן  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָלאדם.
למעלה כּ תוּ ב מה ראה בּ א לאה. אחתהאדם ויּ ּק ח ? ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

אחת זּ ה מה ׁש נּ אמרמצּ לעתיו. כּ מוֹ  ו)? יוֹ נתי (שיר היא אחת ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מצּ דדיו, - מצּ לעתיו לאּמ ּה . היא אחת ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַתּמ תי
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כו) ה וּ א(שמות  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  אמר, יהוּ דה רבּ י  הּמ ׁש כּ ן . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְוּ לצלע
לדעת כּ די  והשׂ כּ ל חכמה בּ ּה  וכלל בּ אדם, עליוֹ נה נׁש מה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָנתן

נ ׁש מה בּ וֹ  נתן מקוֹ ם מאיזה  מ ּמ קוֹ םהכּ ל. אמר , יצחק רבּ י  ? ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בּ אוֹ ת. הּק דוֹ ׁש וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש אר 

ׁש כּ תוּ בר בּ י  מ כּ אן, אמר, א)יהוּ דה נפׁש (בראשית הארץ ּת וֹ צא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
הארץ  זוֹ  מי בּ וֹ .חיּ ה. נמצא ׁש הּמ קדּ ׁש  מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  ? ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הכּ ל . ׁש ל הראׁש וֹ ן אדם ׁש ל  נפׁש  זוֹ  סתם, חיּ ה נפ ׁש  - חיּ ה ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶנפ ׁש  ◌ֹ
מּמ לאכי  יוֹ תר עלי וֹ נה חכמה י וֹ דע היה אדם אמר , חיּ יא ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
ׁש אר מכּ ל יוֹ תר  לרבּ וֹ נוֹ  ונוֹ דע ויוֹ דע בּ כּ ל, מסּת כּ ל והיה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהרת,
מה החכמה. מעינוֹ ת מּמ נּ וּ  נסּת מוּ  ׁש חטא לאחר העוֹ לם. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

שכתוב )?כּ תוּ ב  ג )(ממה לעבד (שם עדן מגּ ן אהים ה' וי ׁש לּ חהוּ  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
נמצא, וּ נקבה מזּ כר  הראׁש וֹ ן אדם אמר, אבּ א  רבּ י  האדמה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶאת

ׁש כּ תוּ ב א)זהוּ  כּ דמוּ תנוּ .(שם בּ צלמנוּ  אדם נעשׂ ה אהים ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ּת אמר, ואם . ּכ אחר ונפרדוּ  כּ אחד, נעשׂ וּ  וּ נקבה זכר  זה ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
וזוֹ הי  ודּ אי , הוּ א  ּכ - מם לּק ח אׁש ר האדמה ׁש אמר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזה
וּ נקבה, זכר וזהוּ  ע ּמ ּה , הׁש ּת ּת ף הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהנּ קבה,

אחד  דּ בר  .והכּ ל  ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ּכ ּפ כה אח וֹ ר  עלי  וּת ׁש ת  צרּת ני  ה)וקדם  פ':(קלט, שמות [זוהר ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

רל"א .)פקודי  -](דף האפוֹ ד  ׁש ל הזּ ה הּמ עיל ראה, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹוּ בא
כּ תוּ ב אוֹ תוֹ . כּ ׁש לּ וֹ בׁש  עליו קלט )לכּס וֹ ת  וקדם (תהלים אחוֹ ר ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

כּ ּפ כה. עלי וּת ׁש ת בּ אצרּת ני אבל ּפ ר ׁש וּ הוּ . הרי זה ּפ סוּ ק  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֹ
זכר הראׁש וֹ ן, אדם את  ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ רא בּ ׁש עה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ראה,
לאחוֹ ר הנּ קבה ק ׁש וּ רים, זה עם זה ׁש ניהם והי וּ  נבראוּ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ נקבה



יתה זוהר הלימוד1362 אלולסדר יג  ליו

קלטתהלי מזמור  | לחודש  כח | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

פרצופים) אוֹ תוֹ בשני הוֹ ריד  ול ּת חּת וֹ נים. לעלי וֹ נים דוֹ מה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
אליו  התכּ נּ סוּ  אז הבּ ריּ וֹ ת. אוֹ תוֹ  וראוּ  מכבּ דת, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ִבּ דמוּ ת
זהוּ  מּפ חדּ וֹ . עליהם נפל וּ  ואימה וּ פחד לפניו, ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת חווּ 

ט )ׁש כּ תוּ ב הארץ (בראשית חיּ ת כּ ל  על יהיה וחּת כם וּ מוֹ ראכם ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
לוֹ  להיוֹ ת ל ׁש מר וֹ , לגנּ וֹ  אוֹ תוֹ  הכניס המים. עוֹ ף כּ ל  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועל
מכּס ה ח ּפ ה לוֹ  עשׂ ה בּ וֹ . וּ להׁש ּת עׁש ע שׂ מחה על ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה
 ּכ אחר לפניו. שׂ מחים עליוֹ נים וּ מלאכים יקר וֹ ת, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ אבנים

ר בּ וֹ נוֹ . בּ מצות עמד  וא אחד , עץ  על אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִצוּ ה

הּק דוֹ ׁש מצאנוּ  אוֹ תוֹ  ׁש העלה ׁש לּ אחר , ֹחנו ׁש ל בּ ספר וֹ  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌
עליוֹ נים , ה ּמ ל גּ נזי כּ ל את ל וֹ  והראה הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
עליו  ׁש הצטוּ ה והעץ  הח יּ ים עץ את ל וֹ  הראה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים,
ׁש אלמלא וראה, עדן. בּ גן אדם  ׁש ל מק וֹ מ וֹ  לוֹ  והראה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָאדם,
ה וּ א ּת מיד. ׁש ם ולהיוֹ ת ּת מיד לעמד יכוֹ ל זוֹ , מצוה אדם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש מר

יצח ר בּ י  ונענ ׁש . בּ דימ וֹ ס יצא  - רבּ וֹ נוֹ  מצות ׁש מר אמר,א ק ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ ארנוּ , והרי דּ וּ -פרצ וּ פים, נברא ב )אדם אחת(שם ויּ ּק ח ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

מּמ זרח ׁש נים, ונע שׂ וּ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נ ּס ר וֹ  - ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִמצּ לעתיו
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  קלט )וּ מ ּמ ערב. צר ּת ני(תהלים וקדם זהאחוֹ ר  אחוֹ ר . ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה אמר , חיּ יא רבּ י מזרח. זה וקדם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמערב.
והכניס ּה ה וּ א הכּ ל, על יפיּה  את  וׁש כלל נקבה, אוֹ תּה  ּת ּק ן ?ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מן  לקח א ׁש ר  הצּ לע את אהים ה' ויּ בן  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָלאדם.
למעלה כּ תוּ ב מה ראה בּ א לאה. אחתהאדם ויּ ּק ח ? ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

אחת זּ ה מה ׁש נּ אמרמצּ לעתיו. כּ מוֹ  ו)? יוֹ נתי (שיר היא אחת ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מצּ דדיו, - מצּ לעתיו לאּמ ּה . היא אחת ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַתּמ תי
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כו) ה וּ א(שמות  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  אמר, יהוּ דה רבּ י  הּמ ׁש כּ ן . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְוּ לצלע
לדעת כּ די  והשׂ כּ ל חכמה בּ ּה  וכלל בּ אדם, עליוֹ נה נׁש מה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָנתן

נ ׁש מה בּ וֹ  נתן מקוֹ ם מאיזה  מ ּמ קוֹ םהכּ ל. אמר , יצחק רבּ י  ? ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בּ אוֹ ת. הּק דוֹ ׁש וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש אר 

ׁש כּ תוּ בר בּ י  מ כּ אן, אמר, א)יהוּ דה נפׁש (בראשית הארץ ּת וֹ צא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
הארץ  זוֹ  מי בּ וֹ .חיּ ה. נמצא ׁש הּמ קדּ ׁש  מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  ? ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הכּ ל . ׁש ל הראׁש וֹ ן אדם ׁש ל  נפׁש  זוֹ  סתם, חיּ ה נפ ׁש  - חיּ ה ֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 
מּמ לאכי  יוֹ תר עלי וֹ נה חכמה י וֹ דע היה אדם אמר , חיּ יא ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
ׁש אר מכּ ל יוֹ תר  לרבּ וֹ נוֹ  ונוֹ דע ויוֹ דע בּ כּ ל, מסּת כּ ל והיה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהרת,
מה החכמה. מעינוֹ ת מּמ נּ וּ  נסּת מוּ  ׁש חטא לאחר העוֹ לם. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

שכתוב )?כּ תוּ ב  ג )(ממה לעבד (שם עדן מגּ ן אהים ה' וי ׁש לּ חהוּ  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
נמצא, וּ נקבה מזּ כר  הראׁש וֹ ן אדם אמר, אבּ א  רבּ י  האדמה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶאת

ׁש כּ תוּ ב א)זהוּ  כּ דמוּ תנוּ .(שם בּ צלמנוּ  אדם נעשׂ ה אהים ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ּת אמר, ואם . ּכ אחר ונפרדוּ  כּ אחד, נעשׂ וּ  וּ נקבה זכר  זה ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
וזוֹ הי  ודּ אי , הוּ א  ּכ - מם לּק ח אׁש ר האדמה ׁש אמר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזה
וּ נקבה, זכר וזהוּ  ע ּמ ּה , הׁש ּת ּת ף הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהנּ קבה,

אחד  דּ בר  .והכּ ל  ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ּכ ּפ כה אח וֹ ר  עלי  וּת ׁש ת  צרּת ני  ה)וקדם  פ':(קלט, שמות [זוהר ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

רל"א .)פקודי  -](דף האפוֹ ד  ׁש ל הזּ ה הּמ עיל ראה, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹוּ בא
כּ תוּ ב אוֹ תוֹ . כּ ׁש לּ וֹ בׁש  עליו קלט )לכּס וֹ ת  וקדם (תהלים אחוֹ ר ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

כּ ּפ כה. עלי וּת ׁש ת בּ אצרּת ני אבל ּפ ר ׁש וּ הוּ . הרי זה ּפ סוּ ק  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֹ
זכר הראׁש וֹ ן, אדם את  ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ רא בּ ׁש עה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ראה,
לאחוֹ ר הנּ קבה ק ׁש וּ רים, זה עם זה ׁש ניהם והי וּ  נבראוּ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ נקבה
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והתקין  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם ׁש נּ ּס ר עד לפנים, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהזּ כר 
וכיון  בּ פנים. ּפ נים להסּת כּ ל  אדם לפני  אוֹ תּה  והכניס ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
והוֹ לידוּ  בּ ע וֹ לם, האהבה רבתה אז  בּ פנים, ּפ נים  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הס ּת כּ לוּ 
ואחר בּ ארנוּ . והרי לכן, מּק דם היה א  מה בּ עוֹ לם, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָתוֹ לדוֹ ת
זהמה, בּ ּה  והּט יל חוּ ה על  נחׁש  וּ בא והא ה , אדם ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש חטא
וּ מּט ה ׁש לּ מעלה דּ יוֹ קן דּ יוֹ קנוֹ  והיה קין, את חוּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ לידה
ה וּ א כּ ן ועל ׁש לּ מ ּט ה. וּ מהצּ ד האחר הצּ ד ׁש ל  הזּ המה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ִמּס וֹ ד 
גּ רם. ׁש לּ וֹ  ׁש הצּ ד מוּ ם בּ עוֹ לם, מות ׁש עשׂ ה הראׁש וֹ ן  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה
לקח בּ דרכּ וֹ  מּמ נּ וּ  ׁש בּ א אוֹ תוֹ  להרג, לארב הוּ א דּ ר כּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 

כּ תוּ ב זה ועל  . ד )והל קין (בראשית  ויּ קם בּ דה בּ היוֹ תם ויהי ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
רגהוּ . ויּ ה אחיו הבל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶאל 

נוֹ ׁש מצאנוּ  היה  הבל, את קין ׁש כּ ׁש הרג הּק דמוֹ נים, בּ ספרי  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
והרג נׁש מתוֹ  את ׁש הוֹ ציא עד כּ נּ חׁש , נׁש יכוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 
מן  היה א קין ואם הראׁש וֹ ן, ליסוֹ ד חזרוּ  הדּ ברים וכל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ .
אדם ׁש ראה כּ יון כּ ן, ועל  לאחיו.  ּכ נמצא א הצּ ד , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 
והלאה. מכּ אן אוֹ ליד אני מה אמר : קין, וגר ׁש  הבל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ הרג
היוּ  טמאוֹ ת נקבוֹ ת ורוּ חוֹ ת ׁש נה, וּ ׁש ׁש ים מאה מאׁש ּת וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנפרד
ונקראים וׁש דים, רוּ חוֹ ת מוֹ ליד והיה מּמ נּ וּ , וּ מתח ּמ מוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבאוֹ ת 

וּ בארנוּ . אדם, בּ ני ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִנגעי 

אתאחר והוֹ ליד בּ אׁש ּת וֹ  והתחבּ ר  בּ קנאה, והתלבּ ׁש  קנּ א  ּכ ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב ה)ׁש ת, את(בראשית ויּ קרא כּ צלמוֹ  בּ דמוּ תוֹ  ויּ וֹ לד ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

בּ רא ׁש וֹ נה,  ּכ היה א מה כּ צלמוֹ , בּ דמוּ תוֹ  זה וּ  ׁש ת. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש מוֹ 
ׁש הרי  מ וּ ם לכן. מּק דם  ׁש היוּ  ראׁש וֹ נים בּ נים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם
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לּה : אוּ כל א נשׂ גּ בה ואנהזמּמ נּ י מרוּ ח אל אנה 
אברח: ואצּ יעהחמּפ ני אּת ה ׁש ם ׁש מים אּס ק אם 

הנּ ךּ : ים:טאוֹ ל בּ אחרית אׁש כּ נה ׁש חר כנפי אא 
ימינ:י ותאחזני תנחני יד ׁש ם חׁש יאגּ ם א ואמר 
תהלי זוהר 

אח התח בּ ר וּ ת ׁש בּ אהבּ ראׁש וֹ נה עד וּ פרׁש וּ ה, אליו, היתה רת ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ּפ נים והתחבּ רוּ  לאדם, הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  והתקינּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַחוּ ה

כּ תוּ ב, זה ועל  ב )בּ פנים. אה,(שם זוֹ הי א ה . יּק רא לזאת ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
וח וּ ה ׁש אדם וּ מוּ ם ּפ ר ׁש וּ ה. והרי , ּכ נקראת א אחרת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 

כּ תוּ ב  כאחד , ה)נבראוּ  אתם.(שם ויבר בּ ראם וּ נקבה זכר ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌
כּ תוּ ב, זה ועל  היוּ . כּ אחד צר ּת ניׁש ניהם וקדם  .אח וֹ ר ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

התלבּ ׁש בּ א וּ כׁש הכּ הן  היוּ , וקדם אחוֹ ר - וחׁש ן אפוֹ ד וּ ראה , ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ּפ ניו  ׁש אז נתבּ אר והרי  עלי וֹ ן. בּ די וֹ קן דּ וֹ מה היה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הם,
י וֹ דע  היה ואז מאירוֹ ת, למעלה ועלוּ  בּ לטוּ , והאוֹ תיּ וֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵהאיר וּ 
כּ אחד  האפוֹ ד ותּק וּ ן החׁש ן ּת ּק וּ ן  ּכ וּ מ וּ ם הדּ בר. ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת
בּ סוֹ ד  והכּ ל זה, כּ תּק וּ ן אינ וֹ  זה ׁש ּת ּק וּ ן  גּ ב על ואף ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנק ׁש ר וּ ,
טבּ עוֹ ת בּ אר בּ ע בּ אפוֹ ד חׁש ן להתאחז בּ זה, זה ׁש ל ק ׁש ר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד.
הּמ רכּ בוֹ ת אוֹ תן ס וֹ ד והם הזּ ה. וּ בּמ ק וֹ ם הזּ ה בּ ּמ ק וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קׁש רוּ 
ה וּ א והכּ ל ׁש לּ מעלה, לאוֹ תם ׁש לּ מּט ה  הזּ ה בּ צּ ד ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קׁש ר וּ 

וחיּ וֹ ת. אוֹ פנּ ים ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד 

הכינה  ע  תפ נ הילה חלק  עה רה עסק תְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָא
וגו 'א א ׁש חר ט)כנפי  ח"ג:(קלט, סה .)[זוהר תורה](דף אא זוהר ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ים  בּ אחרית אׁש כּ נה ׁש חר אשרי כנפי  שמעון רבי אמר ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
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תהלי זוהר 

והתקין  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם ׁש נּ ּס ר עד לפנים, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהזּ כר 
וכיון  בּ פנים. ּפ נים להסּת כּ ל  אדם לפני  אוֹ תּה  והכניס ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
והוֹ לידוּ  בּ ע וֹ לם, האהבה רבתה אז  בּ פנים, ּפ נים  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הס ּת כּ לוּ 
ואחר בּ ארנוּ . והרי לכן, מּק דם היה א  מה בּ עוֹ לם, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָתוֹ לדוֹ ת
זהמה, בּ ּה  והּט יל חוּ ה על  נחׁש  וּ בא והא ה , אדם ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש חטא
וּ מּט ה ׁש לּ מעלה דּ יוֹ קן דּ יוֹ קנוֹ  והיה קין, את חוּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ לידה
ה וּ א כּ ן ועל ׁש לּ מ ּט ה. וּ מהצּ ד האחר הצּ ד ׁש ל  הזּ המה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ִמּס וֹ ד 
גּ רם. ׁש לּ וֹ  ׁש הצּ ד מוּ ם בּ עוֹ לם, מות ׁש עשׂ ה הראׁש וֹ ן  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה
לקח בּ דרכּ וֹ  מּמ נּ וּ  ׁש בּ א אוֹ תוֹ  להרג, לארב הוּ א דּ ר כּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 

כּ תוּ ב זה ועל  . ד )והל קין (בראשית  ויּ קם בּ דה בּ היוֹ תם ויהי ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
רגהוּ . ויּ ה אחיו הבל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶאל 

נוֹ ׁש מצאנוּ  היה  הבל, את קין ׁש כּ ׁש הרג הּק דמוֹ נים, בּ ספרי  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
והרג נׁש מתוֹ  את ׁש הוֹ ציא עד כּ נּ חׁש , נׁש יכוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 
מן  היה א קין ואם הראׁש וֹ ן, ליסוֹ ד חזרוּ  הדּ ברים וכל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ .
אדם ׁש ראה כּ יון כּ ן, ועל  לאחיו.  ּכ נמצא א הצּ ד , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 
והלאה. מכּ אן אוֹ ליד אני מה אמר : קין, וגר ׁש  הבל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ הרג
היוּ  טמאוֹ ת נקבוֹ ת ורוּ חוֹ ת ׁש נה, וּ ׁש ׁש ים מאה מאׁש ּת וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנפרד
ונקראים וׁש דים, רוּ חוֹ ת מוֹ ליד והיה מּמ נּ וּ , וּ מתח ּמ מוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבאוֹ ת 

וּ בארנוּ . אדם, בּ ני ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִנגעי 

אתאחר והוֹ ליד בּ אׁש ּת וֹ  והתחבּ ר  בּ קנאה, והתלבּ ׁש  קנּ א  ּכ ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב ה)ׁש ת, את(בראשית ויּ קרא כּ צלמוֹ  בּ דמוּ תוֹ  ויּ וֹ לד ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

בּ רא ׁש וֹ נה,  ּכ היה א מה כּ צלמוֹ , בּ דמוּ תוֹ  זה וּ  ׁש ת. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש מוֹ 
ׁש הרי  מ וּ ם לכן. מּק דם  ׁש היוּ  ראׁש וֹ נים בּ נים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם
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לּה : אוּ כל א נשׂ גּ בה ואנהזמּמ נּ י מרוּ ח אל אנה 
אברח: ואצּ יעהחמּפ ני אּת ה ׁש ם ׁש מים אּס ק אם 

הנּ ךּ : ים:טאוֹ ל בּ אחרית אׁש כּ נה ׁש חר כנפי אא 
ימינ:י ותאחזני תנחני יד ׁש ם חׁש יאגּ ם א ואמר 
תהלי זוהר 

אח התח בּ ר וּ ת ׁש בּ אהבּ ראׁש וֹ נה עד וּ פרׁש וּ ה, אליו, היתה רת ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ּפ נים והתחבּ רוּ  לאדם, הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  והתקינּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַחוּ ה

כּ תוּ ב, זה ועל  ב )בּ פנים. אה,(שם זוֹ הי א ה . יּק רא לזאת ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
וח וּ ה ׁש אדם וּ מוּ ם ּפ ר ׁש וּ ה. והרי , ּכ נקראת א אחרת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 

כּ תוּ ב  כאחד , ה)נבראוּ  אתם.(שם ויבר בּ ראם וּ נקבה זכר ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌
כּ תוּ ב, זה ועל  היוּ . כּ אחד צר ּת ניׁש ניהם וקדם  .אח וֹ ר ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

התלבּ ׁש בּ א וּ כׁש הכּ הן  היוּ , וקדם אחוֹ ר - וחׁש ן אפוֹ ד וּ ראה , ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ּפ ניו  ׁש אז נתבּ אר והרי  עלי וֹ ן. בּ די וֹ קן דּ וֹ מה היה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הם,
י וֹ דע  היה ואז מאירוֹ ת, למעלה ועלוּ  בּ לטוּ , והאוֹ תיּ וֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵהאיר וּ 
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בּ סוֹ ד  והכּ ל זה, כּ תּק וּ ן אינ וֹ  זה ׁש ּת ּק וּ ן  גּ ב על ואף ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנק ׁש ר וּ ,
טבּ עוֹ ת בּ אר בּ ע בּ אפוֹ ד חׁש ן להתאחז בּ זה, זה ׁש ל ק ׁש ר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד.
הּמ רכּ בוֹ ת אוֹ תן ס וֹ ד והם הזּ ה. וּ בּמ ק וֹ ם הזּ ה בּ ּמ ק וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קׁש רוּ 
ה וּ א והכּ ל ׁש לּ מעלה, לאוֹ תם ׁש לּ מּט ה  הזּ ה בּ צּ ד ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קׁש ר וּ 

וחיּ וֹ ת. אוֹ פנּ ים ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד 

הכינה  ע  תפ נ הילה חלק  עה רה עסק תְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָא
וגו 'א א ׁש חר ט)כנפי  ח"ג:(קלט, סה .)[זוהר תורה](דף אא זוהר ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ים  בּ אחרית אׁש כּ נה ׁש חר אשרי כנפי  שמעון רבי אמר ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
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בּ עדני: אוֹ ר ולילה ׁש וּ פני מּמ יבי יחׁש י א  חׁש גּ ם 
כּ אוֹ רה: כּ חׁש יכה יאיר כּ יּ וֹ ם קניתיגולילה אּת ה כּ י 

תהלי זוהר 

לקבל  באה שהיא בשעה  בבקר, המטרונה עם שבא מי חלקו
המלך  שיושיט בשעה עמה נמצא והוא עמו, לספר המלך פני
אשכנה שחר  כנפי אשא זש"כ המטרונה, את לקבל ימינו
היא הבקר  של שעה אותה ים, אחרית מהו ים, באחרית
התחלה הלילה נחלק כאשר כי ההוא, הי"ם של  האחרית
שנסתלקים הוא, שלה אחרית  ועכשיו היה, ודין היתה 
אותן  כל עם היא המלך, של בכנפיו  ונכנסת שלה הדינים

ים, באחרית אשכנה זש"כ עמה, שכלשהתחברו ולמדנו 
עם  נשתתפו  הלילה  שנחלק בשעה בתורה שעסקו אותן

הםהשכינה  המלך, עם מזדוגת והמטרונה הבקר  בא  וכאשר  ,
זש "כ  כלם, על כנפיו יפרס והמלך המלך, עם עמה נמצאים

מב ) וגו'.(תהלים עמי שירה ובלילה חסדו ה' יצוה יומם

העי מ  ירלהס עליו מח ה ה"ה הצנע  עצמ טהר  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻאד
וגו 'גּ ם  יחׁש י א   יב )חׁש ח"א:(קלט, סח.)[זוהר תורה](דף  גּ םזוהר ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

כּ אוֹ רה. כּ חׁש יכה יאיר כּ יּ וֹ ם ולילה מּמ ךּ  יחׁש י א  ֶֹח ׁש◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ואמר  פתח חייא כג )רבי  ואני (ירמי ' במסתרים איש  יסתר אם

השע  ועיניהם לב ערלי האנשים הם כמה ה', נאם אראנו לא 
בכבוד יודעים ואין משגיחים בושאין שכתוב (שם)רבונם,

האנשים יחפצו ואיך מלא, אני  הארץ ואת  השמים את הלא
כמש "כ  יודעני, ומי רואני מי  ואומרים בעונותיהם  להסתתר 
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אּמ י: ּב בטן ּת סכּ ני נוֹ ראוֹ תידכליתי כּ י על אוֹ ד 
מאד: ידעת ונפׁש י מעשׂ י נפלאים אטונפליתי 

רקּ מּת י בּס תר עיתי אׁש ר מּמ ךּ  עצמי נכחד
ארץ: בּ תחּת יּ וֹ ת

תהלי זוהר 

כט ) מלפניו,(ישעי ' מסתתרים הם אנה מעשיהם, במחשך והיה
למלך נסתרות,משל מערות הארץ תחת ועשה היכל שבנה

עם המלך אותם סבב במלך, היכלו  בני  מרדו לימים
באותן  הארץ תחת והסתתרו נכנסו עשו, מה חיילותיו,
תרצו  ומלפני אותם  עשיתי אני הלא המלך אמר המערות,
לא ואני  במסתרים איש יסתר  אם זש"כ בהן, להסתתר 
עשיתי  אני המערות אותן שעשיתי הוא אני הלא וגו', אראנו
כאשר וראה בוא מלפני, להסתתר  תרצו ואיך ואור , חשך 
הקב"ה רבונו, לפני ולחטוא להסתתר  עצמו ממשיך  האדם

בגלוי, דין בו בהצנע עושה עצמו מטהר האדם  וכאשר
ה  אף ביום יתראה שלא להסתירו  ירצה שבודאי הקב"ה ,'

הוא כאשר  המשחית לפני  יתראה שלא להזהר האדם צריך 
שנראים אותן כל שהרי  בו, יסתכל שלא העולם על שורה

וזה להשחית, רשות לו יש עצמו לפניו שמטהר האדם
העין  מן  להסתירו  עליו מחפה הקב"ה יוכל בהצנע שלא ,

נתבאר: וזה ינזק, לא למען עליו, לשלוט הטומאה רוח

קדמאה אד פרי  מעי   אבינ יעקב פריְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
וגו'א מּמ ּך  עצמי טו )נכחד  תורה :(קלט, סתרי יתרו  פ' חדש [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
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באותן  הארץ תחת והסתתרו נכנסו עשו, מה חיילותיו,
תרצו  ומלפני אותם  עשיתי אני הלא המלך אמר המערות,
לא ואני  במסתרים איש יסתר  אם זש"כ בהן, להסתתר 
עשיתי  אני המערות אותן שעשיתי הוא אני הלא וגו', אראנו
כאשר וראה בוא מלפני, להסתתר  תרצו ואיך ואור , חשך 
הקב"ה רבונו, לפני ולחטוא להסתתר  עצמו ממשיך  האדם

בגלוי, דין בו בהצנע עושה עצמו מטהר האדם  וכאשר
ה  אף ביום יתראה שלא להסתירו  ירצה שבודאי הקב"ה ,'

הוא כאשר  המשחית לפני  יתראה שלא להזהר האדם צריך 
שנראים אותן כל שהרי  בו, יסתכל שלא העולם על שורה

וזה להשחית, רשות לו יש עצמו לפניו שמטהר האדם
העין  מן  להסתירו  עליו מחפה הקב"ה יוכל בהצנע שלא ,

נתבאר: וזה ינזק, לא למען עליו, לשלוט הטומאה רוח

קדמאה אד פרי  מעי   אבינ יעקב פריְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
וגו'א מּמ ּך  עצמי טו )נכחד  תורה :(קלט, סתרי יתרו  פ' חדש [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
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נא :) קדמאה](דף  אדם  עיתיאמר  אׁש ר  מּמ ךּ  עצמי  נכחד  א , ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌◌ֵ◌ִ◌
ר ּק מּת י קלט )בּ ּס תר ארץ (תהלים דּ מ זּ וּ וּ גאבּ תחּת יּ וֹ ת  מכּ אן . ַ◌ֵ◌ֶ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌

דּ מלכּ א מ זּ יווּ גא קדּ י ׁש א. נׁש מתא אתיא ונוּ קבא, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ דכר
אית ּת חוּ מין ּת רין ארץ. ּת חּת יּ וֹ ת טעמא. מאי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מטרוֹ ניתא.
נׁש מתא דּ אתציירא אתרא  חפץ. ארץ  דּ איתקרי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלההיא
ועל  לשׂ מאלא. דּ נוּ קבא דנׁש מתא ואתרא לימינא. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ דכוּ רא

דכתיב , הוּ א הדא דנוּ קבא. מּס טרא אתערוּ תא בּ עי  (ישעיהדּ א ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בׁש מי מא) קוֹ רא  ׁש מׁש  מּמ זרח וּ כדין ויּ את. מצּ פוֹ ן .העירוֹ תי ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חמר. כּ מוֹ  סגנים ויבא בּ רחל יעקב בּ סיהרא, דׁש מ ׁש א  ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִזוּ וגא 
הכי , בּ תר  קדמאה. מאד "ם דּ נפקוּ  דּ עלמא, חיּ ילין ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִאלּ ין

קלט ) עיני(תהלים ראוּ  בּ אגּ למי  גּ וֹ לם מוּ טל כּ ׁש הייתי  , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
לצאת העתידוֹ ת הדּ וֹ רוֹ ת ,עיני ראוּ  לּמ ערב. מ ּמ זרח ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָצוּ רה,
כּ וּ לּ ם  ספר ועל מראׁש . הדּ וֹ רוֹ ת הּק וֹ רא  הוּ א  אּת ה כּ י ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ י.
ׁש ל  ספרן  דּ בהאי לדיוֹ קנין. אדם ּת וֹ לדוֹ ת ספר זה  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִי כּ תבוּ .
בּ ציר וּ פא בּ עלמא. דּ יוֹ קנין כּ ל  אתח ּק קן הו וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים,

פס"ץ. זר "ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדאתוון,

כּ גוּ ונאות ּמ ן  דאדם, בּ מׁש כא דּ קמטין, בּ צ יּ וּ רין יכּ תבוּ , כּ לּ ם ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כּ וֹ כבים , דּ תּמ ן המים, מ)דּ רקיע הּמ וֹ ציא(ישעיה ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

יעקב  עבדּ י, דּ י שׂ ראל לזרעא יקרא. בּ ׁש ם לכלּ ם  צבאם ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבמס ּפ ר 
דּ כתיב אדם, איּק ר וּ ן דּ אינוּ ן  .בּ חרּת י לד )אׁש ר וא ּת ן (יחזקאל ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הדא עלמא. אתבּ רי וּ בגינהוֹ ן אּת ם. אדם מרעיתי  צאן ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִֹצאני
דכתיב, ב )הוּ א ּת בוּ אתה.(ירמיה רא ׁש ית לה' ישׂ ראל קד ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ

ועל  וכלהוֹ  עלמא. אתבּ רי  לא עד בּ ּמ חׁש בה, עאלוּ  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְדּ אינוּ ן
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כּ מנין  עי לּ אין, יוֹ מין  לכלהוֹ  י וּ צרוּ , ימים י כּ תבוּ . כּ לּ ם  ִספר◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ליוֹ מין  לאנהרא עילּ אין, י וֹ מין מׁש כוּ  לכם. וּ קח וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמׁש כ "וּ 
לחוּ ׁש בּ ן  י וֹ מא, כּ כוּ לי  יוֹ מא וּ מקצת י וֹ ם. וּ רביע  שס"ה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַּת ּת אין .
לּה . לקדּ ׁש א לסיהרא נהיר וּ  מׁש י מּת ּמ ן דּ מ ׁש י וּ מאן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש כ וּ .
יוֹ מין  ליּה  הווֹ  דּ לא מׁש יחא. דוד  דּ א בּ הם, אחד ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוא

אחר, כּ דּ בר  ׁש נין. ׁש בעין ליּה  מׁש י ואיהוּ  (תהליםלאתנהרא, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
הכאלט ) טב ּפ ח וֹ ת. ט' טפחוֹ ת, מאי ימי . נתּת  טפחוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִהנּ ה

טוֹ ב  רוֹ אי. ט וֹ ב דּ הוה לדוד, למיהב  דּ אדם, מיּ וֹ מ וֹ י ל וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְדּ פחית
מוּ כן  דּ יהא בּ גין צדקה, עּמ יּה  דּ עבד קדמאה, מאדם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִדּ ילי ּה ,
עני  דּ הוה דּ וד  דּ ק בּ יל  כּ גוונא לישׂ ראל. צדקה לע שׂ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד,
אמר דא ּת  כּ מה בּ מׁש ּפ ט, וכלּ א למסכּ ני . יהיב הכי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְואביוֹ ן,

ח) ב  עּמ וֹ .(שמואל לכל  וּ צדקה מׁש ּפ ט  עוֹ שׂ ה דוד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַויהי 

דּ אדםואתערוּ , ׁש וּ פריּה  מעין אבינ וּ , דּ יעקב ׁש וּ פרי ּה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּת ּמ ן, וא וֹ ליף  אוֹ הלים, י וֹ ׁש ב דּ יעקב בּ גין ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַקדמאה .

ׁש ם הוּ א.בּ בית בּ רי לקוּ דׁש א  למפלח ויצחק, ואברהם ועבר  ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
דּ כתיב בּ כוֹ ר, דּ איהוּ  ד )בּ גין ועבוֹ דה(שמות י שׂ ראל, בּ כוֹ רי  בּ ני ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ליעקב. ליּה  הוה קדמאה, דּ אדם ספרא ודּ אי, הוה. ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִבּ בכוֹ רוֹ ת
איתרע וּ , והא אבינוּ . דּ אברהם  יצירה וספר . ֹדּ חנו ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוספרא
וּ מכּ ל  הויין. ּפ רקי מאה ד' אבינוּ , דּ אברהם זרה עבוֹ דה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַמּס כת
אהלים, יוֹ ׁש ב ּת ם אי ׁש  אבינוּ  יעקב אוֹ ליף ספרין, ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאינוּ ן
כּ גוונא דּ יעקב, וׁש רטוּ טין  ׁש וּ פריּה  והוה סגּ יאה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָחכמתא
קדמאה, דּ אדם כּ גוונא והוּ א קדמאה. דּ אדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ ׁש רטוּ טין
אוּ ף  ה וּ א .  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל כּ ּפ יו יציר ליצירה, קדם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְדּ איהוּ 



יתה זוהר הלימוד1368 אלולסדר יד ליו

קלטתהלי מזמור  | לחודש  כח | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

נא :) קדמאה](דף  אדם  עיתיאמר  אׁש ר  מּמ ךּ  עצמי  נכחד  א , ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌◌ֵ◌ִ◌
ר ּק מּת י קלט )בּ ּס תר ארץ (תהלים דּ מ זּ וּ וּ גאבּ תחּת יּ וֹ ת  מכּ אן . ַ◌ֵ◌ֶ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌

דּ מלכּ א מ זּ יווּ גא קדּ י ׁש א. נׁש מתא אתיא ונוּ קבא, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ דכר
אית ּת חוּ מין ּת רין ארץ. ּת חּת יּ וֹ ת טעמא. מאי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מטרוֹ ניתא.
נׁש מתא דּ אתציירא אתרא  חפץ. ארץ  דּ איתקרי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלההיא
ועל  לשׂ מאלא. דּ נוּ קבא דנׁש מתא ואתרא לימינא. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ דכוּ רא

דכתיב , הוּ א הדא דנוּ קבא. מּס טרא אתערוּ תא בּ עי  (ישעיהדּ א ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בׁש מי מא) קוֹ רא  ׁש מׁש  מּמ זרח וּ כדין ויּ את. מצּ פוֹ ן .העירוֹ תי ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חמר. כּ מוֹ  סגנים ויבא בּ רחל יעקב בּ סיהרא, דׁש מ ׁש א  ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִזוּ וגא 
הכי , בּ תר  קדמאה. מאד "ם דּ נפקוּ  דּ עלמא, חיּ ילין ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִאלּ ין

קלט ) עיני(תהלים ראוּ  בּ אגּ למי  גּ וֹ לם מוּ טל כּ ׁש הייתי  , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
לצאת העתידוֹ ת הדּ וֹ רוֹ ת ,עיני ראוּ  לּמ ערב. מ ּמ זרח ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָצוּ רה,
כּ וּ לּ ם  ספר ועל מראׁש . הדּ וֹ רוֹ ת הּק וֹ רא  הוּ א  אּת ה כּ י ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ י.
ׁש ל  ספרן  דּ בהאי לדיוֹ קנין. אדם ּת וֹ לדוֹ ת ספר זה  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִי כּ תבוּ .
בּ ציר וּ פא בּ עלמא. דּ יוֹ קנין כּ ל  אתח ּק קן הו וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים,

פס"ץ. זר "ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדאתוון,

כּ גוּ ונאות ּמ ן  דאדם, בּ מׁש כא דּ קמטין, בּ צ יּ וּ רין יכּ תבוּ , כּ לּ ם ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כּ וֹ כבים , דּ תּמ ן המים, מ)דּ רקיע הּמ וֹ ציא(ישעיה ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

יעקב  עבדּ י, דּ י שׂ ראל לזרעא יקרא. בּ ׁש ם לכלּ ם  צבאם ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבמס ּפ ר 
דּ כתיב אדם, איּק ר וּ ן דּ אינוּ ן  .בּ חרּת י לד )אׁש ר וא ּת ן (יחזקאל ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הדא עלמא. אתבּ רי וּ בגינהוֹ ן אּת ם. אדם מרעיתי  צאן ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִֹצאני
דכתיב, ב )הוּ א ּת בוּ אתה.(ירמיה רא ׁש ית לה' ישׂ ראל קד ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ

ועל  וכלהוֹ  עלמא. אתבּ רי  לא עד בּ ּמ חׁש בה, עאלוּ  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְדּ אינוּ ן
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תהלי זוהר 

כּ מנין  עי לּ אין, יוֹ מין  לכלהוֹ  י וּ צרוּ , ימים י כּ תבוּ . כּ לּ ם  ִספר◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ליוֹ מין  לאנהרא עילּ אין, י וֹ מין מׁש כוּ  לכם. וּ קח וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמׁש כ "וּ 
לחוּ ׁש בּ ן  י וֹ מא, כּ כוּ לי  יוֹ מא וּ מקצת י וֹ ם. וּ רביע  שס"ה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַּת ּת אין .
לּה . לקדּ ׁש א לסיהרא נהיר וּ  מׁש י מּת ּמ ן דּ מ ׁש י וּ מאן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש כ וּ .
יוֹ מין  ליּה  הווֹ  דּ לא מׁש יחא. דוד  דּ א בּ הם, אחד ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוא

אחר, כּ דּ בר  ׁש נין. ׁש בעין ליּה  מׁש י ואיהוּ  (תהליםלאתנהרא, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
הכאלט ) טב ּפ ח וֹ ת. ט' טפחוֹ ת, מאי ימי . נתּת  טפחוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִהנּ ה

טוֹ ב  רוֹ אי. ט וֹ ב דּ הוה לדוד, למיהב  דּ אדם, מיּ וֹ מ וֹ י ל וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְדּ פחית
מוּ כן  דּ יהא בּ גין צדקה, עּמ יּה  דּ עבד קדמאה, מאדם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִדּ ילי ּה ,
עני  דּ הוה דּ וד  דּ ק בּ יל  כּ גוונא לישׂ ראל. צדקה לע שׂ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד,
אמר דא ּת  כּ מה בּ מׁש ּפ ט, וכלּ א למסכּ ני . יהיב הכי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְואביוֹ ן,

ח) ב  עּמ וֹ .(שמואל לכל  וּ צדקה מׁש ּפ ט  עוֹ שׂ ה דוד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַויהי 

דּ אדםואתערוּ , ׁש וּ פריּה  מעין אבינ וּ , דּ יעקב ׁש וּ פרי ּה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּת ּמ ן, וא וֹ ליף  אוֹ הלים, י וֹ ׁש ב דּ יעקב בּ גין ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַקדמאה .

ׁש ם הוּ א.בּ בית בּ רי לקוּ דׁש א  למפלח ויצחק, ואברהם ועבר  ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
דּ כתיב בּ כוֹ ר, דּ איהוּ  ד )בּ גין ועבוֹ דה(שמות י שׂ ראל, בּ כוֹ רי  בּ ני ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ליעקב. ליּה  הוה קדמאה, דּ אדם ספרא ודּ אי, הוה. ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִבּ בכוֹ רוֹ ת
איתרע וּ , והא אבינוּ . דּ אברהם  יצירה וספר . ֹדּ חנו ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוספרא
וּ מכּ ל  הויין. ּפ רקי מאה ד' אבינוּ , דּ אברהם זרה עבוֹ דה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַמּס כת
אהלים, יוֹ ׁש ב ּת ם אי ׁש  אבינוּ  יעקב אוֹ ליף ספרין, ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאינוּ ן
כּ גוונא דּ יעקב, וׁש רטוּ טין  ׁש וּ פריּה  והוה סגּ יאה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָחכמתא
קדמאה, דּ אדם כּ גוונא והוּ א קדמאה. דּ אדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ ׁש רטוּ טין
אוּ ף  ה וּ א .  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל כּ ּפ יו יציר ליצירה, קדם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְדּ איהוּ 
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ימיםטז יכּ תבוּ  כּ לּ ם ספר ועל עיני ראוּ  גּ למי
בּ הם:(ולא)יצּ רוּ  אחד רעייזולוֹ  יּ קרוּ  מה ולי 

תהלי זוהר 

ראׁש ית לה' י שׂ ראל קדׁש  לׁש לימ וּ , ראׁש וֹ ן ראׁש וֹ ן. ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַיעקב
דּ נפיק  בּ אברהם , הכי  דּ לית מה ׁש לים . ערסי ּה  דּ הוה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ְּת בוּ אתה,
דּ נפק  ואדם, הכּ סף. סיגי דּ אינוּ ן קטוּ רה, וּ בני יׁש מעאל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִמנּ י ּה 
סיגי  עשׂ ו, מנּ יּה  דּ נפק ויצחק, חם. מנּ י ּה  דּ נפק  ונח , קין. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִמנּ י ּה 
ה' בּ חר  בּ י ּה  דּ א  ועל איהוּ . ׁש לימא ערסיּה  יעקב  אבל ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַדהבא.

דּ כתיב, העּמ ים. קלה)מכּ ל  ישׂ ראל(תהלים י ּה  לוֹ  בּ חר  יעקב כּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וּ כתיב לסגלּ תוֹ  לב ), נחלתוֹ .(דברים חבל  יעקב  ע ּמ וֹ  ה' חלק כּ י ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ּת וֹ רה. סתרי כּ אן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעד

 ועל רע  וה ט ב ה ספר  בית אד ל  מע יו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻל
 י ה את  לתת  ִִֵֶַָָעתיד 

וגו'גּ למי  עיני טז)ראוּ  שרה:(קלט , חיי פ' ח"א  קל:)[זוהר אמר](דף ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
יהוּ דה, טוֹ ברבּ י הן  בּ ספר, כּ תוּ בים אדם ׁש ל  מעשׂ יו כּ ל  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌

הדּ ין  את לתת עתיד כּ לּ ם ועל  רע, רב והן אמר  ׁש נינוּ , . ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ תוּ ב  מה רב, אמר קלט )יהוּ דה  עיני(תהלים  ראוּ  -גּ למי ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

הבּ א, בּ עוֹ לם מׁש גּ יח ׁש אינוֹ  הגּ לם, ׁש עשׂ ה הדּ ברים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
יכּ ת כּ לּ ם ספר ועל בּ הם. ׁש עיּ נּת  עיני ראוּ  לּת ן כּ לּ ם - בוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

ּת פלּ תוֹ  אדם יקדּ ים   ּהלכ הבּ א. לע וֹ לם וחׁש בּ וֹ ן דּ ין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
אלּ א עבר וֹ ת עוֹ שׂ ה אדם אין יצחק , ר בּ י אמר ל וֹ . ויוֹ עיל ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָּת מיד 
בּ נּ ׁש מה מס ּת כּ ל ׁש א אוֹ תוֹ  והינוּ  אדם, וא גלם ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִמי 
ואין  מ ׁש גּ חת ׁש אין ה זּ וֹ  כּ בּ המה מעשׂ יו כּ ל  אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה,
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הּפ סוּ ק  את ׁש אמר דוד נקרא גלם וכי  בּ וֹ , רבּ י  אמר ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַי וֹ דעת.
ראוּ הזּ ה גּ למי אמר וֹ , הראׁש וֹ ן אדם יצחק, ר בּ י  לוֹ  אמר ? ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ ני  בּ דמ וּ תי  לעשׂ וֹ ת עיני ראוּ  נׁש מה, בּ י ׁש זּ רק ּת  קדם .ֵעיני◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הם מי י כּ תבוּ , כּ לּ ם  ספר ועל לי. ׁש יּ דמוּ  י צּ רוּ ,אדם ימים ? ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌

אמר מהם. אחד נׁש אר ׁש א בּ הם, אחד  וא ׁש לּ י. הזּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ צּ וּ רה
ל ּמ ה בּ ו, בּ רמז רבּ י  אוֹ  ל וֹ  ׁש דּ מ וּ  כּ לּ ם ראה, בּ א לוֹ , אמר ? ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מּמ ׁש . ענין בּ אוֹ תוֹ  לקוּ  וכ לּ ם נפ ׁש ם, בּ מיתת מתוּ  א  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ ,

ויפיוֹ בּ א הראׁש וֹ ן אדם ׁש ל דּ מוּ תוֹ  יהוּ דה, ר בּ י אמר ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
הרקיעים, ׁש אר  גּ בּ י  ׁש על העליוֹ ן הרקיע  כּ זהר  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָהיה 
הבּ א. לעוֹ לם לצּ דּ יקים  ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש גּ נז האוֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוּ כאוֹ תוֹ 
הם בּ וֹ  הראׁש וֹ ן, אדם ׁש ל  מדּ מ וּ ת וֹ  בּ וֹ  רמוּ זים ׁש הי וּ  אוֹ תם ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוכל
עׁש ר נוֹ תן - הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל דּ ר כּ וֹ   ּׁש כ וּ מתוּ . ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָלקוּ 

ל ּמ ה עוֹ שׂ הלאדם , אינוֹ  מצווֹ תיו. ולעשׂ וֹ ת העניּ ים את לזוּ ן ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
וּ מתגּ אה זה בו]את נתגלה ׁש כּ תוּ ב [ואם ילקה, בּ וֹ  - ההוּ א בּ עׁש ר ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ה) ל ּמ ה(קהלת  בּ נים, לוֹ  נוֹ תן לרעתוֹ . לבעליו  ׁש מוּ ר ?עׁש ר ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
כּ מ וֹ  מצווֹ תיו, ולׁש מר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש   דּ ר אוֹ תם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְללּמ ד

בּ אברהם יח)ׁש אמוּ ר את(בראשית  יצוּ ה אׁש ר  למען ידע ּת יו כּ י ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וגוֹ '. צדקה לעשׂ וֹ ת ה' דר וׁש מר וּ  אחריו בּ יתוֹ  כּ ל ואת ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ ניו
ל וֹ קה, הוּ א בּ הם - בהם וּ מתגּ אה זה את  עוֹ שׂ ה א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶהוּ א

יח)ׁש כּ תוּ ב זה,(איוב  כּ מ וֹ  וכן וגוֹ '. בּ ע ּמ וֹ  נכד וא ל וֹ  נין א ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
הראׁש וֹ ן  אדם ׁש ל עלי וֹ ן טוּ ב מיפי הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ וֹ תן

ל ּמ ה כּ להם, עשׂ וּ  א רצ וֹ נוֹ . ולעשׂ וֹ ת מצווֹ תיו לׁש מר כּ די ? ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הזּ ה. בּ יּ פי ל וֹ קים, בּ וֹ  - בוֹ  התגּ אוּ  ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
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ימיםטז יכּ תבוּ  כּ לּ ם ספר ועל עיני ראוּ  גּ למי
בּ הם:(ולא)יצּ רוּ  אחד רעייזולוֹ  יּ קרוּ  מה ולי 

תהלי זוהר 

ראׁש ית לה' י שׂ ראל קדׁש  לׁש לימ וּ , ראׁש וֹ ן ראׁש וֹ ן. ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַיעקב
דּ נפיק  בּ אברהם , הכי  דּ לית מה ׁש לים . ערסי ּה  דּ הוה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ְּת בוּ אתה,
דּ נפק  ואדם, הכּ סף. סיגי דּ אינוּ ן קטוּ רה, וּ בני יׁש מעאל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִמנּ י ּה 
סיגי  עשׂ ו, מנּ יּה  דּ נפק ויצחק, חם. מנּ י ּה  דּ נפק  ונח , קין. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִמנּ י ּה 
ה' בּ חר  בּ י ּה  דּ א  ועל איהוּ . ׁש לימא ערסיּה  יעקב  אבל ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַדהבא.

דּ כתיב, העּמ ים. קלה)מכּ ל  ישׂ ראל(תהלים י ּה  לוֹ  בּ חר  יעקב כּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וּ כתיב לסגלּ תוֹ  לב ), נחלתוֹ .(דברים חבל  יעקב  ע ּמ וֹ  ה' חלק כּ י ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ּת וֹ רה. סתרי כּ אן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעד

 ועל רע  וה ט ב ה ספר  בית אד ל  מע יו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻל
 י ה את  לתת  ִִֵֶַָָעתיד 

וגו'גּ למי  עיני טז)ראוּ  שרה:(קלט , חיי פ' ח"א  קל:)[זוהר אמר](דף ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
יהוּ דה, טוֹ ברבּ י הן  בּ ספר, כּ תוּ בים אדם ׁש ל  מעשׂ יו כּ ל  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌

הדּ ין  את לתת עתיד כּ לּ ם ועל  רע, רב והן אמר  ׁש נינוּ , . ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ תוּ ב  מה רב, אמר קלט )יהוּ דה  עיני(תהלים  ראוּ  -גּ למי ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

הבּ א, בּ עוֹ לם מׁש גּ יח ׁש אינוֹ  הגּ לם, ׁש עשׂ ה הדּ ברים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
יכּ ת כּ לּ ם ספר ועל בּ הם. ׁש עיּ נּת  עיני ראוּ  לּת ן כּ לּ ם - בוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

ּת פלּ תוֹ  אדם יקדּ ים   ּהלכ הבּ א. לע וֹ לם וחׁש בּ וֹ ן דּ ין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
אלּ א עבר וֹ ת עוֹ שׂ ה אדם אין יצחק , ר בּ י אמר ל וֹ . ויוֹ עיל ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָּת מיד 
בּ נּ ׁש מה מס ּת כּ ל ׁש א אוֹ תוֹ  והינוּ  אדם, וא גלם ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִמי 
ואין  מ ׁש גּ חת ׁש אין ה זּ וֹ  כּ בּ המה מעשׂ יו כּ ל  אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה,
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הּפ סוּ ק  את ׁש אמר דוד נקרא גלם וכי  בּ וֹ , רבּ י  אמר ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַי וֹ דעת.
ראוּ הזּ ה גּ למי אמר וֹ , הראׁש וֹ ן אדם יצחק, ר בּ י  לוֹ  אמר ? ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ ני  בּ דמ וּ תי  לעשׂ וֹ ת עיני ראוּ  נׁש מה, בּ י ׁש זּ רק ּת  קדם .ֵעיני◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הם מי י כּ תבוּ , כּ לּ ם  ספר ועל לי. ׁש יּ דמוּ  י צּ רוּ ,אדם ימים ? ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌

אמר מהם. אחד נׁש אר ׁש א בּ הם, אחד  וא ׁש לּ י. הזּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ צּ וּ רה
ל ּמ ה בּ ו, בּ רמז רבּ י  אוֹ  ל וֹ  ׁש דּ מ וּ  כּ לּ ם ראה, בּ א לוֹ , אמר ? ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מּמ ׁש . ענין בּ אוֹ תוֹ  לקוּ  וכ לּ ם נפ ׁש ם, בּ מיתת מתוּ  א  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ ,

ויפיוֹ בּ א הראׁש וֹ ן אדם ׁש ל דּ מוּ תוֹ  יהוּ דה, ר בּ י אמר ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
הרקיעים, ׁש אר  גּ בּ י  ׁש על העליוֹ ן הרקיע  כּ זהר  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָהיה 
הבּ א. לעוֹ לם לצּ דּ יקים  ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש גּ נז האוֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוּ כאוֹ תוֹ 
הם בּ וֹ  הראׁש וֹ ן, אדם ׁש ל  מדּ מ וּ ת וֹ  בּ וֹ  רמוּ זים ׁש הי וּ  אוֹ תם ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוכל
עׁש ר נוֹ תן - הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל דּ ר כּ וֹ   ּׁש כ וּ מתוּ . ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָלקוּ 

ל ּמ ה עוֹ שׂ הלאדם , אינוֹ  מצווֹ תיו. ולעשׂ וֹ ת העניּ ים את לזוּ ן ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
וּ מתגּ אה זה בו]את נתגלה ׁש כּ תוּ ב [ואם ילקה, בּ וֹ  - ההוּ א בּ עׁש ר ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ה) ל ּמ ה(קהלת  בּ נים, לוֹ  נוֹ תן לרעתוֹ . לבעליו  ׁש מוּ ר ?עׁש ר ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
כּ מ וֹ  מצווֹ תיו, ולׁש מר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש   דּ ר אוֹ תם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְללּמ ד

בּ אברהם יח)ׁש אמוּ ר את(בראשית  יצוּ ה אׁש ר  למען ידע ּת יו כּ י ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וגוֹ '. צדקה לעשׂ וֹ ת ה' דר וׁש מר וּ  אחריו בּ יתוֹ  כּ ל ואת ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ ניו
ל וֹ קה, הוּ א בּ הם - בהם וּ מתגּ אה זה את  עוֹ שׂ ה א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶהוּ א

יח)ׁש כּ תוּ ב זה,(איוב  כּ מ וֹ  וכן וגוֹ '. בּ ע ּמ וֹ  נכד וא ל וֹ  נין א ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
הראׁש וֹ ן  אדם ׁש ל עלי וֹ ן טוּ ב מיפי הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ וֹ תן

ל ּמ ה כּ להם, עשׂ וּ  א רצ וֹ נוֹ . ולעשׂ וֹ ת מצווֹ תיו לׁש מר כּ די ? ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הזּ ה. בּ יּ פי ל וֹ קים, בּ וֹ  - בוֹ  התגּ אוּ  ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
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אדםאמר  את הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא יהוּ דה, רב ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
לאוֹ תוֹ  וקרא נׁש מה, בּ וֹ  ׁש זּ רק טרם גלם היה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָהרא ׁש וֹ ן,

הממנּ ה וצרה ּמ לא ע יּ ן ל וֹ : ואמר אדם, בּ ני צוּ ר וֹ ת על  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֹ
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אדם . בּ ני  ׁש ה הזּ וֹ  ה)בּ דּ מוּ ת ויּ וֹ לד (בראשית ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

אמר ׁש ׁש . ׁש ּת א כּ לוֹ מר ׁש ת, ׁש מוֹ  את ויּ קרא כּ צלמ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִבּ דמוּ תוֹ 
לקח הראׁש וֹ ן, אדם ׁש נּ ברא  מּמ ׁש  עפר מאוֹ ת וֹ  יצחק , ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
ׁש ׁש . ׁש ת לוֹ  וקרא  אלּ ה, ׁש ׁש ת את לברא הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש נּ ברא העּס ה מאוֹ תּה  כּ צלמוֹ , בּ דמוּ תוֹ  ויּ וֹ לד ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 

נאמ  ּכ ועל  ׁש לּ וֹ . עיניהגּ לם ראוּ  גּ למי לעשׂ וֹ תר בּ וֹ  וע יּ נּת  , ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
הם[בו] מי  יכּ תבוּ , כּ לּ ם ספר ועל  לוֹ . ׁש אׁש דּ וֹ מים כּ לּ ם ? ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌◌ָ◌ֶ◌

העוֹ לם מן ונטרדוּ  להם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נּ תן  מה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָׁש מרוּ 
הדין] באותו .[ונדונו

יקי צ מיה יקיה ריהא :נינְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

וגו 'גּ למי  עיני טז)ראוּ  ויחי:(קלט , פ' ח"א רכג:)][זוהר ו ׁש כבּת י (דף  ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ואמר , ּפ תח יהוּ דה רבּ י וגוֹ '. אבתי  מב )עם (ישעיה ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

- ׁש מעוּ  החרׁש ים לראוֹ ת. הבּ יטוּ  והעורים ׁש מעוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהחרׁש ים
פוֹ קחים וא הּת וֹ רה לד בּ וּ רי מקׁש יבים ׁש א אדם בּ ני ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
מס ּת כּ לים ׁש א - והעורים רבּ וֹ נם. מצווֹ ת את לׁש מע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָאזניהם
יוֹ צא הכּ ר וֹ ז ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל ׁש הרי  עוֹ מדים, הם מה על ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָלדעת
ׁש נּ ברא ימים בּ אוֹ תם ׁש לּ מדנוּ , ׁש יּ ׁש גּ יח . מי  ואין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוק וֹ רא,
בּ קיּ וּ מם עוֹ מדים כּ לּ ם לעוֹ לם, ׁש יּ וֹ צא י וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
יוֹ ם כּ ל  האדם את וּ מזהירים יוֹ רדים בּ עוֹ לם, וטסים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוהוֹ לכים
עוֹ שׂ ה אדם וּ בן א וֹ ת וֹ , וּ מזהירים בּ א י וֹ ם וּ כׁש א וֹ ת וֹ  לבדּ וֹ . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָוי וֹ ם
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וּ מעיד  בּ בוּ ׁש ה עוֹ לה י וֹ ם אוֹ תוֹ  - ר בּ וֹ נוֹ  לפני  חטא יוֹ ם ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
יוֹ ׁש ב, לבדּ וֹ , ׁש עוֹ מד  אחר וׁש נינוּ , בּ חוּ ץ. לבדּ וֹ  ועוֹ מד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵעד וּ ת,
למק וֹ מוֹ . יוֹ ם א וֹ ת וֹ  ׁש ב - זכה תׁש וּ בה. מּמ נּ וּ  ע וֹ שׂ ה ׁש אדם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַעד 
וׁש ב  ׁש בּ חוּ ץ, ר וּ ח  אוֹ תּה  עם וּ מׁש ּת ּת ף י וֹ רד יוֹ ם א וֹ ת וֹ  - זכה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָא 
ע ּמ וֹ  ודר לוֹ , להרע כּ די  מ ּמ ׁש  אדם אוֹ תוֹ  בּ דמ וּ ת  ונתקן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְלביתוֹ ,

א לטוֹ ב, ׁש דּ יּ וּ ר וֹ  ויׁש  דּ רבּ בּ ית. הוּ א לאו, ואם זוֹ כה. הוּ א ם ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
וא וחסרים , ימים  אוֹ תם נפקדים  ּכ וּ בין  ּכ בּ ין לרע. ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
ׁש גּ וֹ רע  האדם לאוֹ תוֹ  אוֹ י  ׁש נּ ׁש ארוּ . אוֹ תם ׁש ל בּ חׁש בּ וֹ ן ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכנסים
להתעּט ר ימים  למעלה הׁש איר וא הּק ד וֹ ׁש ,  הּמ ל לפני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָימיו

הּק ד וֹ ׁש . הּמ ל לפני עּמ ם וּ להתקרב העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם

ה וּ אבּ א אם הּק דוֹ ׁש , הּמ ל לפני ימים אוֹ תם כּ ׁש ּק רבים ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ימים, בּ אוֹ תם ונכנס העוֹ לם מן ׁש יּ וֹ צא האדם זה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַצדּ יק,
ימים אוֹ תם והם בּ הם, מתלבּ ׁש ת ׁש נּ ׁש מתוֹ  כבוֹ ד לבוּ ׁש י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוהם
ימיו  ׁש גּ וֹ רע לא וֹ תוֹ  אוֹ י  בּ הם. הרׁש יע  ו א בהם היה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש צּ דּ יק 
ימים אוֹ תם בּ ימיו, אוֹ תוֹ  להלבּ יׁש  ר וֹ צים ׁש כּ אׁש ר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
כּ ל  חסר. בּ בגד  וּ מתלבּ ׁש  לבוּ ׁש , מאוֹ תוֹ  חסרים בּ חטאיו ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּפ גם
העוֹ לם, בּ אוֹ תוֹ  להתלבּ ׁש  בּ ּמ ה לאדם ואין רבּ ים, הם אם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
ימים, אוֹ תם על  בּ גּ יהנּ ם אוֹ תוֹ  ׁש דּ נים לנפׁש וֹ , ואוֹ י  לוֹ  אוֹ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲאזי 
מן  י וֹ צא ׁש כּ אׁש ר  ׁש נים. אחד  כּ ל על  ימים ימים, על ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָימים
לוֹ  יהיה וא בּ הם, להתלבּ ׁש  ימים מוֹ צא אינוֹ  הזּ ה, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ׁש מ וּ רים ימיהם ׁש כּ ל הצּ דּ יקים  אׁש רי להתכּ ּס וֹ ת . בּ ּמ ה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלבוּ ׁש 
להתלבּ ׁש  כבוֹ ד לבוּ ׁש י  מהם ונעשׂ ים הּק דוֹ ׁש ,  הּמ ל אצל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵהם

הבּ א. בּ ע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הם
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אדםאמר  את הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא יהוּ דה, רב ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
לאוֹ תוֹ  וקרא נׁש מה, בּ וֹ  ׁש זּ רק טרם גלם היה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָהרא ׁש וֹ ן,

הממנּ ה וצרה ּמ לא ע יּ ן ל וֹ : ואמר אדם, בּ ני צוּ ר וֹ ת על  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֹ
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אדם . בּ ני  ׁש ה הזּ וֹ  ה)בּ דּ מוּ ת ויּ וֹ לד (בראשית ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

אמר ׁש ׁש . ׁש ּת א כּ לוֹ מר ׁש ת, ׁש מוֹ  את ויּ קרא כּ צלמ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִבּ דמוּ תוֹ 
לקח הראׁש וֹ ן, אדם ׁש נּ ברא  מּמ ׁש  עפר מאוֹ ת וֹ  יצחק , ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
ׁש ׁש . ׁש ת לוֹ  וקרא  אלּ ה, ׁש ׁש ת את לברא הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש נּ ברא העּס ה מאוֹ תּה  כּ צלמוֹ , בּ דמוּ תוֹ  ויּ וֹ לד ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 

נאמ  ּכ ועל  ׁש לּ וֹ . עיניהגּ לם ראוּ  גּ למי לעשׂ וֹ תר בּ וֹ  וע יּ נּת  , ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
הם[בו] מי  יכּ תבוּ , כּ לּ ם ספר ועל  לוֹ . ׁש אׁש דּ וֹ מים כּ לּ ם ? ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌◌ָ◌ֶ◌

העוֹ לם מן ונטרדוּ  להם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נּ תן  מה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָׁש מרוּ 
הדין] באותו .[ונדונו

יקי צ מיה יקיה ריהא :נינְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

וגו 'גּ למי  עיני טז)ראוּ  ויחי:(קלט , פ' ח"א רכג:)][זוהר ו ׁש כבּת י (דף  ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ואמר , ּפ תח יהוּ דה רבּ י וגוֹ '. אבתי  מב )עם (ישעיה ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

- ׁש מעוּ  החרׁש ים לראוֹ ת. הבּ יטוּ  והעורים ׁש מעוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהחרׁש ים
פוֹ קחים וא הּת וֹ רה לד בּ וּ רי מקׁש יבים ׁש א אדם בּ ני ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
מס ּת כּ לים ׁש א - והעורים רבּ וֹ נם. מצווֹ ת את לׁש מע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָאזניהם
יוֹ צא הכּ ר וֹ ז ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל ׁש הרי  עוֹ מדים, הם מה על ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָלדעת
ׁש נּ ברא ימים בּ אוֹ תם ׁש לּ מדנוּ , ׁש יּ ׁש גּ יח . מי  ואין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוק וֹ רא,
בּ קיּ וּ מם עוֹ מדים כּ לּ ם לעוֹ לם, ׁש יּ וֹ צא י וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
יוֹ ם כּ ל  האדם את וּ מזהירים יוֹ רדים בּ עוֹ לם, וטסים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוהוֹ לכים
עוֹ שׂ ה אדם וּ בן א וֹ ת וֹ , וּ מזהירים בּ א י וֹ ם וּ כׁש א וֹ ת וֹ  לבדּ וֹ . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָוי וֹ ם
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וּ מעיד  בּ בוּ ׁש ה עוֹ לה י וֹ ם אוֹ תוֹ  - ר בּ וֹ נוֹ  לפני  חטא יוֹ ם ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
יוֹ ׁש ב, לבדּ וֹ , ׁש עוֹ מד  אחר וׁש נינוּ , בּ חוּ ץ. לבדּ וֹ  ועוֹ מד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵעד וּ ת,
למק וֹ מוֹ . יוֹ ם א וֹ ת וֹ  ׁש ב - זכה תׁש וּ בה. מּמ נּ וּ  ע וֹ שׂ ה ׁש אדם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַעד 
וׁש ב  ׁש בּ חוּ ץ, ר וּ ח  אוֹ תּה  עם וּ מׁש ּת ּת ף י וֹ רד יוֹ ם א וֹ ת וֹ  - זכה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָא 
ע ּמ וֹ  ודר לוֹ , להרע כּ די  מ ּמ ׁש  אדם אוֹ תוֹ  בּ דמ וּ ת  ונתקן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְלביתוֹ ,

א לטוֹ ב, ׁש דּ יּ וּ ר וֹ  ויׁש  דּ רבּ בּ ית. הוּ א לאו, ואם זוֹ כה. הוּ א ם ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
וא וחסרים , ימים  אוֹ תם נפקדים  ּכ וּ בין  ּכ בּ ין לרע. ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
ׁש גּ וֹ רע  האדם לאוֹ תוֹ  אוֹ י  ׁש נּ ׁש ארוּ . אוֹ תם ׁש ל בּ חׁש בּ וֹ ן ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכנסים
להתעּט ר ימים  למעלה הׁש איר וא הּק ד וֹ ׁש ,  הּמ ל לפני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָימיו

הּק ד וֹ ׁש . הּמ ל לפני עּמ ם וּ להתקרב העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם

ה וּ אבּ א אם הּק דוֹ ׁש , הּמ ל לפני ימים אוֹ תם כּ ׁש ּק רבים ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ימים, בּ אוֹ תם ונכנס העוֹ לם מן ׁש יּ וֹ צא האדם זה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַצדּ יק,
ימים אוֹ תם והם בּ הם, מתלבּ ׁש ת ׁש נּ ׁש מתוֹ  כבוֹ ד לבוּ ׁש י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוהם
ימיו  ׁש גּ וֹ רע לא וֹ תוֹ  אוֹ י  בּ הם. הרׁש יע  ו א בהם היה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש צּ דּ יק 
ימים אוֹ תם בּ ימיו, אוֹ תוֹ  להלבּ יׁש  ר וֹ צים ׁש כּ אׁש ר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
כּ ל  חסר. בּ בגד  וּ מתלבּ ׁש  לבוּ ׁש , מאוֹ תוֹ  חסרים בּ חטאיו ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּפ גם
העוֹ לם, בּ אוֹ תוֹ  להתלבּ ׁש  בּ ּמ ה לאדם ואין רבּ ים, הם אם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
ימים, אוֹ תם על  בּ גּ יהנּ ם אוֹ תוֹ  ׁש דּ נים לנפׁש וֹ , ואוֹ י  לוֹ  אוֹ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲאזי 
מן  י וֹ צא ׁש כּ אׁש ר  ׁש נים. אחד  כּ ל על  ימים ימים, על ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָימים
לוֹ  יהיה וא בּ הם, להתלבּ ׁש  ימים מוֹ צא אינוֹ  הזּ ה, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ׁש מ וּ רים ימיהם ׁש כּ ל הצּ דּ יקים  אׁש רי להתכּ ּס וֹ ת . בּ ּמ ה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלבוּ ׁש 
להתלבּ ׁש  כבוֹ ד לבוּ ׁש י  מהם ונעשׂ ים הּק דוֹ ׁש ,  הּמ ל אצל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵהם

הבּ א. בּ ע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הם
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כּ תוּ ב ׁש נינ וּ  מה ה ּמ ׁש נה , ג )בּ סוֹ ד  עירּמ ם(בראשית כּ י  ויּ דעוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌◌ִ◌
כּ בוֹ ד  ׁש ל לב וּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  ידע וּ , מ ּמ ׁש  ידיעה  - ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵהם
ימים מאוֹ תם י וֹ ם נׁש אר  וא  מהם, נגרע ימים מאוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש נּ עשׂ ה

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  בּ וֹ . קלט )להתלבּ ׁש  ועל(תהלים  עיני ראוּ  גּ למי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
י צּ ר וּ  ימים יכּ תב וּ  כּ לּ ם בּ הם,ספר אחד וא ודּ אי. י צּ ר וּ  ימים . ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ועשׂ ה אדם ׁש הׁש ּת דּ ל עד בּ וֹ , להתלבּ ׁש  אחד נׁש אר א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
לבוּ ׁש  כּ לי ל וֹ  וע שׂ ה אוֹ תוֹ  ק בּ ל הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְתׁש וּ בה,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש לּ וֹ . ה יּ מים מן וא ג )אחרים , ה'(בראשית ויּ עשׂ  ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ראה, בּ א  ויּ לבּ ׁש ם. עוֹ ר כּ תנוֹ ת וּ לאׁש ּת וֹ  לאדם ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱאהים

כּ תוּ ב  מה ׁש זּ כה כד )?בּ אברהם ׁש זּ כה.(שם  מוּ ם בּ יּ מים , בּ א ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
נכנס  ׁש לּ וֹ , ימים בּ אוֹ תם מ ּמ ׁש  הזּ ה , העוֹ לם מן הס ּת לּ ק ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר 

כּ בוֹ ד לבוּ ׁש  מאוֹ תוֹ  נגרע וא בּ הם, ׁש כּ תוּ ב והתלבּ ׁש  כּ לוּ ם , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
כּ תוּ ב  מה  בּ איּ וֹ ב בּ יּ מים. א)?בּ א מבּ טן (איוב  יצתי ערם  ויּ אמר  ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

בּ וֹ . להתלבּ ׁש  לב וּ ׁש  נׁש אר  א ׁש הרי  ׁש ּמ ה, אׁש וּ ב וערם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאּמ י

לעוֹ לםׁש נינוּ , ונׁש ארוּ  צדּ יקים, ׁש יּ מיהם הצּ דּ יקים, אׁש ריהם ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ונעשׂ ים[צדיקים]הבּ א מתחבּ רים כּ לּ ם  י וֹ צאים, וכאׁש ר , ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מענג להתענּ ג זוֹ כים לבוּ ׁש  וּ באוֹ תוֹ  בּ וֹ , להתל בּ ׁש  כבוֹ ד ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלבוּ ׁש י
אוֹ תם וכל לתחיּ ה, לקוּ ם עתידים לבוּ ׁש  וּ באוֹ תוֹ  הבּ א, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יקוּ מ וּ . לבוּ ׁש  להם  לח)ׁש יּ ׁש  כּ מ וֹ (איוב  ויּ תי צּ בוּ  ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
בּ חטאיהם ׁש יּ מיהם העוֹ לם ׁש ל  רׁש עים  לאוֹ תם אוֹ י  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלבוּ ׁש .

מן [עולמות] כּ ׁש יּ צאוּ  יּ תכּ ּס וּ  בּ מה מהם נׁש אר  וא  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲחסרים,
בּ לבוּ ׁש  להתלבּ ׁש  ׁש זּ כוּ  צ דּ יקים אוֹ תם כּ ל ׁש נינוּ , ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

ע וֹ לם בּ אוֹ תוֹ  מתעּט רים בּ ימיהם, מהע ּט וּ רים[לבוש]כּ בוֹ ד ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌
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לגן  וׁש וֹ פע ׁש יּ וֹ צא נחל מאוֹ תוֹ  האבוֹ ת, מתעּט רים ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הם 
 נפׁש בּ צחצחוֹ ת והשׂ בּ יע  ּת מיד ה ' ונח ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵעדן.
ׁש ל  בּ לּ בוּ ׁש  להתלבּ ׁש  זכוּ  ׁש א הע וֹ לם רׁש עי  ואוֹ תם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ '.

כּ תוּ ב עליהם יז)ימיהם, יראה(ירמיז וא בּ ערבה כּ ערער והיה ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אׁש רי  יצחק, רבּ י אמר  בּ ּמ דבּ ר. חררים וׁש כן טוֹ ב יבא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִכּ י
עם וׁש כבּת י ׁש כּ תוּ ב לוֹ , היה יתר  ׁש בּ ּט חוֹ ן יעקב ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶחלק וֹ 
להתלבּ ׁש  בהם ׁש אז כּ ה באחר. וא בהם ׁש אזכּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲאבתי ,

ׁש לּ הם. וּ ביּ מים ׁש לּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מים 

וגו 'גּ למי   עיני טז)ראוּ  ויחי:(קלט , פ' בראשית רלג :)[זוהר רבּ י ](דף ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח , קלט )חזקיּ ה כּ לּ ם (תהלים   ספר ועל  עיני ראוּ  גּ למי  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌

ראה,יכּ תבוּ  בּ א אבל מקוֹ מ וֹ ת . בּ כּמ ה בּ ארוּ הוּ  זה ּפ סוּ ק וגוֹ '. ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
עוֹ מדוֹ ת כּ לּ ן העוֹ לם, ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם  ׁש היוּ  הנּ ׁש מוֹ ת אוֹ תן ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל
דּ מ וּ ת בּ אוֹ תּה  לע וֹ לם ירד וּ  ׁש א עד  הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
האדם גּ וּ ף ׁש ל  מראה ואוֹ תוֹ  בּ עוֹ לם,  ּכ אחר  ׁש נּ ראים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
זוֹ  ׁש נּ ׁש מה וּ ב ׁש עה למעלה. עוֹ מד   ּכ הזּ ה, בּ עוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ מד
מּמ ׁש  דּ מוּ ת בּ אוֹ תּה  נׁש מה אוֹ תּה  לעוֹ לם, לרדת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְמזּמ נת

עוֹ מדת   ּכ הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ ר וּ ל [למעלה]ׁש עוֹ מדת ה ּק דוֹ ׁש  פני ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מצווֹ ת ׁש ּת ׁש מר  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה  וּ מׁש בּ יע ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א,

לפניו  ׁש עוֹ מדת לנוּ  וּ מנּ ין  הבּ ריתוֹ ת. על  לעבר וא ?הּת וֹ רה ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יז)ׁש כּ תוּ ב א ודּ אי ,(מלכים עמדּת י לפניו. עמדּת י  אׁש ר  ה' חי ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

יתראה ׁש א עד ,עיני ראוּ  גּ למי  ולכן ּפ רׁש וּ ה. [הצלם]והרי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ אוֹ תּה  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל ׁש הרי יכּ תבוּ , כּ לּ ם ספר ועל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.
ּפ ר ׁש וּ ה הרי י צּ רוּ , ימים כּ ת וּ בים. בּ ּס פר כּ לּ ם ׁש לּ הם, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְדּ מ וּ ת 
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כּ תוּ ב ׁש נינ וּ  מה ה ּמ ׁש נה , ג )בּ סוֹ ד  עירּמ ם(בראשית כּ י  ויּ דעוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌◌ִ◌
כּ בוֹ ד  ׁש ל לב וּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  ידע וּ , מ ּמ ׁש  ידיעה  - ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵהם
ימים מאוֹ תם י וֹ ם נׁש אר  וא  מהם, נגרע ימים מאוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש נּ עשׂ ה

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  בּ וֹ . קלט )להתלבּ ׁש  ועל(תהלים  עיני ראוּ  גּ למי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
י צּ ר וּ  ימים יכּ תב וּ  כּ לּ ם בּ הם,ספר אחד וא ודּ אי. י צּ ר וּ  ימים . ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ועשׂ ה אדם ׁש הׁש ּת דּ ל עד בּ וֹ , להתלבּ ׁש  אחד נׁש אר א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
לבוּ ׁש  כּ לי ל וֹ  וע שׂ ה אוֹ תוֹ  ק בּ ל הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְתׁש וּ בה,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש לּ וֹ . ה יּ מים מן וא ג )אחרים , ה'(בראשית ויּ עשׂ  ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ראה, בּ א  ויּ לבּ ׁש ם. עוֹ ר כּ תנוֹ ת וּ לאׁש ּת וֹ  לאדם ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱאהים

כּ תוּ ב  מה ׁש זּ כה כד )?בּ אברהם ׁש זּ כה.(שם  מוּ ם בּ יּ מים , בּ א ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
נכנס  ׁש לּ וֹ , ימים בּ אוֹ תם מ ּמ ׁש  הזּ ה , העוֹ לם מן הס ּת לּ ק ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר 

כּ בוֹ ד לבוּ ׁש  מאוֹ תוֹ  נגרע וא בּ הם, ׁש כּ תוּ ב והתלבּ ׁש  כּ לוּ ם , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
כּ תוּ ב  מה  בּ איּ וֹ ב בּ יּ מים. א)?בּ א מבּ טן (איוב  יצתי ערם  ויּ אמר  ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

בּ וֹ . להתלבּ ׁש  לב וּ ׁש  נׁש אר  א ׁש הרי  ׁש ּמ ה, אׁש וּ ב וערם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאּמ י

לעוֹ לםׁש נינוּ , ונׁש ארוּ  צדּ יקים, ׁש יּ מיהם הצּ דּ יקים, אׁש ריהם ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ונעשׂ ים[צדיקים]הבּ א מתחבּ רים כּ לּ ם  י וֹ צאים, וכאׁש ר , ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מענג להתענּ ג זוֹ כים לבוּ ׁש  וּ באוֹ תוֹ  בּ וֹ , להתל בּ ׁש  כבוֹ ד ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלבוּ ׁש י
אוֹ תם וכל לתחיּ ה, לקוּ ם עתידים לבוּ ׁש  וּ באוֹ תוֹ  הבּ א, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יקוּ מ וּ . לבוּ ׁש  להם  לח)ׁש יּ ׁש  כּ מ וֹ (איוב  ויּ תי צּ בוּ  ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
בּ חטאיהם ׁש יּ מיהם העוֹ לם ׁש ל  רׁש עים  לאוֹ תם אוֹ י  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלבוּ ׁש .

מן [עולמות] כּ ׁש יּ צאוּ  יּ תכּ ּס וּ  בּ מה מהם נׁש אר  וא  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲחסרים,
בּ לבוּ ׁש  להתלבּ ׁש  ׁש זּ כוּ  צ דּ יקים אוֹ תם כּ ל ׁש נינוּ , ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

ע וֹ לם בּ אוֹ תוֹ  מתעּט רים בּ ימיהם, מהע ּט וּ רים[לבוש]כּ בוֹ ד ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌
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תהלי זוהר 

לגן  וׁש וֹ פע ׁש יּ וֹ צא נחל מאוֹ תוֹ  האבוֹ ת, מתעּט רים ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הם 
 נפׁש בּ צחצחוֹ ת והשׂ בּ יע  ּת מיד ה ' ונח ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵעדן.
ׁש ל  בּ לּ בוּ ׁש  להתלבּ ׁש  זכוּ  ׁש א הע וֹ לם רׁש עי  ואוֹ תם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ '.

כּ תוּ ב עליהם יז)ימיהם, יראה(ירמיז וא בּ ערבה כּ ערער והיה ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אׁש רי  יצחק, רבּ י אמר  בּ ּמ דבּ ר. חררים וׁש כן טוֹ ב יבא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִכּ י
עם וׁש כבּת י ׁש כּ תוּ ב לוֹ , היה יתר  ׁש בּ ּט חוֹ ן יעקב ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶחלק וֹ 
להתלבּ ׁש  בהם ׁש אז כּ ה באחר. וא בהם ׁש אזכּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲאבתי ,

ׁש לּ הם. וּ ביּ מים ׁש לּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מים 

וגו 'גּ למי   עיני טז)ראוּ  ויחי:(קלט , פ' בראשית רלג :)[זוהר רבּ י ](דף ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח , קלט )חזקיּ ה כּ לּ ם (תהלים   ספר ועל  עיני ראוּ  גּ למי  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌

ראה,יכּ תבוּ  בּ א אבל מקוֹ מ וֹ ת . בּ כּמ ה בּ ארוּ הוּ  זה ּפ סוּ ק וגוֹ '. ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
עוֹ מדוֹ ת כּ לּ ן העוֹ לם, ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם  ׁש היוּ  הנּ ׁש מוֹ ת אוֹ תן ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל
דּ מ וּ ת בּ אוֹ תּה  לע וֹ לם ירד וּ  ׁש א עד  הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
האדם גּ וּ ף ׁש ל  מראה ואוֹ תוֹ  בּ עוֹ לם,  ּכ אחר  ׁש נּ ראים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
זוֹ  ׁש נּ ׁש מה וּ ב ׁש עה למעלה. עוֹ מד   ּכ הזּ ה, בּ עוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ מד
מּמ ׁש  דּ מוּ ת בּ אוֹ תּה  נׁש מה אוֹ תּה  לעוֹ לם, לרדת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְמזּמ נת

עוֹ מדת   ּכ הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ ר וּ ל [למעלה]ׁש עוֹ מדת ה ּק דוֹ ׁש  פני ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מצווֹ ת ׁש ּת ׁש מר  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה  וּ מׁש בּ יע ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א,

לפניו  ׁש עוֹ מדת לנוּ  וּ מנּ ין  הבּ ריתוֹ ת. על  לעבר וא ?הּת וֹ רה ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יז)ׁש כּ תוּ ב א ודּ אי ,(מלכים עמדּת י לפניו. עמדּת י  אׁש ר  ה' חי ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

יתראה ׁש א עד ,עיני ראוּ  גּ למי  ולכן ּפ רׁש וּ ה. [הצלם]והרי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ אוֹ תּה  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל ׁש הרי יכּ תבוּ , כּ לּ ם ספר ועל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.
ּפ ר ׁש וּ ה הרי י צּ רוּ , ימים כּ ת וּ בים. בּ ּס פר כּ לּ ם ׁש לּ הם, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְדּ מ וּ ת 
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ראׁש יהם: עצמוּ  מה ירבּ וּ ןיחאל מחוֹ ל אסּפ רם 
: עּמ ועוֹ די ואנׁש ייטהקיצתי רׁש ע אלוֹ ּה  ּת קטל אם 

מנּ י: סוּ רוּ  לואכ דמים נשׂ א למזּמ ה יאמר אׁש ר 
:כאערייהו משׂ נאי אשׂ נאהלוֹ א 

אתקוֹ טט: שׂ נאתיםכבוּ בתקוֹ ממי שׂ נאה ּת כלית 
לי: היוּ  ודעכגלאוֹ יבים בּ חנני לבבי ודע אל חקרני 

עוֹ לם:כדשׂ רעּפ י: בּ דר וּ נחני בּ י עצב דּ ר אם וּ ראה 

תהלי זוהר 

ר בּ וֹ נם בּ קיּ וּ ם לעמד הזּ ה בּ עוֹ לם בּ הם , אחד וא ודּ אי . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌י צּ ר וּ 
◌ָ◌ָכּ ראוּ י .
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לחודש כט

לדוד:אקמ מזמוֹ ר יהובלמנצּ ח חלּ צני 
ּת נצרני: חמסים מאיׁש  רע חׁש בוּ ג מאדם אׁש ר 

מלחמוֹ ת: יגוּ רוּ  יוֹ ם כּ ל בּ לב כּ מוֹ ד רעוֹ ת לׁש וֹ נם ׁש ננוּ  
סלה: שׂ פתימוֹ  ּת חת עכׁש וּ ב חמת ׁש מרניהנחׁש  

יהואׁש ר ּת נצרני חמסים מאיׁש  רׁש ע מידי 
ּפ עמי: לדחוֹ ת ּפ רשׂ וּ וחׁש בוּ  וחבלים לי ּפ ח גאים טמנוּ  

ל סלה:רׁש ת לי ׁש תוּ  מקׁש ים מעגּ ל אמרּת יזיד 
ליהויהו האזינה אּת ה קוֹ לאלי 
אלהים)יהוֹ החּת חנוּ ני: סכּ תה(קרי יׁש וּ עתי עז אדני 

נׁש ק: בּ יוֹ ם יהוטלראׁש י ּת ּת ן רׁש עאל מאויּ י 

לאשתו  איש בי אשר לשנאה 
מאד ה' ב)חלצני קמ]:(קמ, לפרק תהלי בי[שימוש אשר לשנאה

להעבירה . לאשתו איש 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

חסד  א רחמי  א י ה א   הא אלקי הקדוש ֱֲִִִִֵֶֶַַַֹ

וגו 'ה ' י ׁש וּ עתי  עז  ח)אדני  ח"ג:(קמ , סה .)[זוהר תורה](דף  אדניזוהר  ה' ֲ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌◌◌ֲ◌ָֹ◌
נ ׁש ק  בּ יוֹ ם לראׁש י סכּ תה יׁש וּ עתי יושב עז היה אלעזר  רבי , ְֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

דין  מקום  בכל אלהים למדנו הרי א"ל אביו, שמעון רבי  לפני
עז  אדני  הוי"ה כמו אלהים, שנקרא מקומות יש והוי "ה הוא,
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ראׁש יהם: עצמוּ  מה ירבּ וּ ןיחאל מחוֹ ל אסּפ רם 
: עּמ ועוֹ די ואנׁש ייטהקיצתי רׁש ע אלוֹ ּה  ּת קטל אם 

מנּ י: סוּ רוּ  לואכ דמים נשׂ א למזּמ ה יאמר אׁש ר 
:כאערייהו משׂ נאי אשׂ נאהלוֹ א 

אתקוֹ טט: שׂ נאתיםכבוּ בתקוֹ ממי שׂ נאה ּת כלית 
לי: היוּ  ודעכגלאוֹ יבים בּ חנני לבבי ודע אל חקרני 

עוֹ לם:כדשׂ רעּפ י: בּ דר וּ נחני בּ י עצב דּ ר אם וּ ראה 

תהלי זוהר 

ר בּ וֹ נם בּ קיּ וּ ם לעמד הזּ ה בּ עוֹ לם בּ הם , אחד וא ודּ אי . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌י צּ ר וּ 
◌ָ◌ָכּ ראוּ י .
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לחודש כט

לדוד:אקמ מזמוֹ ר יהובלמנצּ ח חלּ צני 
ּת נצרני: חמסים מאיׁש  רע חׁש בוּ ג מאדם אׁש ר 

מלחמוֹ ת: יגוּ רוּ  יוֹ ם כּ ל בּ לב כּ מוֹ ד רעוֹ ת לׁש וֹ נם ׁש ננוּ  
סלה: שׂ פתימוֹ  ּת חת עכׁש וּ ב חמת ׁש מרניהנחׁש  

יהואׁש ר ּת נצרני חמסים מאיׁש  רׁש ע מידי 
ּפ עמי: לדחוֹ ת ּפ רשׂ וּ וחׁש בוּ  וחבלים לי ּפ ח גאים טמנוּ  

ל סלה:רׁש ת לי ׁש תוּ  מקׁש ים מעגּ ל אמרּת יזיד 
ליהויהו האזינה אּת ה קוֹ לאלי 
אלהים)יהוֹ החּת חנוּ ני: סכּ תה(קרי יׁש וּ עתי עז אדני 

נׁש ק: בּ יוֹ ם יהוטלראׁש י ּת ּת ן רׁש עאל מאויּ י 

לאשתו  איש בי אשר לשנאה 
מאד ה' ב)חלצני קמ]:(קמ, לפרק תהלי בי[שימוש אשר לשנאה

להעבירה . לאשתו איש 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

חסד  א רחמי  א י ה א   הא אלקי הקדוש ֱֲִִִִֵֶֶַַַֹ

וגו 'ה ' י ׁש וּ עתי  עז  ח)אדני  ח"ג:(קמ , סה .)[זוהר תורה](דף  אדניזוהר  ה' ֲ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌◌◌ֲ◌ָֹ◌
נ ׁש ק  בּ יוֹ ם לראׁש י סכּ תה יׁש וּ עתי יושב עז היה אלעזר  רבי , ְֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

דין  מקום  בכל אלהים למדנו הרי א"ל אביו, שמעון רבי  לפני
עז  אדני  הוי"ה כמו אלהים, שנקרא מקומות יש והוי "ה הוא,
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תהלי זוהר 

לי]ישועתי, תתן מה הוי"ה אדני אברם ויאמר נקרא[וכמו  מה מפני
מקום, בכל הן רחמים הוי"ה של האותיות הלא  אלהים,

כתוב מקרא  כך  הרי  ד )א"ל  אל (דברים  והשבות היום  וידעת
וכתוב  האלהים, הוא הוי "ה כי יח)לבבך  א' הוי"ה(מלכים

יש  דין שיש שבמקום יודע  אני  זה  דבר א"ל  האלהים, הוא
דין  ג"כ יש רחמים שיש במקום ולפעמים באקעברחמים, א"ל

רחמי  מקום בכל הוי"ה הוא, שכך  שמהפכיםוראה ובזמן ם,
ונקרא אלהים בניקוד הוי"ה נכתב אז לדין רחמים  הרשעים 

הן קעגאלהים מדרגות שלש הדבר, סוד וראה בוא קעד אבל

ונקשרות אחד שהכל אע "פ בלבדה, היא ומדרגה מדרגה וכל
אותן  וכל הנטיעות כל  וראה  בוא מזו, זו נפרדות  ואין באחד 
ומתברכים ונשפעים ונלהבים מאירים  כלם הלוהטין, מנורות

ויוצא שנמשך הנהר של קעהמאותו והכולל בו נכלל שהכל

הזוהר זיו

כיון קעב. שואל ומ"מ ידוע הוא זה שדבר השיבו אלעזר  רבי 
המקומות: כל על מספיק  פירוש  זה הסבירקעג.שאין שמעון רבי 

כיון  הב' בפירוש  גם  יסתפק לא  שבנו הבין  אבל ב' פירוש לו 
לפיכך המקומות  כל על מספיק  פירוש  אינו זה  פירוש גם  שעוד
כל  על יספיקו הפירושים  ב' ועתה סוד, פי על ג' פירוש א"ל

ג': או ב ' או א ' או שנקראין קעד .המקומות יש ספירות  ג' פירוש 
הא"ס שהוא אח נקשרין  הספירות שאר כמו  והן אלהים, בהשם

בגחלת: הקשורה כשלהבת אלו קעה.ב"ה הן  הספירות  כל פי'
והגבורות החסדים והמשפיעות  המקבלות מנורות או נטיעות  שנקראין
והיינו  אמא שנקרא  ההוא  הנהר מן  השפע הארת מקבלין  כלן

הבינה:

יתה 1379זוהר הלימוד אלולסדר טז ליו

קמתהלי מזמור | לחודש כט  | חמישי ספר 

סלה: ירוּ מוּ  ּת פק אל שׂ פתימוֹ יזממוֹ  עמל מסבּ י ראׁש  
בּ אׁש (ימיטו)יאיכּס מוֹ :(יכסומו) גּ חלים עליהם יּמ וֹ טוּ  

יקוּ מוּ : בּ ל ּב מהמרוֹ ת יכּ וֹ ןיביּפ לם בּ ל לׁש וֹ ן איׁש  
למדחפת: יצוּ דנּ וּ  רע חמס איׁש  ידעּת י(ידעת)יגבּ ארץ 

תהלי זוהר 

מהגן קעובו הכל  למעלה והוא להגן אם נקרא ההוא קעזוהנהר

כל  ולפיכך ממנה , נפרש  ולא  עמה משתתף שהעדן לפי
צד , לכל ומשפיעים ונמשכים יוצאים ממנה המעינות

פתוחות בה ובה קעחופתחים נמצאים ממנה רחמים וע "כ 
הרחמים, ממנהפתחי יוצא נקבה בחינת  אם שנקראת ולפי

ודין  הרי קעטגבורה אבל עצמה, בפני  רחמים נקראת היא
וננקד  ברחמים הוי "ה נכתב ולפיכך נתעוררים, דינים מצדה

בדין  אלהים מדרגהקפבניקוד זו מצדה, נמשך דין שהרי
יוצא הראשונה מדרגה אותה מצד שניה, מדרגה אחת:
אלהים נקרא וזה גבורה, שנקראת אחרת מדרגה  ונתעורר

האותיות פני קפאבאלו מן אחת התחלה  היא זו ומדרגה 
הזוהר זיו

הכל קעו . של  והכלל יצאו, ממנה כי בהבינה נכללין  הספירות  כל פי'
הנהר : באותו נקשר אבא החכמה שהיאקעז .שהוא ההוא  הנהר  פי'

התפארת מן  למעלה והוא  התפארת , של היינו הגן של  אמו  נקרא הבינה
בהבינה: ונקשר משתתף החכמה  היינו שהעדן הפתחיםקעח.כיון אלו

בינה: שערי החמשים זוקעט.הן מדתגבורה זו ודינא גבורה , ספירת 
השםקפ .המלכות: ולפיכך טפל , והדין עיקר  בה שהרחמים להורות

השם הוא בהתגלות אבל בהסתר  בניקוד רק הוא הבינה של אלהים
הדינים : להמתיק ורחמים  חסדים  על  המורה נכתב קפא .הוי "ה פי'
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תהלי זוהר 

לי]ישועתי, תתן מה הוי"ה אדני אברם ויאמר נקרא[וכמו  מה מפני
מקום, בכל הן רחמים הוי"ה של האותיות הלא  אלהים,

כתוב מקרא  כך  הרי  ד )א"ל  אל (דברים  והשבות היום  וידעת
וכתוב  האלהים, הוא הוי "ה כי יח)לבבך  א' הוי"ה(מלכים

יש  דין שיש שבמקום יודע  אני  זה  דבר א"ל  האלהים, הוא
דין  ג"כ יש רחמים שיש במקום ולפעמים באקעברחמים, א"ל

רחמי  מקום בכל הוי"ה הוא, שכך  שמהפכיםוראה ובזמן ם,
ונקרא אלהים בניקוד הוי"ה נכתב אז לדין רחמים  הרשעים 

הן קעגאלהים מדרגות שלש הדבר, סוד וראה בוא קעד אבל

ונקשרות אחד שהכל אע "פ בלבדה, היא ומדרגה מדרגה וכל
אותן  וכל הנטיעות כל  וראה  בוא מזו, זו נפרדות  ואין באחד 
ומתברכים ונשפעים ונלהבים מאירים  כלם הלוהטין, מנורות

ויוצא שנמשך הנהר של קעהמאותו והכולל בו נכלל שהכל

הזוהר זיו

כיון קעב. שואל ומ"מ ידוע הוא זה שדבר השיבו אלעזר  רבי 
המקומות: כל על מספיק  פירוש  זה הסבירקעג.שאין שמעון רבי 

כיון  הב' בפירוש  גם  יסתפק לא  שבנו הבין  אבל ב' פירוש לו 
לפיכך המקומות  כל על מספיק  פירוש  אינו זה  פירוש גם  שעוד
כל  על יספיקו הפירושים  ב' ועתה סוד, פי על ג' פירוש א"ל

ג': או ב ' או א ' או שנקראין קעד .המקומות יש ספירות  ג' פירוש 
הא"ס שהוא אח נקשרין  הספירות שאר כמו  והן אלהים, בהשם

בגחלת: הקשורה כשלהבת אלו קעה.ב"ה הן  הספירות  כל פי'
והגבורות החסדים והמשפיעות  המקבלות מנורות או נטיעות  שנקראין
והיינו  אמא שנקרא  ההוא  הנהר מן  השפע הארת מקבלין  כלן

הבינה:
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סלה: ירוּ מוּ  ּת פק אל שׂ פתימוֹ יזממוֹ  עמל מסבּ י ראׁש  
בּ אׁש (ימיטו)יאיכּס מוֹ :(יכסומו) גּ חלים עליהם יּמ וֹ טוּ  

יקוּ מוּ : בּ ל ּב מהמרוֹ ת יכּ וֹ ןיביּפ לם בּ ל לׁש וֹ ן איׁש  
למדחפת: יצוּ דנּ וּ  רע חמס איׁש  ידעּת י(ידעת)יגּב ארץ 

תהלי זוהר 

מהגן קעובו הכל  למעלה והוא להגן אם נקרא ההוא קעזוהנהר

כל  ולפיכך ממנה , נפרש  ולא  עמה משתתף שהעדן לפי
צד , לכל ומשפיעים ונמשכים יוצאים ממנה המעינות

פתוחות בה ובה קעחופתחים נמצאים ממנה רחמים וע "כ 
הרחמים, ממנהפתחי יוצא נקבה בחינת  אם שנקראת ולפי

ודין  הרי קעטגבורה אבל עצמה, בפני  רחמים נקראת היא
וננקד  ברחמים הוי "ה נכתב ולפיכך נתעוררים, דינים מצדה

בדין  אלהים מדרגהקפבניקוד זו מצדה, נמשך דין שהרי
יוצא הראשונה מדרגה אותה מצד שניה, מדרגה אחת:
אלהים נקרא וזה גבורה, שנקראת אחרת מדרגה  ונתעורר

האותיות פני קפאבאלו מן אחת התחלה  היא זו ומדרגה 
הזוהר זיו

הכל קעו . של  והכלל יצאו, ממנה כי בהבינה נכללין  הספירות  כל פי'
הנהר : באותו נקשר אבא החכמה שהיאקעז .שהוא ההוא  הנהר  פי'

התפארת מן  למעלה והוא  התפארת , של היינו הגן של  אמו  נקרא הבינה
בהבינה: ונקשר משתתף החכמה  היינו שהעדן הפתחיםקעח.כיון אלו

בינה: שערי החמשים זוקעט.הן מדתגבורה זו ודינא גבורה , ספירת 
השםקפ .המלכות: ולפיכך טפל , והדין עיקר  בה שהרחמים להורות

השם הוא בהתגלות אבל בהסתר  בניקוד רק הוא הבינה של אלהים
הדינים : להמתיק ורחמים  חסדים  על  המורה נכתב קפא .הוי "ה פי'
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תהלי זוהר 

נאחזת היא  ובו כתובקפבהקטנות בזו זו שנאחזין הוי"ה ולפי
האלהים  והן הוא האותיות באלו האלהים, הוא הוי "ה כי ,

כתר צדק  היא השלישית מדרגה השניה: מדרגה היא זו אחד,
נכתב קפגהאחרון  כך אדני  כי ולמדנו המלך, של דינו  בית זו

נקראת השם בזה ישראל וכנסת נקרא, ההואקפד וכך  ושם
בשמות שנקראות המדרגות שלש  הן אלו נשתלם, זה במקום

הזוהר זיו

אלהים : ונקרא  אחתקפב .אלהים התחלה היא גבורה שספירת  פירוש
כמו  השמאלי, קו צד של ... והיינו אנפין , זעיר  שנקרא  התפארת אל
וביה  שאומר ומה החסד , ספירת היא  ההתחלה הימיני קו שבצד
כיון  התפארת, במדת נקשרת  נאחזת להגבורה כונתו אתאחיד
יפורש  ובזה וגבורה, חסד מן המורכבת הרחמים מדת הוא  שהתפארת 
שהתפארת היינו אלהים, של  אתוון באלין האלהים  הוא  הוי"ה הפסוק
החסד שגם  כיון אלא  חד, ואינון אלהים , השם  של גבורה ג"כ הוא 

הרחמים : מדת נקרא  הוא  לכן בהתפארת אלהיםקפג.אתאחיד השם זה
הקדושה: והשכינה המלכות מדת  והיינו צד"ק שנקרא ... כתר  של

בהאי קפד. המלכות היינו ישראל שכנסת ברמז הסוד מגלה הוא כאן 
השם ר "ל שמא, וההוא  שמה, עיקר  שהוא  אדני  בהשם פי' אתקרי , שמא 
להמלכות שמוסיף מה רק שהוא היינו  נשתלם , זה  במקום אלהים
שמה  עיקר  הוא אלהים השם  כי הקדושה, השכינה ע"י כונתו שלימות,
להשם טפל הוא  אלהים השם המלכות ואצל הקדושה, השכינה  של
המלכות למדת שלימות תוספות בבחי ' היא  הקדושה והשכינה  אדני,
במקום בארץ לשכון  תופיע אשר  המלכות מדת מן נאצל אור שהיא
מלכות דהיינו בארץ  אחד ואופן הפסוק בסוד כידוע  לזה, הראוי
הענין  להבין  ישראל באמונת גדול עיקר זה הנה עשיה: דעולם שבמלכות

ה  חכמת  של מיסודות  גדול יסוד וזה קדישא, מהימנותא  קבלה,של 
יבין: והמבין
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יהו יעשׂ ה אבינים:כּ י מׁש ּפ ט עני אידדּ ין 
:ּפ ני את יׁש רים יׁש בוּ  לׁש מ יוֹ דוּ  צדּ יקים

תהלי זוהר 

דין  נקשרקפהשל שנתבאר.והכל  כמו פירוד בלי באחד  אחד 

 מחוי יקיה  ְְְְִִִִַַירא
וגוֹ 'א ל ׁש מ י וֹ דוּ  יד )צדּ יקים  וישב:(קמ, פ' בראשית קצ:)[זוהר ](דף ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

יצר את  לראוֹ ת הצּ דּ יקים הם עתידים יצחק, ר בּ י ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
את להכניע  יכלנוּ   אי ויאמרוּ , ויתמהוּ  גּ דוֹ ל , הר כּ מוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהרע

הזּ ה העלי וֹ ן ה גּ ד וֹ ל את!ההר לראוֹ ת הרׁש עים  ועתידים  ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אי ויאמרוּ , ויתמהוּ  שׂ ערה, ׁש ל  חוּ ט כּ מוֹ  דּ ּק יק הרע  ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ צר 

דּ ּק יק  כּ זה  הערה חוּ ט את להכניע יכלנוּ  יבכּ וּ !א אלּ וּ  ? ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
וי ׁש חט העוֹ לם מן אוֹ תוֹ  יבער  הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  יבכּ וּ . ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
הצּ דּ יקים וירא וּ  בּ עוֹ לם, ע וֹ ד י ׁש ט וא לעיניהם, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  קמ)וי שׂ מחוּ , יׁש בוּ (תהלים ל ׁש מ יוֹ דוּ  צ דּ יקים א ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌
.ּפ ני את ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְיׁש רים

רגל ה ' לפני לירא ת יי רא יראל ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָל

 א לׁש מ יוֹ דוּ  יד )וגוֹ 'צדּ יקים משפטים:(קמ , פ' שמות  קכ"ד[זוהר (דף ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
זכ וּ ר ]ע"א ) כּ ל לּמ ה ,זכוּ ר כּ ל אלעזר,יראה רבּ י אמר ? ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הנּ חל . ׁש ל מהּמ עין בּ רכה ׁש נּ וֹ טלים מוּ ם מּמ ׁש ,  זכ וּ ר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָכּ ל
הּמ ל לפני להראוֹ ת  צרי ׁש נּ ּמ וֹ ל , ישׂ ראל בּ ן כּ ל ׁש נינוּ , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ה נּ חל . מּמ בּ וּ ע בּ רכה ׁש נּ וֹ טל מוּ ם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,

הזוהר זיו

אלהים :קפה . בשמות פי'
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תהלי זוהר 

נאחזת היא  ובו כתובקפבהקטנות בזו זו שנאחזין הוי"ה ולפי
האלהים  והן הוא האותיות באלו האלהים, הוא הוי "ה כי ,

כתר צדק  היא השלישית מדרגה השניה: מדרגה היא זו אחד,
נכתב קפגהאחרון  כך אדני  כי ולמדנו המלך, של דינו  בית זו

נקראת השם בזה ישראל וכנסת נקרא, ההואקפד וכך  ושם
בשמות שנקראות המדרגות שלש  הן אלו נשתלם, זה במקום

הזוהר זיו

אלהים : ונקרא  אחתקפב .אלהים התחלה היא גבורה שספירת  פירוש
כמו  השמאלי, קו צד של ... והיינו אנפין , זעיר  שנקרא  התפארת אל
וביה  שאומר ומה החסד , ספירת היא  ההתחלה הימיני קו שבצד
כיון  התפארת, במדת נקשרת  נאחזת להגבורה כונתו אתאחיד
יפורש  ובזה וגבורה, חסד מן המורכבת הרחמים מדת הוא  שהתפארת 
שהתפארת היינו אלהים, של  אתוון באלין האלהים  הוא  הוי"ה הפסוק
החסד שגם  כיון אלא  חד, ואינון אלהים , השם  של גבורה ג"כ הוא 

הרחמים : מדת נקרא  הוא  לכן בהתפארת אלהיםקפג.אתאחיד השם זה
הקדושה: והשכינה המלכות מדת  והיינו צד"ק שנקרא ... כתר  של

בהאי קפד. המלכות היינו ישראל שכנסת ברמז הסוד מגלה הוא כאן 
השם ר "ל שמא, וההוא  שמה, עיקר  שהוא  אדני  בהשם פי' אתקרי , שמא 
להמלכות שמוסיף מה רק שהוא היינו  נשתלם , זה  במקום אלהים
שמה  עיקר  הוא אלהים השם  כי הקדושה, השכינה ע"י כונתו שלימות,
להשם טפל הוא  אלהים השם המלכות ואצל הקדושה, השכינה  של
המלכות למדת שלימות תוספות בבחי ' היא  הקדושה והשכינה  אדני,
במקום בארץ לשכון  תופיע אשר  המלכות מדת מן נאצל אור שהיא
מלכות דהיינו בארץ  אחד ואופן הפסוק בסוד כידוע  לזה, הראוי
הענין  להבין  ישראל באמונת גדול עיקר זה הנה עשיה: דעולם שבמלכות

ה  חכמת  של מיסודות  גדול יסוד וזה קדישא, מהימנותא  קבלה,של 
יבין: והמבין
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יהו יעשׂ ה אבינים:כּ י מׁש ּפ ט עני אידדּ ין 
:ּפ ני את יׁש רים יׁש בוּ  לׁש מ יוֹ דוּ  צדּ יקים

תהלי זוהר 

דין  נקשרקפהשל שנתבאר.והכל  כמו פירוד בלי באחד  אחד 

 מחוי יקיה  ְְְְִִִִַַירא
וגוֹ 'א ל ׁש מ י וֹ דוּ  יד )צדּ יקים  וישב:(קמ, פ' בראשית קצ:)[זוהר ](דף ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

יצר את  לראוֹ ת הצּ דּ יקים הם עתידים יצחק, ר בּ י ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
את להכניע  יכלנוּ   אי ויאמרוּ , ויתמהוּ  גּ דוֹ ל , הר כּ מוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהרע

הזּ ה העלי וֹ ן ה גּ ד וֹ ל את!ההר לראוֹ ת הרׁש עים  ועתידים  ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אי ויאמרוּ , ויתמהוּ  שׂ ערה, ׁש ל  חוּ ט כּ מוֹ  דּ ּק יק הרע  ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ צר 

דּ ּק יק  כּ זה  הערה חוּ ט את להכניע יכלנוּ  יבכּ וּ !א אלּ וּ  ? ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
וי ׁש חט העוֹ לם מן אוֹ תוֹ  יבער  הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  יבכּ וּ . ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
הצּ דּ יקים וירא וּ  בּ עוֹ לם, ע וֹ ד י ׁש ט וא לעיניהם, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  קמ)וי שׂ מחוּ , יׁש בוּ (תהלים ל ׁש מ יוֹ דוּ  צ דּ יקים א ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌
.ּפ ני את ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְיׁש רים

רגל ה ' לפני לירא ת יי רא יראל ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָל

 א לׁש מ יוֹ דוּ  יד )וגוֹ 'צדּ יקים משפטים:(קמ , פ' שמות  קכ"ד[זוהר (דף ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
זכ וּ ר ]ע"א ) כּ ל לּמ ה ,זכוּ ר כּ ל אלעזר,יראה רבּ י אמר ? ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הנּ חל . ׁש ל מהּמ עין בּ רכה ׁש נּ וֹ טלים מוּ ם מּמ ׁש ,  זכ וּ ר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָכּ ל
הּמ ל לפני להראוֹ ת  צרי ׁש נּ ּמ וֹ ל , ישׂ ראל בּ ן כּ ל ׁש נינוּ , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ה נּ חל . מּמ בּ וּ ע בּ רכה ׁש נּ וֹ טל מוּ ם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,

הזוהר זיו

אלהים :קפה . בשמות פי'
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תהלי זוהר 

כּ מ וֹ  ה', האדן ּפ ני אל  וכתוּ ב . ל נתן אׁש ר  היא ה' ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ בר כּ ת
אׁש רי  בּ רכה. ונוֹ טלים בּ רכ וֹ ת מריקים ׁש ּמ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנוּ ,
י שׂ ראל  עלוּ  אחת ּפ עם הע ּמ ים. ׁש אר  מכּ ל  ישׂ ראל ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶחלקם
עּמ ם, וּ מ זּ ל וֹ ת כּ וֹ כבים עבוֹ דת עוֹ בדי והתערבוּ  החג, את ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָלחג
רב  את  וׁש אלוּ  בּ אוּ  בּ עוֹ לם . בּ רכה  נמצאה א ׁש נה ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְואוֹ תּה 

לזה סימן בּ ּת חלּ ה ראיתם להם, אמר סבא. אמר וּ המנוּ נא ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
סתוּ מים הי וּ  הדּ רכים כּ ל מם ׁש כּ ׁש בנוּ  סימן, ראינוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָל וֹ ,
אוֹ תם כּ ל ללכת יכלוּ  ׁש א נמצאוּ , וחׁש כה וענן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמּמ ים,

המיםׁש ע  ּפ ני להראוֹ ת, ׁש נּ כנסנוּ  בּ ׁש עה ועוֹ ד, ל ׁש ם. לוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ורגזוּ . ראה)נחׁש כ וּ  בּ כם(נחרדו ׁש יּ ׁש  אוֹ  ודּ אי  להם, אמר ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

עלוּ  וּ מזּ לוֹ ת כּ וֹ כבים עב וֹ דת ע וֹ בדי  אוֹ  נּמ וֹ לים, א  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים
לאוֹ תם ּפ רט  ׁש עה, בּ אוֹ תה התבּ רכוּ  א ׁש הרי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ כם,
הּק דוֹ ׁש  מסּת כּ ל הזּ וֹ  הּק ד וֹ ׁש ה וּ באוֹ ת ׁש נּ ּמ וֹ לוּ , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִי שׂ ראלים

וּ מבר הוּ א  ּאוֹ תם.בּ רו ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

כּ וֹ כביםלנה עב וֹ דת ע וֹ בדי  אוֹ תם ועל וּ  על וּ , האחרת ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌
קר בּ נוֹ ת אוֹ כלים כּ ׁש היוּ  עּמ ם ׁש התערבוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַוּ מ זּ ל וֹ ת,
וּ מזּ לוֹ ת כּ וֹ כבים עבוֹ דת  עוֹ בדי  אוֹ תם את וראוּ  שׂ מחים. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוהי וּ 
ׁש כּ לּ ם בהם הׁש גּ יחוּ  הכּ תל. לקׁש ר בּ ק ׁש ריהם ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש דּ פוּ סם
בּ אוּ  הדּ ין. לבית הדּ בר  את ואמר וּ  בּ אוּ  ברכוּ . א והם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמברכים
קר בּ ן  איזה ׁש לּ כם החלק ׁש אכלּת ם, זה אמרוּ , אוֹ תם. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוׁש אל וּ 

כּ וֹ כביםהיה עבוֹ דת  עוֹ בדי  ׁש הם וּ מצאוּ  בּ דקוּ  בידם . היה א ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌
עּמ וֹ , את  ׁש הצּ יל הרחמן  ּבּ ר ו אמרוּ , א וֹ תם . והרגוּ  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַוּ מזּ ל וֹ ת
בּ ני  הּק דוֹ ׁש , הזּ רע בּ י שׂ ראל , רק אלּ א ׁש רוּ יה בּ רכה אין ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶׁש וּ דּ אי
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בּ עוֹ לם בּ רכה  נמצאה הנה ואוֹ תּה  האמת. בּ ני  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה,
ואמרוּ , ּפ תח וּ  קמ)בּ ׁש למוּ ת. לׁש מ(תהלים י וֹ דוּ  צדּ יקים א ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

◌ְוגוֹ '.

ני את  ריי  בי ה ה. ל ע   מ ל די  יקי צ  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָא
הא ל ע ְַָָ

 וגוֹ 'א לׁש מ יוֹ ד וּ  יד )צדּ יקים  פקודי :(קמ , פ' ח"ב (דף[זוהר ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

ע"ב) ע וֹ למוֹ ת,]רכ"ט בּ ׁש ני  מתלבּ ׁש ת  הנּ ׁש מה כּ ן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל
וּ בעוֹ לם ׁש לּ מּט ה ה זּ ה  בּ ע וֹ לם - בּ כּ ל ׁש למוּ ת ל ּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

כּ תוּ ב, זה  ועל קמ)ׁש לּ מעלה. לׁש מ(שם יוֹ דוּ  צדּ יקים א ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ עוֹ לם - לׁש מ י וֹ דוּ  צדּ יקים א .ּפ ני את יׁש רים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵי ׁש בוּ 

בּ אוֹ תוֹ  -  ּפ ני את י ׁש רים יׁש בוּ  עוֹ לם.הזּ ה. ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
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כּ מ וֹ  ה', האדן ּפ ני אל  וכתוּ ב . ל נתן אׁש ר  היא ה' ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ בר כּ ת
אׁש רי  בּ רכה. ונוֹ טלים בּ רכ וֹ ת מריקים ׁש ּמ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנוּ ,
י שׂ ראל  עלוּ  אחת ּפ עם הע ּמ ים. ׁש אר  מכּ ל  ישׂ ראל ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶחלקם
עּמ ם, וּ מ זּ ל וֹ ת כּ וֹ כבים עבוֹ דת עוֹ בדי והתערבוּ  החג, את ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָלחג
רב  את  וׁש אלוּ  בּ אוּ  בּ עוֹ לם . בּ רכה  נמצאה א ׁש נה ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְואוֹ תּה 

לזה סימן בּ ּת חלּ ה ראיתם להם, אמר סבא. אמר וּ המנוּ נא ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
סתוּ מים הי וּ  הדּ רכים כּ ל מם ׁש כּ ׁש בנוּ  סימן, ראינוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָל וֹ ,
אוֹ תם כּ ל ללכת יכלוּ  ׁש א נמצאוּ , וחׁש כה וענן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמּמ ים,

המיםׁש ע  ּפ ני להראוֹ ת, ׁש נּ כנסנוּ  בּ ׁש עה ועוֹ ד, ל ׁש ם. לוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ורגזוּ . ראה)נחׁש כ וּ  בּ כם(נחרדו ׁש יּ ׁש  אוֹ  ודּ אי  להם, אמר ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

עלוּ  וּ מזּ לוֹ ת כּ וֹ כבים עב וֹ דת ע וֹ בדי  אוֹ  נּמ וֹ לים, א  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים
לאוֹ תם ּפ רט  ׁש עה, בּ אוֹ תה התבּ רכוּ  א ׁש הרי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ כם,
הּק דוֹ ׁש  מסּת כּ ל הזּ וֹ  הּק ד וֹ ׁש ה וּ באוֹ ת ׁש נּ ּמ וֹ לוּ , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִי שׂ ראלים

וּ מבר הוּ א  ּאוֹ תם.בּ רו ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

כּ וֹ כביםלנה עב וֹ דת ע וֹ בדי  אוֹ תם ועל וּ  על וּ , האחרת ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌
קר בּ נוֹ ת אוֹ כלים כּ ׁש היוּ  עּמ ם ׁש התערבוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַוּ מ זּ ל וֹ ת,
וּ מזּ לוֹ ת כּ וֹ כבים עבוֹ דת  עוֹ בדי  אוֹ תם את וראוּ  שׂ מחים. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוהי וּ 
ׁש כּ לּ ם בהם הׁש גּ יחוּ  הכּ תל. לקׁש ר בּ ק ׁש ריהם ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש דּ פוּ סם
בּ אוּ  הדּ ין. לבית הדּ בר  את ואמר וּ  בּ אוּ  ברכוּ . א והם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמברכים
קר בּ ן  איזה ׁש לּ כם החלק ׁש אכלּת ם, זה אמרוּ , אוֹ תם. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוׁש אל וּ 

כּ וֹ כביםהיה עבוֹ דת  עוֹ בדי  ׁש הם וּ מצאוּ  בּ דקוּ  בידם . היה א ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌
עּמ וֹ , את  ׁש הצּ יל הרחמן  ּבּ ר ו אמרוּ , א וֹ תם . והרגוּ  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַוּ מזּ ל וֹ ת
בּ ני  הּק דוֹ ׁש , הזּ רע בּ י שׂ ראל , רק אלּ א ׁש רוּ יה בּ רכה אין ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶׁש וּ דּ אי
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בּ עוֹ לם בּ רכה  נמצאה הנה ואוֹ תּה  האמת. בּ ני  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה,
ואמרוּ , ּפ תח וּ  קמ)בּ ׁש למוּ ת. לׁש מ(תהלים י וֹ דוּ  צדּ יקים א ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

◌ְוגוֹ '.

ני את  ריי  בי ה ה. ל ע   מ ל די  יקי צ  ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָא
הא ל ע ְַָָ

 וגוֹ 'א לׁש מ יוֹ ד וּ  יד )צדּ יקים  פקודי :(קמ , פ' ח"ב (דף[זוהר ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

ע"ב) ע וֹ למוֹ ת,]רכ"ט בּ ׁש ני  מתלבּ ׁש ת  הנּ ׁש מה כּ ן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל
וּ בעוֹ לם ׁש לּ מּט ה ה זּ ה  בּ ע וֹ לם - בּ כּ ל ׁש למוּ ת ל ּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

כּ תוּ ב, זה  ועל קמ)ׁש לּ מעלה. לׁש מ(שם יוֹ דוּ  צדּ יקים א ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ עוֹ לם - לׁש מ י וֹ דוּ  צדּ יקים א .ּפ ני את יׁש רים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵי ׁש בוּ 

בּ אוֹ תוֹ  -  ּפ ני את י ׁש רים יׁש בוּ  עוֹ לם.הזּ ה. ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
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יהואקמא לדוד לּ ימזמוֹ ר ׁש ה חוּ  קראתי 
:ל בּ קראי קוֹ לי ּת פלּ תיבהאזינה ּת כּ וֹ ן 

ערב: מנחת כּ ּפ י משׂ את לפני יהוג קטרת ׁש יתה 

הלב לכאב
לי  חושה  קראתי א)ה' קמא ]:(קמא , לפרק תהלי לאמרו[שימוש טוב

הלב . לכאב

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ל ע ערב  לעת  מחה  מביא  יקי מ מס קת  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹקטרת

ערבּת ּכ וֹ ן מנחת ּכ ּפ י משׂ את לפני קטרת ב )ּת פלּ תי :(קמא , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ויחי פ' בראשית רל.)[זוהר ואמר,](דף  חזקיּ ה רבּ י  (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ל ּמ המא)ק ערב. מנחת כּ ּפ י  משׂ את לפני קטרת ּת פלּ תי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִּת כּ וֹ ן

בּ בּ קר ּת פ לּ תי ּת כּ וֹ ן כת וּ ב ׁש א הבּ קר, ּת פלּ ת וא ערב ?מנחת ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
באה א קטרת .לפני קטרת ּת פלּ תי ּת כּ וֹ ן נתבּ אר ,  ּכ ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  חדוה. על רק  כז)אלּ א י שׂ ּמ ח(משלי וּ קטרת ׁש מן ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌
כּ מ וֹ  קטרת, מקריב היה נרוֹ ת, כּ ׁש ּמ דליק הכּ הן  ולכן ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵלב.

ל )ׁש נּ אמר אהרן (שמות וּ בהעת  יקטיר נּ ה הנּ רת את בּ היטיב וֹ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ׁש העה חדוה, על בּ בּ קר יקטירנּ ה. הער בּ ים בּ ין הנּ רת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶאת
בא א  וּ לעוֹ לם ראוּ י , וכ שׂ מאל, צד לשׂ ּמ ח בּ ערב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶגּ וֹ רמת
ואוֹ חזת קׁש רים מקרת קטרת ראה, וּ בא חדוה. על ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
י וּ כלוּ  ׁש א ורגז, וקטר וּ ג מות מעביר וזה וּ למּט ה, ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  בּ עוֹ לם , יז)לׁש ט אהרן (במדבר  אל מ ׁש ה  ויּ אמר  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
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קטרת ושׂ ים  הּמ זבּ ח  מעל אׁש  עליה ותן הּמ חּת ה את ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַקח
העם, על  ויכּפ ר  וגוֹ ', ויּ רץ כּ תוּ ב  זה אחר  וגוֹ '. מהרה  ְוהוֹ ל◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מוּ ם הּמ גּ פה. וּת עצר החיּ ים  וּ בין הּמ תים בּ ין ויּ עמד ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכתוּ ב
לפני  לעמד  המקטרגים וכל הרעים הצּ דדים כּ ל יכוֹ לים ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א

סוֹ ד  היא זה ועל  הכּ ל .[חדות]הּק טרת, וקוּ ר  הכּ ל ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֹ

דּ וד וּ ב ׁש עת התכּ וּ ן בּ עוֹ לם, ׁש ר וּ י  כּ ׁש הדּ ין  הּמ נחה, ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
קטרת ּת פ לּ תי ּת כּ וֹ ן ׁש כּ תוּ ב  ּת פלּ ה, ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 
הּק ׁש ה דּ ין רגז  ּת עביר ׁש עוֹ לה זוֹ  וּ תפלּ ה וגוֹ '. ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
וּ מעבירה ׁש דּ וֹ חה קטרת, בּ אוֹ תּה  הזּ ה בּ זּ מן כּ עת ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש וֹ לט

רגז כּ ל כלמלּ פניו שמעבירה קטרת באותה זו בשעה כעת  [שעולה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
ׁש בּ עוֹ לם,רגז] קטר וּ ג שכתוב]וכל מה  משום [הינו הטעם? [מה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

כּ ׁש נּ חרב שהיא] ראה, בּ א בּ עוֹ לם. ּת לוּ י כּ ׁש הדּ ין ערב, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
זה ועל  מנחה, זמן היה ׁש נּ שׂ רף, בּ ׁש עה ה ּמ קדּ ׁש , ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית

ו)כּ תוּ ב  ערב.(ירמיה צללי  י נּ טוּ  כּ י היּ וֹ ם פנה כּ י לנוּ  אוֹ י ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
ורגזי העוֹ לם ׁש ל מקטרגים א וֹ תם ערב? צללי  זּ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה
ׁש צּ רי ׁש נינוּ  זה ועל  העה. בּ אוֹ תּה  ׁש ּמ זּמ נים  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ינים

צריאדם  הּת פלּ וֹ ת  בּ כל הּמ נחה . בּ תפלּ ת דּ ע ּת וֹ  לכ וּ ן  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
דּ עּת וֹ  לכ וּ ן ׁש הדּ ין האדם מ וּ ם מכּ לּ ן, י וֹ תר  זוֹ  וּ בתפ לּ ה , ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

אוֹ תּה , ּת ּק ן יצחק הּמ נחה ּת פלּ ת זמן זה  ועל בּ עוֹ לם, ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָׁש רוּ י 
ּפ רׁש וּ ה. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
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יהואקמא לדוד לּ ימזמוֹ ר ׁש ה חוּ  קראתי 
:ל בּ קראי קוֹ לי ּת פלּ תיבהאזינה ּת כּ וֹ ן 

ערב: מנחת כּ ּפ י משׂ את לפני יהוג קטרת ׁש יתה 

הלב לכאב
לי  חושה  קראתי א)ה' קמא ]:(קמא , לפרק תהלי לאמרו[שימוש טוב

הלב . לכאב

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ל ע ערב  לעת  מחה  מביא  יקי מ מס קת  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹקטרת

ערבּת ּכ וֹ ן מנחת ּכ ּפ י משׂ את לפני קטרת ב )ּת פלּ תי :(קמא , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ויחי פ' בראשית רל.)[זוהר ואמר,](דף  חזקיּ ה רבּ י  (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ל ּמ המא)ק ערב. מנחת כּ ּפ י  משׂ את לפני קטרת ּת פלּ תי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִּת כּ וֹ ן

בּ בּ קר ּת פ לּ תי ּת כּ וֹ ן כת וּ ב ׁש א הבּ קר, ּת פלּ ת וא ערב ?מנחת ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
באה א קטרת .לפני קטרת ּת פלּ תי ּת כּ וֹ ן נתבּ אר ,  ּכ ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  חדוה. על רק  כז)אלּ א י שׂ ּמ ח(משלי וּ קטרת ׁש מן ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌
כּ מ וֹ  קטרת, מקריב היה נרוֹ ת, כּ ׁש ּמ דליק הכּ הן  ולכן ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵלב.

ל )ׁש נּ אמר אהרן (שמות וּ בהעת  יקטיר נּ ה הנּ רת את בּ היטיב וֹ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ׁש העה חדוה, על בּ בּ קר יקטירנּ ה. הער בּ ים בּ ין הנּ רת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶאת
בא א  וּ לעוֹ לם ראוּ י , וכ שׂ מאל, צד לשׂ ּמ ח בּ ערב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶגּ וֹ רמת
ואוֹ חזת קׁש רים מקרת קטרת ראה, וּ בא חדוה. על ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
י וּ כלוּ  ׁש א ורגז, וקטר וּ ג מות מעביר וזה וּ למּט ה, ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  בּ עוֹ לם , יז)לׁש ט אהרן (במדבר  אל מ ׁש ה  ויּ אמר  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
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קטרת ושׂ ים  הּמ זבּ ח  מעל אׁש  עליה ותן הּמ חּת ה את ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַקח
העם, על  ויכּפ ר  וגוֹ ', ויּ רץ כּ תוּ ב  זה אחר  וגוֹ '. מהרה  ְוהוֹ ל◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מוּ ם הּמ גּ פה. וּת עצר החיּ ים  וּ בין הּמ תים בּ ין ויּ עמד ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכתוּ ב
לפני  לעמד  המקטרגים וכל הרעים הצּ דדים כּ ל יכוֹ לים ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א

סוֹ ד  היא זה ועל  הכּ ל .[חדות]הּק טרת, וקוּ ר  הכּ ל ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֹ

דּ וד וּ ב ׁש עת התכּ וּ ן בּ עוֹ לם, ׁש ר וּ י  כּ ׁש הדּ ין  הּמ נחה, ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
קטרת ּת פ לּ תי ּת כּ וֹ ן ׁש כּ תוּ ב  ּת פלּ ה, ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 
הּק ׁש ה דּ ין רגז  ּת עביר ׁש עוֹ לה זוֹ  וּ תפלּ ה וגוֹ '. ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
וּ מעבירה ׁש דּ וֹ חה קטרת, בּ אוֹ תּה  הזּ ה בּ זּ מן כּ עת ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש וֹ לט

רגז כּ ל כלמלּ פניו שמעבירה קטרת באותה זו בשעה כעת  [שעולה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
ׁש בּ עוֹ לם,רגז] קטר וּ ג שכתוב]וכל מה  משום [הינו הטעם? [מה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

כּ ׁש נּ חרב שהיא] ראה, בּ א בּ עוֹ לם. ּת לוּ י כּ ׁש הדּ ין ערב, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
זה ועל  מנחה, זמן היה ׁש נּ שׂ רף, בּ ׁש עה ה ּמ קדּ ׁש , ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית

ו)כּ תוּ ב  ערב.(ירמיה צללי  י נּ טוּ  כּ י היּ וֹ ם פנה כּ י לנוּ  אוֹ י ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
ורגזי העוֹ לם ׁש ל מקטרגים א וֹ תם ערב? צללי  זּ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה
ׁש צּ רי ׁש נינוּ  זה ועל  העה. בּ אוֹ תּה  ׁש ּמ זּמ נים  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ינים

צריאדם  הּת פלּ וֹ ת  בּ כל הּמ נחה . בּ תפלּ ת דּ ע ּת וֹ  לכ וּ ן  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
דּ עּת וֹ  לכ וּ ן ׁש הדּ ין האדם מ וּ ם מכּ לּ ן, י וֹ תר  זוֹ  וּ בתפ לּ ה , ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

אוֹ תּה , ּת ּק ן יצחק הּמ נחה ּת פלּ ת זמן זה  ועל בּ עוֹ לם, ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָׁש רוּ י 
ּפ רׁש וּ ה. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
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אתד  בּ רׁש ע עללוֹ ת להתעוֹ לל רע לדבר לבּ י ּת ט אל
בּ מנעּמ יהם: אלחם וּ בל און ּפ עלי ׁש ים יהלמניהאי 

עוֹ ד כּ י ראׁש י יני אל ראׁש  ׁש מן ויוֹ כיחני חסד צדּ יק
בּ רעוֹ תיהם: ׁש פטיהםווּ תפלּ תי סלע בידי נׁש מטוּ  

נעמוּ : כּ י אמרי נפזרוּ זוׁש מעוּ  בּ ארץ וּ בקע פלח כּ מוֹ  
ׁש אוֹ ל: לפי יהוהחעצמינוּ  אלי אלהים)כּ י אדני(קרי 

תהלי זוהר 

 ת א מנהיגי   ללכת אד רצה   דרְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּב ר ׁש עאל עללוֹ ת להתע וֹ לל רע לדבר לּב י  ד )ּת ט  :(קמא, ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

תזריע פ ' ויקרא מ"ז .)[זוהר קמא)כּ תוּ ב ](דף ּת ט (תהלים אל  ָ◌ַ◌ַ◌
בּ רׁש ע  עלל וֹ ת להתעוֹ לל  רע לדבר בּ דר לבּ י ׁש נינ וּ , מכּ אן . ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

רבּ י  אמר  אוֹ תוֹ . מנהיגים בּ ּה  ללכת, אדם רוֹ צה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ ּה 
מסטה הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  וכי קׁש ה, הזּ ה ה ּפ סוּ ק ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,

רעים מעשׂ ים ולעשׂ וֹ ת חטא ׁש ל   בּ דר ללכת האדם ?את ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌
והּת וֹ רה הבּ א, בּ עוֹ לם וא העוֹ לם בּ זה דּ ין אין , ּכ ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִאם

תׁש מע  א ואם ּת ׁש מע אם בּ ּה  ׁש כּ תוּ ב  מתּק נת, אלּ א !א ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אמת  בּ דר להנהיגוֹ  ל בּ וֹ  את הזהיר  ׁש נּ אמרדּ וד כּ מוֹ  (דברים, ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

והׁש בתד ) זּ ה מה .לבב אל אחתוהׁש בת ּפ עם אלּ א ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
וכ אוֹ תוֹ . וּ להזהיר וּ לה וֹ לי כּ נגדּ וֹ , לחזר וׁש ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַוּ פעמים

דּ וד, אמר ללבּ וֹ  רע. לדבר  ל בּ י ּת ט  אל לוֹ : (כלומר )אמר ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
האדם דרכי לפי  ּת ּט ה רע .אל לדבר  תט  אל לבי , לו ', אמר  (וכך ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

דבר ) והינוּ שהרי בע וֹ לם, ׁש וֹ רה והדּ ין בּ עוֹ לם, נגע גּ וֹ רם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָרע
צרעת. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶנגע
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נפׁש י: ּת ער אל חסיתי בּ כה פחטעיני מידי ׁש מרני 
און: ּפ עלי וּ מקׁש וֹ ת לי רׁש עיםייקׁש וּ  במכמריו יּפ לוּ  
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אתד  בּ רׁש ע עללוֹ ת להתעוֹ לל רע לדבר לבּ י ּת ט אל
בּ מנעּמ יהם: אלחם וּ בל און ּפ עלי ׁש ים יהלמניהאי 

עוֹ ד כּ י ראׁש י יני אל ראׁש  ׁש מן ויוֹ כיחני חסד צדּ יק
בּ רעוֹ תיהם: ׁש פטיהםווּ תפלּ תי סלע בידי נׁש מטוּ  

נעמוּ : כּ י אמרי נפזרוּ זוׁש מעוּ  בּ ארץ וּ בקע פלח כּ מוֹ  
ׁש אוֹ ל: לפי יהוהחעצמינוּ  אלי אלהים)כּ י אדני(קרי 

תהלי זוהר 

 ת א מנהיגי   ללכת אד רצה   דרְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּב ר ׁש עאל עללוֹ ת להתע וֹ לל רע לדבר לּב י  ד )ּת ט  :(קמא, ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

תזריע פ ' ויקרא מ"ז .)[זוהר קמא)כּ תוּ ב ](דף ּת ט (תהלים אל  ָ◌ַ◌ַ◌
בּ רׁש ע  עלל וֹ ת להתעוֹ לל  רע לדבר בּ דר לבּ י ׁש נינ וּ , מכּ אן . ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

רבּ י  אמר  אוֹ תוֹ . מנהיגים בּ ּה  ללכת, אדם רוֹ צה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ ּה 
מסטה הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  וכי קׁש ה, הזּ ה ה ּפ סוּ ק ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,

רעים מעשׂ ים ולעשׂ וֹ ת חטא ׁש ל   בּ דר ללכת האדם ?את ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌
והּת וֹ רה הבּ א, בּ עוֹ לם וא העוֹ לם בּ זה דּ ין אין , ּכ ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִאם

תׁש מע  א ואם ּת ׁש מע אם בּ ּה  ׁש כּ תוּ ב  מתּק נת, אלּ א !א ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אמת  בּ דר להנהיגוֹ  ל בּ וֹ  את הזהיר  ׁש נּ אמרדּ וד כּ מוֹ  (דברים, ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

והׁש בתד ) זּ ה מה .לבב אל אחתוהׁש בת ּפ עם אלּ א ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
וכ אוֹ תוֹ . וּ להזהיר וּ לה וֹ לי כּ נגדּ וֹ , לחזר וׁש ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַוּ פעמים

דּ וד, אמר ללבּ וֹ  רע. לדבר  ל בּ י ּת ט  אל לוֹ : (כלומר )אמר ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
האדם דרכי לפי  ּת ּט ה רע .אל לדבר  תט  אל לבי , לו ', אמר  (וכך ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

דבר ) והינוּ שהרי בע וֹ לם, ׁש וֹ רה והדּ ין בּ עוֹ לם, נגע גּ וֹ רם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָרע
צרעת. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶנגע
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נפׁש י: ּת ער אל חסיתי בּ כה פחטעיני מידי ׁש מרני 
און: ּפ עלי וּ מקׁש וֹ ת לי רׁש עיםייקׁש וּ  במכמריו יּפ לוּ  

אעבוֹ ר: עד אנכי יחד
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תפלּ ה:אקמב בּמ ערה בּ היוֹ תוֹ  לדוד קוֹ ליבמשׂ כּ יל 
יהו יהואל אל קוֹ לי אזעק 

אגּ יד:ג אתחנּ ן: לפניו צרתי שׂ יחי לפניו  אׁש ּפ 

השוקי לחולי
לדוד א)משכיל קמב]:(קמב, לפרק תהלי לחולי[שימוש לאמרו טוב

.השוקיי

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

תל ב פ ה  ת בה ל ית   ל ע יע ת  ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָל
לה "ה ְַָָָָָהאד

וגו'קוֹ לי  אזעק ה' ב )אל יב:]:(קמב , דף  ח"ב- ה'[זוהר אל קוֹ לי  ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
יהודה רבי אמר אתחנּ ן, ה' אל  קוֹ לי  ישועות אזעק  כל  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌

להקב "ה, האדם שמתפלל ובתפלה בתשובה  תלויות  שבעולם
שלא  שער  לך שאין בתפלתו , דמעות  ששופך  מי וכש"כ

הדמעות  אותן כתוב יכנסו מה וראה בוא ב ), ותפתח(שמות
ישראל  על העומדת השכינה זו ותפתח , הילד , את ותראהו
כיון  ישראל, של  בזכותם תמיד פותחת והיא הבנים, על כאם

הילד את ותראהו לא)שפתחה שהם(ירמיה שעשועים ילד
לפני  שמתחננים ומיד בכל, רבונם לפני  שמתחטאים ישראל 
לפני  שבוכה כבן  לפניו ובוכים בתשובה חוזרים הקב "ה

זש  כלאביו, ממנו נתבטלו שבוכה  וכיון בוכה, נער והנה "כ 
עליו  נתעורר  עליו, ותחמל  כתוב, מה שבעולם, רעות גזרות

עליו  ומרחם רכי ברחמים שהם זה, העברים מילדי ותאמר  ,
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תהלי זוהר 

מילדי  לב, וכבדי  ערף קשי שהם  עכו"ם  מילדי ואל לב,
רבונם, לפני  לשוב ואמותם  מאבותם לב רכי  העברים,

שכתוב כמו בוכה שהיתה הילד, אם את קול (שם)ותקרא
הוא וגו', בניה על  מבכה רחל תמרורים  בכי נהי נשמע ברמה
מה לבוא לעתיד יהודה וא"ר בוכה, היא הילד ואם בוכה

יבאו,(שם)כתוב בבכי מהו אובילם, ובתחנונים יבאו  בבכי 
מן  ויוקבצו יבאו רחל, שהיא הילד אם של הבכיה בזכות

הגלות:

 אפיל אז ה "ה  ל  ב אה  ל ע דל צ יק נמצא  ְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָא ר
 תזכ לה צל ל הע יכ ל  לב צדק נתעררה  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָא

וגו'ואל  ּעבד את במ ׁש ּפ ט ב )ּת בוֹ א רצא :]:(קמג , דף  ח"ג  ואל[זוהר  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
חי כל לפני יצדּ ק א כּ י   ּעב ד את במׁש ּפ ט כתיב ּת ב וֹ א  . ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

פט ) שמעון (תהלים רבי  אמר וגו': כסאך  מכון  ומשפט צדק
צדק  שנקראים המלך כסא של  התיקון המאורות שני אלה

האמונה בכל  וסוף תחלה הם כל קפוומשפט נתעוררים ובהם

הזוהר זיו

בכל קפו . וסוף תחלה לקרותן  ויש ותפארת, מלכות  היינו ומשפט צדק
שהז' וכיון  נהי "מ, חג"ת  ספירות  הז' היינו מהימנותא  סתם  מהימנותא,
משפיע נקבה ובחי' זכר  בחי' עולמות  ב ' של כוללות  ב' הן ספירות
זכר בחי ' והוא  ספירות ה' שאר  כולל הוא התפארת  כי ומקבל,
בחי' והיא המלכות, עולם  של הספירות כל כולל והמלכות משפיע,
אלה  שתי שם  על נקראין  הספירות ז' אותן  כל  לכן  מקבל, נקבה
הראשון  הוא התפארת ר "ל וסוף, תחלה שהן ומשפט צדק הספירות
שהוא שמו על נקראת השפע והשפעת  ספירות, ה' לשאר והראש
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תפלּ ה:אקמב בּמ ערה בּ היוֹ תוֹ  לדוד קוֹ ליבמשׂ כּ יל 
יהו יהואל אל קוֹ לי אזעק 

אגּ יד:ג אתחנּ ן: לפניו צרתי שׂ יחי לפניו  אׁש ּפ 

השוקי לחולי
לדוד א)משכיל קמב]:(קמב, לפרק תהלי לחולי[שימוש לאמרו טוב

.השוקיי

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

תל ב פ ה  ת בה ל ית   ל ע יע ת  ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָל
לה "ה ְַָָָָָהאד

וגו'קוֹ לי  אזעק ה' ב )אל יב:]:(קמב , דף  ח"ב- ה'[זוהר אל קוֹ לי  ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
יהודה רבי אמר אתחנּ ן, ה' אל  קוֹ לי  ישועות אזעק  כל  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌

להקב "ה, האדם שמתפלל ובתפלה בתשובה  תלויות  שבעולם
שלא  שער  לך שאין בתפלתו , דמעות  ששופך  מי וכש"כ

הדמעות  אותן כתוב יכנסו מה וראה בוא ב ), ותפתח(שמות
ישראל  על העומדת השכינה זו ותפתח , הילד , את ותראהו
כיון  ישראל, של  בזכותם תמיד פותחת והיא הבנים, על כאם

הילד את ותראהו לא)שפתחה שהם(ירמיה שעשועים ילד
לפני  שמתחננים ומיד בכל, רבונם לפני  שמתחטאים ישראל 
לפני  שבוכה כבן  לפניו ובוכים בתשובה חוזרים הקב "ה

זש  כלאביו, ממנו נתבטלו שבוכה  וכיון בוכה, נער והנה "כ 
עליו  נתעורר  עליו, ותחמל  כתוב, מה שבעולם, רעות גזרות

עליו  ומרחם רכי ברחמים שהם זה, העברים מילדי ותאמר  ,

יתה 1389זוהר הלימוד אלולסדר יח ליו

קמבתהלי מזמור  | לחודש  כט  | חמישי ספר

תהלי זוהר 

מילדי  לב, וכבדי  ערף קשי שהם  עכו"ם  מילדי ואל לב,
רבונם, לפני  לשוב ואמותם  מאבותם לב רכי  העברים,

שכתוב כמו בוכה שהיתה הילד, אם את קול (שם)ותקרא
הוא וגו', בניה על  מבכה רחל תמרורים  בכי נהי נשמע ברמה
מה לבוא לעתיד יהודה וא"ר בוכה, היא הילד ואם בוכה

יבאו,(שם)כתוב בבכי מהו אובילם, ובתחנונים יבאו  בבכי 
מן  ויוקבצו יבאו רחל, שהיא הילד אם של הבכיה בזכות

הגלות:

 אפיל אז ה "ה  ל  ב אה  ל ע דל צ יק נמצא  ְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָא ר
 תזכ לה צל ל הע יכ ל  לב צדק נתעררה  ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָא

וגו'ואל  ּעבד את במ ׁש ּפ ט ב )ּת בוֹ א רצא :]:(קמג , דף  ח"ג  ואל[זוהר  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
חי כל לפני יצדּ ק א כּ י   ּעב ד את במׁש ּפ ט כתיב ּת ב וֹ א  . ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

פט ) שמעון (תהלים רבי  אמר וגו': כסאך  מכון  ומשפט צדק
צדק  שנקראים המלך כסא של  התיקון המאורות שני אלה

האמונה בכל  וסוף תחלה הם כל קפוומשפט נתעוררים ובהם

הזוהר זיו

בכל קפו . וסוף תחלה לקרותן  ויש ותפארת, מלכות  היינו ומשפט צדק
שהז' וכיון  נהי "מ, חג"ת  ספירות  הז' היינו מהימנותא  סתם  מהימנותא,
משפיע נקבה ובחי' זכר  בחי' עולמות  ב ' של כוללות  ב' הן ספירות
זכר בחי ' והוא  ספירות ה' שאר  כולל הוא התפארת  כי ומקבל,
בחי' והיא המלכות, עולם  של הספירות כל כולל והמלכות משפיע,
אלה  שתי שם  על נקראין  הספירות ז' אותן  כל  לכן  מקבל, נקבה
הראשון  הוא התפארת ר "ל וסוף, תחלה שהן ומשפט צדק הספירות
שהוא שמו על נקראת השפע והשפעת  ספירות, ה' לשאר והראש
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תהלי זוהר 

והצדק  במשפט, נסתר  והכל ושלמטה, שלמעלה הדינים
המשפט מזה נקראתקפזניזון היא  יד )ולפעמים ומלכי (בראשית

כלם הם ממשפט דינים  נתעוררים כאשר  שלם, מלך צדק
בשלימות כלם לזאתקפחברחמים ממתיק ההוא שמשפט כיון

בשלימות לעולם כלם  ויורדים נתתקנים והדינים הצדק,
בבחי ' זכר בחי ' של  ההזדוגות שעת נקרא ואז ברחמים,

נתרבו קפטנקבה וכאשר ובשמחה, ברחמים העולמות וכל
מבחי ' מתרחק זכר ובחי' המקדש  ונטמא העולם עונות

להתעורר מתחיל התקיף ונחש  שניזון קצנקבה, לעולם אוי אז
נתעורר משחיתים מחנות כמה הזו , צדק מן  ההוא  בזמן 
לפי  למה, כך  וכל  העולם, מן  נפטרים צדיקים כמה בעולם,
מזדוג אינו והמשפט נקבה, בחי ' מן זכר  בחי ' שנתרחק

כתוב זה ועל הזו, יג )בצדק  משפט,(משלי  בלא נספה ויש
יונקת והצדק נמתקת, ואינה הזו מצד נתרחק שהמשפט 

אחר בעולם .קצאממקום גדול  צדיק  נמצא  כאשר  וראה ובוא 
הזוהר זיו

ספירות ז' אותן  לכל  הסוף  היא  והמלכות להמלכות, המשפיע
שפע: מהן התפארת:קפז.המקבלת מן נשפעת שהמלכות  ר "ל

באופן קפח. הוא  מ"מ דין  שנשפע שהגם  היינו שלימות של  דין ענין
בכח  שיהיה  אלא החיים , וחוסר מגרעת ח"ו הדין  אותו ע"י יהיה שלא 

בשלימות: הכל שישאר  הדין הזדוגותקפט.לסבול שנזכר שבכ"מ  פי'
ע"י  להמלכות התפארת  מן שפע השפעת הוא  ענינו  ונקבה זכר

בזו: זה כךקצ.התקשרותם כי עשו, של שרו השטן כח סמא"ל זה
צוארך: מעל עלו ופרקת  תריד כאשר והיה  לעשו יצחק אמר 

קשיא:קצא. דינא  ממשלת מן תרעלה כוס שיונקת 
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זוּ ד  בּ ארח נתיבתי ידעּת  ואּת ה רוּ חי עלי בּ התעּט ף
לי: פח טמנוּ   ּמכּ ירהאהל לי ואין וּ ראה ימין הבּ יט 

לנפׁש י: דּ וֹ רׁש  אין מּמ נּ י מנוֹ ס אליואבד זעקּת י 
יהו:החיּ ים בּ ארץ חלקי מחסי אּת ה אמרּת י 

כּ יז מרדפי הצּ ילני מאד דלּ וֹ תי כּ י רנּ תי אל הקׁש יבה
מּמ נּ י: ׁש מחאמצוּ  את להוֹ דוֹ ת נפׁש י מּמ סגּ ר הוֹ ציאה 

עלי: תגמל כּ י צדּ יקים יכּת רוּ  בּ י

תהלי זוהר 

יכול בלבדה צדק נתעוררה אם אפילו אז  הקב"ה, של  אהובו 
בזכותו  להנצל  מפחד העולם  ואינו בכבודו, חפץ הקב"ה כי ,

מפחד  אז במדרגתו  עומד אינו הצדיק זה וכאשר הדין, מן
צדק, נגד שכן כל כנגדו, לעמוד  בכחו ואין ממשפט אפילו

אמר בתחלה המלך  כו)דוד  שהרי (תהלים  וגו', ונסני ה' בחנני
אדרבא ועוד הזו, צדק מן אפילו הדינים מכל מתירא אין אני 

כתוב  מה בה, נאחז  אני  הלא יז)כי אחזה (תהלים בצדק אני 
שלה,פניך, דינים  נגד לעמוד מתירא  אינני  ודאי, בצדק 

תבוא ואל  שכתוב  מפחד , היה ממשפט אפילו שחטא  ולאחר
הזאת צדק תמתק  כאשר  וראה ובוא עבדך , את במשפט

נקרא אז ונתמלאקצבממשפט בחסד  נמתק  והעולם צדקה

הזוהר זיו

ה'קצב. אות  תוספת כי צדק, תחת צדקה נקראת שהמלכות לפרש  יש
הראשונה  ה' אות ששורשה הבינה שפע לה משפיע שהתפארת מרמז
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תהלי זוהר 

והצדק  במשפט, נסתר  והכל ושלמטה, שלמעלה הדינים
המשפט מזה נקראתקפזניזון היא  יד )ולפעמים ומלכי (בראשית

כלם הם ממשפט דינים  נתעוררים כאשר  שלם, מלך צדק
בשלימות כלם לזאתקפחברחמים ממתיק ההוא שמשפט כיון

בשלימות לעולם כלם  ויורדים נתתקנים והדינים הצדק,
בבחי ' זכר בחי ' של  ההזדוגות שעת נקרא ואז ברחמים,

נתרבו קפטנקבה וכאשר ובשמחה, ברחמים העולמות וכל
מבחי ' מתרחק זכר ובחי' המקדש  ונטמא העולם עונות

להתעורר מתחיל התקיף ונחש  שניזון קצנקבה, לעולם אוי אז
נתעורר משחיתים מחנות כמה הזו , צדק מן  ההוא  בזמן 
לפי  למה, כך  וכל  העולם, מן  נפטרים צדיקים כמה בעולם,
מזדוג אינו והמשפט נקבה, בחי ' מן זכר  בחי ' שנתרחק

כתוב זה ועל הזו, יג )בצדק  משפט,(משלי  בלא נספה ויש
יונקת והצדק נמתקת, ואינה הזו מצד נתרחק שהמשפט 

אחר בעולם .קצאממקום גדול  צדיק  נמצא  כאשר  וראה ובוא 
הזוהר זיו

ספירות ז' אותן  לכל  הסוף  היא  והמלכות להמלכות, המשפיע
שפע: מהן התפארת:קפז.המקבלת מן נשפעת שהמלכות  ר "ל

באופן קפח. הוא  מ"מ דין  שנשפע שהגם  היינו שלימות של  דין ענין
בכח  שיהיה  אלא החיים , וחוסר מגרעת ח"ו הדין  אותו ע"י יהיה שלא 

בשלימות: הכל שישאר  הדין הזדוגותקפט.לסבול שנזכר שבכ"מ  פי'
ע"י  להמלכות התפארת  מן שפע השפעת הוא  ענינו  ונקבה זכר

בזו: זה כךקצ.התקשרותם כי עשו, של שרו השטן כח סמא"ל זה
צוארך: מעל עלו ופרקת  תריד כאשר והיה  לעשו יצחק אמר 

קשיא:קצא. דינא  ממשלת מן תרעלה כוס שיונקת 
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זוּ ד  בּ ארח נתיבתי ידעּת  ואּת ה רוּ חי עלי בּ התעּט ף
לי: פח טמנוּ   ּמכּ ירהאהל לי ואין וּ ראה ימין הבּ יט 

לנפׁש י: דּ וֹ רׁש  אין מּמ נּ י מנוֹ ס אליואבד זעקּת י 
יהו:החיּ ים בּ ארץ חלקי מחסי אּת ה אמרּת י 

כּ יז מרדפי הצּ ילני מאד דלּ וֹ תי כּ י רנּ תי אל הקׁש יבה
מּמ נּ י: ׁש מחאמצוּ  את להוֹ דוֹ ת נפׁש י מּמ סגּ ר הוֹ ציאה 

עלי: תגמל כּ י צדּ יקים יכּת רוּ  בּ י

תהלי זוהר 

יכול בלבדה צדק נתעוררה אם אפילו אז  הקב"ה, של  אהובו 
בזכותו  להנצל  מפחד העולם  ואינו בכבודו, חפץ הקב"ה כי ,

מפחד  אז במדרגתו  עומד אינו הצדיק זה וכאשר הדין, מן
צדק, נגד שכן כל כנגדו, לעמוד  בכחו ואין ממשפט אפילו

אמר בתחלה המלך  כו)דוד  שהרי (תהלים  וגו', ונסני ה' בחנני
אדרבא ועוד הזו, צדק מן אפילו הדינים מכל מתירא אין אני 

כתוב  מה בה, נאחז  אני  הלא יז)כי אחזה (תהלים בצדק אני 
שלה,פניך, דינים  נגד לעמוד מתירא  אינני  ודאי, בצדק 

תבוא ואל  שכתוב  מפחד , היה ממשפט אפילו שחטא  ולאחר
הזאת צדק תמתק  כאשר  וראה ובוא עבדך , את במשפט

נקרא אז ונתמלאקצבממשפט בחסד  נמתק  והעולם צדקה

הזוהר זיו

ה'קצב. אות  תוספת כי צדק, תחת צדקה נקראת שהמלכות לפרש  יש
הראשונה  ה' אות ששורשה הבינה שפע לה משפיע שהתפארת מרמז



יתה זוהר הלימוד1392 אלולסדר יט ליו

קמבתהלי מזמור  | לחודש  כט  | חמישי ספר

תהלי זוהר 

שכתוב לג )ממנו, מלאה(תהלים ה' חסד ומשפט צדקה אוהב
הארץ.



הזוהר זיו

השפעתו  בעבור  נקרא שהתפארת לפרש  יש ועוד ב "ה , הוי"ה שם של
שניהם ה' עם  צדק והיינו זרע, לכם  הא הכתוב  עד"ר  צדקה, בשם למלכות

יחדו:

יתה 1393זוהר הלימוד אלולסדר יט ליו

קמגתהלי מזמור | לחודש כט  | חמישי ספר 

יהומזמוֹ ראקמג ּת פלּ תילדוד ׁש מע 
:בּ צדקת ענני בּ אמנת ּת חנוּ ני אל האזינה

לפניב יצדּ ק א כּ י  ּעבד את במׁש ּפ ט ּת בוֹ א ואל
חי: ׁש יבניג כל הוֹ  חיּ תי לארץ דּ כּ א נפׁש י אוֹ יב רדף כּ י 

עוֹ לם: כּ מתי בּ תוֹ כיד במחׁש כּ ים רוּ חי עלי וּת תעּט ף 
לבּ י: ׁש ּת וֹ מם ּפ עלהי בכל הגיתי מקּ דם ימים זכרּת י 

אשׂ וֹ חח: ידי כּ ארץובּ מעשׂ ה נפׁש י אלי ידי ּפ רשׂ ּת י 
סלה: ל יהוזעיפה ענני רוּ חימהר כּ לתה 

בוֹ ר: ירדי עם ונמׁש לּת י מּמ נּ י ּפ ני ּת סּת ר אל
דּ רח הוֹ דיעני בטחּת י ב כּ י  ּחסד בבּ קר הׁש מיעני

נפׁש י: נשׂ אתי אלי כּ י אל יהוטזוּ  מאיבי הצּ ילני 
:כּס תי אּת היאלי כּ י רצוֹ נ לעשׂ וֹ ת לּמ דני 

מיׁש וֹ ר: בּ ארץ ּת נחני טוֹ בה רוּ ח ׁש מיאאלוֹ הי למען 
יהו:נפׁש י מצּ רה תוֹ ציא בּ צדקת ּת חיּ ני 

כּ ייב נפׁש י צררי כּ ל והאבדּת  איבי ּת צמית  ּוּ בחסד
: ּעבד אני

זרוע לחולי
תפלתי  שמע  א)ה' קמג]:(קמג, לפרק  תהלי לחולי[שימוש לאמרו  טוב

הזרוע.

תהלי שימוש

33קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



יתה זוהר הלימוד1392 אלולסדר יט ליו

קמבתהלי מזמור  | לחודש  כט  | חמישי ספר

תהלי זוהר 

שכתוב לג )ממנו, מלאה(תהלים ה' חסד ומשפט צדקה אוהב
הארץ.



הזוהר זיו

השפעתו  בעבור  נקרא שהתפארת לפרש  יש ועוד ב "ה , הוי"ה שם של
שניהם ה' עם  צדק והיינו זרע, לכם  הא הכתוב  עד"ר  צדקה, בשם למלכות

יחדו:

יתה 1393זוהר הלימוד אלולסדר יט ליו

קמגתהלי מזמור | לחודש כט  | חמישי ספר 

יהומזמוֹ ראקמג ּת פלּ תילדוד ׁש מע 
:בּ צדקת ענני בּ אמנת ּת חנוּ ני אל האזינה

לפניב יצדּ ק א כּ י  ּעבד את במׁש ּפ ט ּת בוֹ א ואל
חי: ׁש יבניג כל הוֹ  חיּ תי לארץ דּ כּ א נפׁש י אוֹ יב רדף כּ י 

עוֹ לם: כּ מתי בּ תוֹ כיד במחׁש כּ ים רוּ חי עלי וּת תעּט ף 
לבּ י: ׁש ּת וֹ מם ּפ עלהי בכל הגיתי מקּ דם ימים זכרּת י 

אשׂ וֹ חח: ידי כּ ארץובּ מעשׂ ה נפׁש י אלי ידי ּפ רשׂ ּת י 
סלה: ל יהוזעיפה ענני רוּ חימהר כּ לתה 

בוֹ ר: ירדי עם ונמׁש לּת י מּמ נּ י ּפ ני ּת סּת ר אל
דּ רח הוֹ דיעני בטחּת י ב כּ י  ּחסד בבּ קר הׁש מיעני

נפׁש י: נשׂ אתי אלי כּ י אל יהוטזוּ  מאיבי הצּ ילני 
:כּס תי אּת היאלי כּ י רצוֹ נ לעשׂ וֹ ת לּמ דני 

מיׁש וֹ ר: בּ ארץ ּת נחני טוֹ בה רוּ ח ׁש מיאאלוֹ הי למען 
יהו:נפׁש י מצּ רה תוֹ ציא בּ צדקת ּת חיּ ני 

כּ ייב נפׁש י צררי כּ ל והאבדּת  איבי ּת צמית  ּוּ בחסד
: ּעבד אני

זרוע לחולי
תפלתי  שמע  א)ה' קמג]:(קמג, לפרק  תהלי לחולי[שימוש לאמרו  טוב

הזרוע.

תהלי שימוש



יתה זוהר הלימוד1394 אלולסדר יט ליו

קמד תהלי מזמור  | לחודש  כט  | חמישי ספר 

יהואקמד  ּבּ רו ידילדוד המלּמ ד צוּ רי 
לּמ לחמה: אצבּ עוֹ תי וּ מצוּ דתיבלקרב חסדּ י 

תחּת י: עּמ י הרוֹ דד חסיתי וּ בוֹ  מגנּ י לי וּ מפלטי משׂ גּ בּ י
וּת חבהוּ :יהוג  ׁש  אנוֹ  בּ ן וּת דעהוּ  אדם מה 
עוֹ בר:ד  כּ צל ימיו דּ מה להבל הטיהוהאדם 

ויעׁש נוּ : ּב הרים גּ ע ותרד וּ תפיצםוׁש מי בּ רק בּ רוֹ ק 
וּ תהּמ ם: חצּ י והצּ ילניזׁש לח ּפ צני מּמ רוֹ ם ידי ׁש לח 

נכר: בּ ני מיּ ד רבּ ים ׁש ואחמּמ ים דּ בּ ר ּפ יהם אׁש ר 
ׁש קר: ימין אׁש ירהאהיםטוימינם חדׁש  ׁש יר 

: ּל אזּמ רה עשׂ וֹ ר בּ נבל  ּלּמ לכיםיל ׁש וּ עה ּת  הנּ וֹ תן 
רעה: מחרב עבדּ וֹ  דּ וד את מיּ דיאהּפ וֹ צה והצּ ילני ּפ צני 

יד  לשבירת
צורי  ה' ברו א)לדוד קמד ]:(קמד , לפרק תהלי יד [שימוש לשבירת 

.ושדי המזיקי מ לשמירה טוב והוא

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

רעה:הנּ וֹ תן  מחרב עבדּ וֹ  דּ וד  את הּפ וֹ צה  לּמ לכים ּת ׁש וּ עה ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

י) רכא :]:(קמד , ח"ב-דף הפוצה[זוהר למלכים תשועה הנותן
פתח אבא רבי וגו '. והצילני  פצני רעה. מחרב עבדו דוד  את

יא) עמים(ישעי' לנס עמד אשר  ישי שורש ההוא  ביום והיה
ההוא, ביום  והיה כבוד , מנוחתו והיתה ידרשו גוים אליו

יתה 1395זוהר הלימוד אלולסדר יט ליו

קמד תהלי מזמור  | לחודש  כט  | חמישי ספר 

ׁש קר: ימין וימינם ׁש וא דּ ּב ר ּפ יהם אׁש ר נכר ּב ני
בּ נוֹ תינוּ יב ּב נעוּ ריהם מגדּ לים כּ נטעים בּ נינוּ  אׁש ר

היכל: ּת בנית מחּט בוֹ ת מפייגכזויּ ת מלאים קיםמזוינוּ  
בּ חוּ צוֹ תינוּ : מרבּ בוֹ ת מאליפוֹ ת צאוננוּ  זן אל מזּ ן

צוחהיד ואין יוֹ צאת ואין ּפ רץ אין מסבּ לים אלּ וּ פינוּ 
תהלי זוהר 

עץ  של השורש יתקיים בעולם שלום ירבה שהקב"ה בזמן 
למטה,קצגהחיים השרשים שאר  יתקיימו ההוא השורש ומן

עמים, לנס עומד אשר ממנו, ומתקיימים  מושרשים  כלם כי
הוא הקדוש שזה השם סוד על  ולאות לנס אליו קצד עומד 

הזוהר זיו

אזקצג. בעולם  שלום ויהיה דוד בן משיח שיתגלה  הקץ בזמן פי'
נראה  ולפע"ד כאן, הפירושים  רבו הנה דחיי, דאילנא שרשא  יתקיים 
בסוד ויתחזק יתגדל יתקיים  שאז היסוד ספירת  על שמוסב לפרש 
אבדתו  הצדיק ימצא שאז  רמז וזה לכ"ל, ולחזק לגדל ובידך הכתוב 
עם בהזדוגותה למלכות  השפע להעביר כראוי  ויתחזק ויתגדל שאבד 
לו  נאה יסוד הם  נרדפים , שמות כמו הם ושרשא יסודא כי  התפארת,
לקמן  ועיין המלכות , מצד  לו נאה שורשא והשם  התפארת , מצד
בענין  חדש הזוהר  מן מאמר  מובא שם  ישברו, אליך כל עיני בהפסוק
ותתאין , עלאין מתזנין  צדי "ק דאקרי האי ובגין וז"ל היסוד, ספירת
יעו "ש , וכו' דילהון ושרשא יסודא  והוא מסתמכין וביה קיימין ועליה
תבא ידו על כי  מניה, ואתקיימין אשתרשן  דכלהו שאומר  מה יובן ובזה
והעולמות והשרים  המלאכים לכל נתחלק וממנה למלכות  השפע
הדבר כאן יבין יעקב  שחלם  הסולם בענין  בזוה"ק והמעיין שתחתיה,

דשמאקצד .לאשורו: לרזא והאות  הנס  הוא  היסוד שספירת פי'



יתה זוהר הלימוד1394 אלולסדר יט ליו

קמד תהלי מזמור  | לחודש  כט  | חמישי ספר 

יהואקמד  ּּב רו ידילדוד המלּמ ד צוּ רי 
לּמ לחמה: אצבּ עוֹ תי וּ מצוּ דתיבלקרב חסדּ י 

תחּת י: עּמ י הרוֹ דד חסיתי וּ בוֹ  מגנּ י לי וּ מפלטי משׂ גּ בּ י
וּת חבהוּ :יהוג  ׁש  אנוֹ  בּ ן וּת דעהוּ  אדם מה 
עוֹ בר:ד  כּ צל ימיו דּ מה להבל הטיהוהאדם 

ויעׁש נוּ : ּב הרים גּ ע ותרד וּ תפיצםוׁש מי בּ רק בּ רוֹ ק 
וּ תהּמ ם: חצּ י והצּ ילניזׁש לח ּפ צני מּמ רוֹ ם ידי ׁש לח 

נכר: בּ ני מיּ ד רבּ ים ׁש ואחמּמ ים דּ בּ ר ּפ יהם אׁש ר 
ׁש קר: ימין אׁש ירהאהיםטוימינם חדׁש  ׁש יר 

: ּל אזּמ רה עשׂ וֹ ר בּ נבל  ּלּמ לכיםיל ׁש וּ עה ּת  הנּ וֹ תן 
רעה: מחרב עבדּ וֹ  דּ וד את מיּ דיאהּפ וֹ צה והצּ ילני ּפ צני 

יד  לשבירת
צורי  ה' ברו א)לדוד קמד ]:(קמד , לפרק תהלי יד [שימוש לשבירת 

.ושדי המזיקי מ לשמירה טוב והוא

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

רעה:הנּ וֹ תן  מחרב עבדּ וֹ  דּ וד  את הּפ וֹ צה  לּמ לכים ּת ׁש וּ עה ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

י) רכא :]:(קמד , ח"ב-דף הפוצה[זוהר למלכים תשועה הנותן
פתח אבא רבי וגו '. והצילני  פצני רעה. מחרב עבדו דוד  את

יא) עמים(ישעי' לנס עמד אשר  ישי שורש ההוא  ביום והיה
ההוא, ביום  והיה כבוד , מנוחתו והיתה ידרשו גוים אליו

יתה 1395זוהר הלימוד אלולסדר יט ליו

קמד תהלי מזמור  | לחודש  כט  | חמישי ספר 

ׁש קר: ימין וימינם ׁש וא דּ ּב ר ּפ יהם אׁש ר נכר ּב ני
בּ נוֹ תינוּ יב ּב נעוּ ריהם מגדּ לים כּ נטעים בּ נינוּ  אׁש ר

היכל: ּת בנית מחּט בוֹ ת מפייגכזויּ ת מלאים קיםמזוינוּ  
בּ חוּ צוֹ תינוּ : מרבּ בוֹ ת מאליפוֹ ת צאוננוּ  זן אל מזּ ן

צוחהיד ואין יוֹ צאת ואין ּפ רץ אין מסבּ לים אלּ וּ פינוּ 
תהלי זוהר 

עץ  של השורש יתקיים בעולם שלום ירבה שהקב"ה בזמן 
למטה,קצגהחיים השרשים שאר  יתקיימו ההוא השורש ומן

עמים, לנס עומד אשר ממנו, ומתקיימים  מושרשים  כלם כי
הוא הקדוש שזה השם סוד על  ולאות לנס אליו קצד עומד 

הזוהר זיו

אזקצג. בעולם  שלום ויהיה דוד בן משיח שיתגלה  הקץ בזמן פי'
נראה  ולפע"ד כאן, הפירושים  רבו הנה דחיי, דאילנא שרשא  יתקיים 
בסוד ויתחזק יתגדל יתקיים  שאז היסוד ספירת  על שמוסב לפרש 
אבדתו  הצדיק ימצא שאז  רמז וזה לכ"ל, ולחזק לגדל ובידך הכתוב 
עם בהזדוגותה למלכות  השפע להעביר כראוי  ויתחזק ויתגדל שאבד 
לו  נאה יסוד הם  נרדפים , שמות כמו הם ושרשא יסודא כי  התפארת,
לקמן  ועיין המלכות , מצד  לו נאה שורשא והשם  התפארת , מצד
בענין  חדש הזוהר  מן מאמר  מובא שם  ישברו, אליך כל עיני בהפסוק
ותתאין , עלאין מתזנין  צדי "ק דאקרי האי ובגין וז"ל היסוד, ספירת
יעו "ש , וכו' דילהון ושרשא יסודא  והוא מסתמכין וביה קיימין ועליה
תבא ידו על כי  מניה, ואתקיימין אשתרשן  דכלהו שאומר  מה יובן ובזה
והעולמות והשרים  המלאכים לכל נתחלק וממנה למלכות  השפע
הדבר כאן יבין יעקב  שחלם  הסולם בענין  בזוה"ק והמעיין שתחתיה,

דשמאקצד .לאשורו: לרזא והאות  הנס  הוא  היסוד שספירת פי'



יתה זוהר הלימוד1396 אלולסדר כ ליו

קמד תהלי מזמור  | לחודש  כט  | חמישי ספר 

העםטובּ רחבתינוּ : אׁש רי לּ וֹ  ׁש כּ כה העם אׁש רי 
ׁש יהוהיוא: 

תהלי זוהר 

הקדוש  השם של  הקיום  סוד הוא שם  כי  ידרשו, קצהגוים 

כמש"כ ידרשו, גוים  אליו ב )ולפיכך רבים(שם  עמים והלכו 
ידרשו, גוים אליו כן  ועל וגו', ה' הר אל ונעלה  לכו ואמרו

שכתוב המקדש, בית זה  מנוחתו כבוד, מנוחתו (תהליםוהיתה

נקראקלב ) יהיה כך ההוא שבזמן כבוד, עד, עדי מנוחתי  זאת
שכתוב  ה', ל )כבוד ואור(ישעי' החמה כאור הלבנה אור והיה

וגו'. שבעתים יהיה החמה

 ל כה  בת  רֵֵֶַָָ
אהיו אׁש רי  ׁש יי העם אׁש רי  לּ וֹ  ׁש ּכ כה טו):העם  [זוהר(קמד , ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌

קדישא רבא אידרא - נשא פ' קל "ג .)ח"ג חמי אה.](דף ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִּת ּק וּ נא
דכתיב, ה וּ א  הדא ּפ וּ מא, מּת חוֹ ת אחרא א וֹ רחא ז)נפיק (מיכה  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ואמר, ּפ תח יוֹ סי, ר בּ י קם י וֹ סי. רבּ י קוּ ם אּפ וֹ . לעד החזיק ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶא 
קמד ) אׁש רי (תהלים  אהיו . ׁש יי  העם אׁש רי לּ וֹ  ׁש כּ כה  העם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

אמר דאּת  כּ מה לּ וֹ . ׁש כּ כה  מהוּ  לּ וֹ . ׁש כּ כה ז)העם וחמת(אסתר  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

הזוהר זיו

המלכות: למדת היינו של קצה .קדישא , הקיום סוד הוא שהיסוד פי'
אולי  אמנם  שלה: הקיום  היינו אליה שמעביר השפע כי המלכות, מדת
פירוש  והוא הפירושים, שאר  מן  אחד פירוש אביא לכן בפירושי, שגיתי
שהיא המלכות היא וכו', דחיי דאילנא שרשא יתקיים וז"ל  זצ"ל, הרח"ו
שי "ן  בסוד בתיקונים כנזכר הם שרשים  שני כי  תתמה ואל האילן, שורש 
גן , בההוא  דחיי  אילנא  אתנטע דבה מלכות  תתאה ויש"ן בינה עלאה

יתה 1397זוהר הלימוד אלולסדר כ ליו

קמד תהלי מזמור  | לחודש  כט  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

בּ ר וּ גזי ּה , ׁש כי אחר . דּ בר מר וּ גזיה. ׁש כי ׁש ככה , ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
דכתיב, הוּ א  יא)הדא נא(במדבר  הרגני  לּ י עוֹ שׂ ה אּת  כּ כה  ואם ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

רחמי  אהיו, ׁש יי העם אׁש רי דּ דינא. דּ ינא  הוּ א דּ א ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהרוֹ ג.
וקוּ דׁש א ׁש מהן, כּ ל דּ כליל  ׁש מא ׁש כּ כה, אחר , דּ בר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְדּ רחמי.
על  וּ מעביר אנּפ ין, לזעיר בּ יּה  ואנח ר וּ גזיּה , מעבּ ר הוּ א  ְבּ רי◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

אינּ וּ ן דּ לבר.כּ ל ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌



הזוהר זיו

עולמות כמה ידעת וכבר  לעילא, ומתתא  לתתא  מעילא בסוד יובן  וזה
אליו  ולכן שרשא , בהאי קיימים וכלם  קץ, לאין אילנות וכמה  תחתיה
בההוא אקרי דהכי  כבוד וגו', ונלעה  לכו כד"א ה ', הר  הוא כי ידרשו גוים 
כנזכר בתפארת או בבינה הוא כבוד מלת לעולם  כי הרגיש  וגו', זמנא

תרומה הלבנה (קכו :)בפרשת אור  דתהוי זמנא  בההוא כי  אמר  ולזה
עכ"ל: כבוד, היא  גם תקרא  אז החמה  כאור 



יתה זוהר הלימוד1396 אלולסדר כ ליו

קמד תהלי מזמור  | לחודש  כט  | חמישי ספר 

העםטובּ רחבתינוּ : אׁש רי לּ וֹ  ׁש כּ כה העם אׁש רי 
ׁש יהוהיוא: 

תהלי זוהר 

הקדוש  השם של  הקיום  סוד הוא שם  כי  ידרשו, קצהגוים 

כמש"כ ידרשו, גוים  אליו ב )ולפיכך רבים(שם  עמים והלכו 
ידרשו, גוים אליו כן  ועל וגו', ה' הר אל ונעלה  לכו ואמרו

שכתוב המקדש, בית זה  מנוחתו כבוד, מנוחתו (תהליםוהיתה

נקראקלב ) יהיה כך ההוא שבזמן כבוד, עד, עדי מנוחתי  זאת
שכתוב  ה', ל )כבוד ואור(ישעי' החמה כאור הלבנה אור והיה

וגו'. שבעתים יהיה החמה

 ל כה  בת  רֵֵֶַָָ
אהיו אׁש רי  ׁש יי העם אׁש רי  לּ וֹ  ׁש ּכ כה טו):העם  [זוהר(קמד , ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌

קדישא רבא אידרא - נשא פ' קל "ג .)ח"ג חמי אה.](דף ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִּת ּק וּ נא
דכתיב, ה וּ א  הדא ּפ וּ מא, מּת חוֹ ת אחרא א וֹ רחא ז)נפיק (מיכה  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ואמר, ּפ תח יוֹ סי, ר בּ י קם י וֹ סי. רבּ י קוּ ם אּפ וֹ . לעד החזיק ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶא 
קמד ) אׁש רי (תהלים  אהיו . ׁש יי  העם אׁש רי לּ וֹ  ׁש כּ כה  העם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

אמר דאּת  כּ מה לּ וֹ . ׁש כּ כה  מהוּ  לּ וֹ . ׁש כּ כה ז)העם וחמת(אסתר  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

הזוהר זיו

המלכות: למדת היינו של קצה .קדישא , הקיום סוד הוא שהיסוד פי'
אולי  אמנם  שלה: הקיום  היינו אליה שמעביר השפע כי המלכות, מדת
פירוש  והוא הפירושים, שאר  מן  אחד פירוש אביא לכן בפירושי, שגיתי
שהיא המלכות היא וכו', דחיי דאילנא שרשא יתקיים וז"ל  זצ"ל, הרח"ו
שי "ן  בסוד בתיקונים כנזכר הם שרשים  שני כי  תתמה ואל האילן, שורש 
גן , בההוא  דחיי  אילנא  אתנטע דבה מלכות  תתאה ויש"ן בינה עלאה

יתה 1397זוהר הלימוד אלולסדר כ ליו

קמד תהלי מזמור  | לחודש  כט  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

בּ ר וּ גזי ּה , ׁש כי אחר . דּ בר מר וּ גזיה. ׁש כי ׁש ככה , ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
דכתיב, הוּ א  יא)הדא נא(במדבר  הרגני  לּ י עוֹ שׂ ה אּת  כּ כה  ואם ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

רחמי  אהיו, ׁש יי העם אׁש רי דּ דינא. דּ ינא  הוּ א דּ א ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהרוֹ ג.
וקוּ דׁש א ׁש מהן, כּ ל דּ כליל  ׁש מא ׁש כּ כה, אחר , דּ בר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְדּ רחמי.
על  וּ מעביר אנּפ ין, לזעיר בּ יּה  ואנח ר וּ גזיּה , מעבּ ר הוּ א  ְבּ רי◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

אינּ וּ ן דּ לבר.כּ ל ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌



הזוהר זיו

עולמות כמה ידעת וכבר  לעילא, ומתתא  לתתא  מעילא בסוד יובן  וזה
אליו  ולכן שרשא , בהאי קיימים וכלם  קץ, לאין אילנות וכמה  תחתיה
בההוא אקרי דהכי  כבוד וגו', ונלעה  לכו כד"א ה ', הר  הוא כי ידרשו גוים 
כנזכר בתפארת או בבינה הוא כבוד מלת לעולם  כי הרגיש  וגו', זמנא

תרומה הלבנה (קכו :)בפרשת אור  דתהוי זמנא  בההוא כי  אמר  ולזה
עכ"ל: כבוד, היא  גם תקרא  אז החמה  כאור 



יתה זוהר הלימוד1398 אלולסדר כ ליו

קמהתהלי מזמור | לחודש ל  | חמישי ספר 

לחודש ל

ואברכהאקמה הּמ ל אלוֹ הי ארוֹ ממ לדוד ּת הלּ ה
ועד: לעוֹ לם ואהללהבׁש מ אברכךּ  יוֹ ם בּ כל 

ועד: לעוֹ לם ג ׁש מיהו מאדגּ דוֹ ל וּ מהלּ ל 

לפחד 
לדוד א)תהלה קמה ]:(קמה, לפרק תהלי שקבל[שימוש  למי  טוב

 פעמי ז' בסתר יושב יאמר ואח "כ ג"פ אותו  יאמר פחד.

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

די  ניה  להאיר ה א  את לת הל  וד ימת  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָל
עליו  גֵֶָָָ

 ועדארוֹ ממ לעוֹ לם  ׁש מ ואברכה ה ּמ ל א)א הי  :(קמה. ֲ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

וארא פ' ח"ב כ"ח:)[זוהר ּפ ](דף  ּפ תח יצחק סוּ ק רבּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
קמה)זה, לעוֹ לם (תהלים ׁש מ ואברכה  הּמ ל אהי ארוֹ ממ ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש לּ י .ועד אהי, ׁש כּ תב  אוֹ מר , דּ רגּ תוֹ  כּ נגד דּ וד ראה, בּ א . ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

עליוֹ ן  לאוֹ ר אוֹ תוֹ  וּ להכניס ׁש בחוֹ  להעלוֹ ת ׁש רצה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
אר וֹ ממ  ּכ מ וּ ם אחד , הכּ ל להיוֹ ת בּ זה זה ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהתערב
את לתּק ן הׁש ּת דּ ל דּ וד ימוֹ ת כּ ל ׁש נינוּ , וגוֹ '. הּמ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱאהי 
האוֹ ר ּת מיד וי וֹ אר  עליו, ׁש ּת גן כּ די  ּפ ניה וּ להאיר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַהכּ ּס א
ׁש מה, וּ כׁש בּ א אחד. הכּ ל להי וֹ ת העלי וֹ ן בּ אוֹ ר ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ ן
לטרח צרי וא  התמלּ אה, והלּ בנה ׁש לם, העוֹ לם ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָמצא

להאירּה . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָעליה

יתה 1399זוהר הלימוד אלולסדר כ ליו

קמהתהלי מזמור | לחודש ל  | חמישי ספר 

חקר: אין וּ גבוּ רתיד ולגדלּ תוֹ  מעשׂ י יׁש בּ ח לדוֹ ר דּ וֹ ר 
אשׂ יחה:היגּ ידוּ : נפלאוֹ תי ודברי הוֹ ד כּ בוֹ ד הדר 

יאמרוּ ו נוֹ ראתי אסּפ רנּ ה:(וגדולתיך)ועזוּ ז וּ גדוּ לּ ת 
ירנּ נוּ :ז וצדקת יבּ יעוּ  טוּ ב רב ורחוּ םחזכר חנּ וּ ן 

יהו:חסד וּ גדל אּפ ים טאריהו טוֹ ב 
מעשׂ יו: כּ ל על ורחמיו יהוילכּ ל  ּיוֹ דוכּ ל 

תהלי זוהר 

ה א טב  ט ' אות

מעשׂ יוט וֹ ב  ּכ ל על ורחמיו  לּכ ל ט)ה ' פ':(קמה, בראשית [זוהר ַ ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ע"ב)בראשית ל  ׁש נינוּ ,](דף טוֹ ב. כּ י  הא וֹ ר  את אהים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
למעלה הוּ א ׁש לוֹ ם טוֹ ב, כּ י ׁש ל בּ ּק יּ וּ ם ׁש עוֹ מד חלוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָכּ ל
- ט' ראה ואחד. אחד כּ ל דרכּ וֹ  כּ פי אוֹ תיּ וֹ ת, ראה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה.
מאיר טוֹ ב . כּ י בּ וֹ  ּפ תחה הּת וֹ רה ׁש הרי  לחלוֹ מ וֹ , טוֹ ב  לוֹ , ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַטוֹ ב
אוֹ ר טוֹ ב הוּ א טוֹ ב טוֹ ב . ט' העוֹ לם. לסוֹ ף העוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמּס וֹ ף 
ראׁש ית מעליוֹ ן  ׁש ּמ איר אוֹ ת ה כּ ל. ׁש ל  ּת ׁש יעי ט' ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת.
נקדּ ה ׁש היא  י ' ׁש ל סוֹ ד נק דּ ה ׁש ל  בּ ּס תר ונעשׂ ה בּ וֹ  ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכלל
אחת בּ נקדּ ה כּ ׁש הסּת יּ ם ׁש מים. נעשׂ וּ  בּ וֹ  יצא. מכּ חוֹ  ו' ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ַאחת.
עליוֹ ן  ותחּת וֹ ן. עליוֹ ן יצאוּ  מּמ נּ ה ב '. האירה ּפ נימה, ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונגנז
ׁש לּ מעלה. בּ כּ ח וע וֹ מד ׁש נים, ׁש ל בּ סוֹ ד גּ ל וּ י הּת חּת וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָטמיר.
לצ דּ יק   ּכ אחר נכלל וּ  טוֹ "ב הלּ לוּ  האוֹ תיּ וֹ ת ׁש ׁש  טוֹ "ב. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוזה וּ 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  וּ למ ּט ה, למעלה ה כּ ל ׁש כּ וֹ לל ג )הע וֹ לם אמר וּ (שם ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב בּ וֹ , כּ לוּ ל  עלי וֹ ן ׁש אוֹ ר בּ גלל טוֹ ב. כּ י קמה)צ דּ יק (תהלים ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
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לחודש ל

ואברכהאקמה הּמ ל אלוֹ הי ארוֹ ממ לדוד ּת הלּ ה
ועד: לעוֹ לם ואהללהבׁש מ אברכךּ  יוֹ ם בּ כל 

ועד: לעוֹ לם ג ׁש מיהו מאדגּ דוֹ ל וּ מהלּ ל 

לפחד 
לדוד א)תהלה קמה ]:(קמה, לפרק תהלי שקבל[שימוש  למי  טוב

 פעמי ז' בסתר יושב יאמר ואח "כ ג"פ אותו  יאמר פחד.

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

די  ניה  להאיר ה א  את לת הל  וד ימת  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָל
עליו  גֵֶָָָ

 ועדארוֹ ממ לעוֹ לם  ׁש מ ואברכה ה ּמ ל א)א הי  :(קמה. ֲ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

וארא פ' ח"ב כ"ח:)[זוהר ּפ ](דף  ּפ תח יצחק סוּ ק רבּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
קמה)זה, לעוֹ לם (תהלים ׁש מ ואברכה  הּמ ל אהי ארוֹ ממ ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש לּ י .ועד אהי, ׁש כּ תב  אוֹ מר , דּ רגּ תוֹ  כּ נגד דּ וד ראה, בּ א . ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

עליוֹ ן  לאוֹ ר אוֹ תוֹ  וּ להכניס ׁש בחוֹ  להעלוֹ ת ׁש רצה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
אר וֹ ממ  ּכ מ וּ ם אחד , הכּ ל להיוֹ ת בּ זה זה ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהתערב
את לתּק ן הׁש ּת דּ ל דּ וד ימוֹ ת כּ ל ׁש נינוּ , וגוֹ '. הּמ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱאהי 
האוֹ ר ּת מיד וי וֹ אר  עליו, ׁש ּת גן כּ די  ּפ ניה וּ להאיר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַהכּ ּס א
ׁש מה, וּ כׁש בּ א אחד. הכּ ל להי וֹ ת העלי וֹ ן בּ אוֹ ר ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ ן
לטרח צרי וא  התמלּ אה, והלּ בנה ׁש לם, העוֹ לם ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָמצא

להאירּה . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָעליה
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חקר: אין וּ גבוּ רתיד ולגדלּ תוֹ  מעשׂ י יׁש בּ ח לדוֹ ר דּ וֹ ר 
אשׂ יחה:היגּ ידוּ : נפלאוֹ תי ודברי הוֹ ד כּ בוֹ ד הדר 

יאמרוּ ו נוֹ ראתי אסּפ רנּ ה:(וגדולתיך)ועזוּ ז וּ גדוּ לּ ת 
ירנּ נוּ :ז וצדקת יבּ יעוּ  טוּ ב רב ורחוּ םחזכר חנּ וּ ן 

יהו:חסד וּ גדל אּפ ים טאריהו טוֹ ב 
מעשׂ יו: כּ ל על ורחמיו יהוילכּ ל  ּיוֹ דוכּ ל 

תהלי זוהר 

ה א טב  ט ' אות

מעשׂ יוט וֹ ב  ּכ ל על ורחמיו  לּכ ל ט)ה ' פ':(קמה, בראשית [זוהר ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ע"ב)בראשית ל  ׁש נינוּ ,](דף טוֹ ב. כּ י  הא וֹ ר  את אהים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
למעלה הוּ א ׁש לוֹ ם טוֹ ב, כּ י ׁש ל בּ ּק יּ וּ ם ׁש עוֹ מד חלוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָכּ ל
- ט' ראה ואחד. אחד כּ ל דרכּ וֹ  כּ פי אוֹ תיּ וֹ ת, ראה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה.
מאיר טוֹ ב . כּ י בּ וֹ  ּפ תחה הּת וֹ רה ׁש הרי  לחלוֹ מ וֹ , טוֹ ב  לוֹ , ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַטוֹ ב
אוֹ ר טוֹ ב הוּ א טוֹ ב טוֹ ב . ט' העוֹ לם. לסוֹ ף העוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמּס וֹ ף 
ראׁש ית מעליוֹ ן  ׁש ּמ איר אוֹ ת ה כּ ל. ׁש ל  ּת ׁש יעי ט' ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת.
נקדּ ה ׁש היא  י ' ׁש ל סוֹ ד נק דּ ה ׁש ל  בּ ּס תר ונעשׂ ה בּ וֹ  ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכלל
אחת בּ נקדּ ה כּ ׁש הסּת יּ ם ׁש מים. נעשׂ וּ  בּ וֹ  יצא. מכּ חוֹ  ו' ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ַאחת.
עליוֹ ן  ותחּת וֹ ן. עליוֹ ן יצאוּ  מּמ נּ ה ב '. האירה ּפ נימה, ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונגנז
ׁש לּ מעלה. בּ כּ ח וע וֹ מד ׁש נים, ׁש ל בּ סוֹ ד גּ ל וּ י הּת חּת וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָטמיר.
לצ דּ יק   ּכ אחר נכלל וּ  טוֹ "ב הלּ לוּ  האוֹ תיּ וֹ ת ׁש ׁש  טוֹ "ב. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוזה וּ 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  וּ למ ּט ה, למעלה ה כּ ל ׁש כּ וֹ לל ג )הע וֹ לם אמר וּ (שם ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב בּ וֹ , כּ לוּ ל  עלי וֹ ן ׁש אוֹ ר בּ גלל טוֹ ב. כּ י קמה)צ דּ יק (תהלים ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
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תהלי זוהר 

מעשׂ יו  כּ ל  על  ורחמיו לכּ ל  ה' ׁש ל טוֹ ב  סתם זה כּ ת וּ ב, ל כּ ל . ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
הכּ ל . על עלי וֹ ן ל כּ ל, ׁש ּמ איר אחד  י וֹ ם להאיר  בּ ׁש ביל ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 

הדּ ברים. סתם כּ אן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַעד

מח לי  ראי  ת א ואפ ,יוי יועקר  י נח ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָאפ
מאד  טב  וה ה ת ב  כ ,ל ְְְִֵָָָָֹֻהע

ורחמיו ט וֹ ב לּכ ל מע שׂ יו ה' ּכ ל  ט)על פ':(קמה, ח"ג  [זוהר ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ק"ז .)אמור והיוּ ](דף ,בּ דּ ר ה וֹ ל היה ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  :ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ורבּ י  י וֹ סי  ור בּ י  חיּ יא ורבּ י  אבּ א ור בּ י אלעזר רבּ י ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִעּמ וֹ 
בּ בגדיו  י וֹ סי  רבּ י  החליק אחד . מים לחריץ הגּ יעוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְיהוּ דה.
נמצאים. הי וּ  א הּמ ים ׁש חריצי הלואי אמר , הּמ ים,  ְֹלת ו◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ל אסוּ ר  ׁש מע וֹ ן, רבּ י  לוֹ  הוּ א,אמר  העוֹ לם ׁש ל ׁש ּמ ׁש  ! ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
וכל  הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל בּ ׁש ּמ ׁש וֹ  קלוֹ ן לנהג ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואס וּ ר 
בּ הנהג וֹ ת ׁש נּ מצאים אמת ׁש ל  מעשׂ ים כּ ׁש הם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן

ואמר, ּפ תח העלי וֹ נה. א)ההׁש גּ חה אהים(בראשית  ויּ רא ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌
כּ ל  את אהים ויּ רא מאד. טוֹ ב וה נּ ה  עשׂ ה אׁש ר כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶאת

סתם , - ע שׂ ה ואפ לּ וּ אׁש ר  ויּת וּ ׁש ים, ועקר בּ ים נחׁש ים אפ לּ וּ  ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
טוֹ ב והנּ ה כּ תוּ ב בּ כ לּ ם העוֹ לם, מח בּ לי  ׁש נּ ראים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם
אין  אדם וּ בני  העוֹ לם, מנהיגי  העוֹ לם, ׁש ּמ ׁש י כּ לּ ם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֹ◌ְמאד,

◌ִ◌ְיוֹ דעים.

רבּ י עד אמר  לפניהם.  הוֹ ל אחד  נחׁש  ראוּ  הוֹ לכים, ׁש הי וּ  ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
נח ׁש  אוֹ תוֹ  רץ נס. לנוּ  להרחיׁש  ה וֹ ל זה  ודּ אי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן,

הסיטוּ  ,הדּ ר בּ קׁש ר אחד בּ אפעה ונק ׁש ר  זה(נלחמו)לפניהם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
אמר . בּ דּ ר ׁש וֹ כבים ׁש ניהם  את ראוּ  כּ ׁש הגּ יעוּ , וּ מתוּ . זה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶאת
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מי  כּ ל ׁש הרי נס, לנוּ  ׁש הרחי ׁש  הרחמן  ּבּ ר ו ׁש מע וֹ ן, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
א בּ אדם, מסּת כּ ל  ׁש הוּ א אוֹ  בּ קיּ וּ מוֹ , כּ ׁש הוּ א בּ זה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת כּ ל

עליו, קרא אליו. יקרב אם ׁש כּ ן כּ ל בּ ו דּ אי. צא)ינּ צל א(תהלים ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה וּ בכּ ל .בּ אהל יקרב א ונגע  רעה  אלי ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌◌ְתאנּ ה
ה וּ א מה בּ כל בּ זּ י וֹ ן לנהג לנוּ  ואין ׁש ליחוּ תוֹ , את הוּ א  ָּבּ רו◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

כּ תוּ ב, זה ועל קמה)עוֹ שׂ ה. כּ ל (שם  על ורחמיו לכּ ל  ה' ט וֹ ב ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌
.מעשׂ י כּ ל ה'  ּיוֹ ד ו וכתוּ ב, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו,

  ה ח ִֵַַס ד

מעשׂ יו טוֹ ב  ּכ ל על ורחמיו  לּכ ל ט)ה' רות :(קמה , מדרש  חדש [זוהר ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

צ"ד:) רבּ י ](דף אמר חזקיּ ה רבּ י אמראמר  קיסמא בּ ן יוֹ סי  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ רא הע וֹ לם, את הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ׁש מוּ אל, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
ׁש כּ תוּ ב  ודעת, וּ תבוּ נה חכמה והם  קׁש רים, בּ ׁש ׁש ה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 

ג ) בּ דעּת וֹ (משלי בּ תבוּ נה  ׁש מים כּ וֹ נן ארץ יסד בּ חכמה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְה '
ׁש ּפ קע  הּת בוּ נה וקׁש ר בּ אדם. הּק ׁש רים וכל נבקע וּ . ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְּת הוֹ מוֹ ת
דר כּ וֹ . לפי השׂ כּ ל יׁש  וּ בכ לּ ם הבּ ריּ וֹ ת, בּ ׁש אר התּפ ט ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵמהם,
מצפצף  בּ ניו, מעל ונׁש לח  מגּ וֹ זליו כּ ׁש ּפ וֹ רח הזּ ה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָהעוֹ ף
עצמוֹ . את לאבּ ד נוֹ דד , הוֹ ל מקוֹ ם לאיזה יוֹ דע  וא , ְוהוֹ ל◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב הוּ א  ּבּ רו קמה)והּק דוֹ ׁש  כּ ל(תהלים על ורחמיו ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אוֹ תוֹ מעשׂ יו  הכּ ל. על רחמיו בּ עוֹ לם, קטן יּת וּ ׁש  על אפ לּ וּ  , ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֹ

הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אל  מתעוֹ רר  העוֹ ף על  והּק דוֹ ׁש הממנּ ה ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֹ
בּ ניו . על מתע וֹ רר  ה וּ א  ּואוֹ מר:בּ רו לפניו י וֹ צא ק וֹ ל אז ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

מעוֹ רר הוּ א אז  מ ּמ קוֹ מ וֹ . נ וֹ דד איׁש  כּ ן ק נּ ּה  מן נוֹ דדת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְכּ צּפ וֹ ר
למקוֹ ם, מּמ ק וֹ ם ונוֹ דדים ההוֹ לכים אוֹ תם כּ ל  על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
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מעשׂ יו  כּ ל  על  ורחמיו לכּ ל  ה' ׁש ל טוֹ ב  סתם זה כּ ת וּ ב, ל כּ ל . ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
הכּ ל . על עלי וֹ ן ל כּ ל, ׁש ּמ איר אחד  י וֹ ם להאיר  בּ ׁש ביל ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 

הדּ ברים. סתם כּ אן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַעד

מח לי  ראי  ת א ואפ ,יוי יועקר  י נח ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָאפ
מאד  טב  וה ה ת ב  כ ,ל ְְְִֵָָָָֹֻהע

ורחמיו ט וֹ ב לּכ ל מע שׂ יו ה' ּכ ל  ט)על פ':(קמה, ח"ג  [זוהר ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ק"ז .)אמור והיוּ ](דף ,בּ דּ ר ה וֹ ל היה ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  :ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ורבּ י  י וֹ סי  ור בּ י  חיּ יא ורבּ י  אבּ א ור בּ י אלעזר רבּ י ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִעּמ וֹ 
בּ בגדיו  י וֹ סי  רבּ י  החליק אחד . מים לחריץ הגּ יעוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְיהוּ דה.
נמצאים. הי וּ  א הּמ ים ׁש חריצי הלואי אמר , הּמ ים,  ְֹלת ו◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ל אסוּ ר  ׁש מע וֹ ן, רבּ י  לוֹ  הוּ א,אמר  העוֹ לם ׁש ל ׁש ּמ ׁש  ! ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
וכל  הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל בּ ׁש ּמ ׁש וֹ  קלוֹ ן לנהג ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואס וּ ר 
בּ הנהג וֹ ת ׁש נּ מצאים אמת ׁש ל  מעשׂ ים כּ ׁש הם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן

ואמר, ּפ תח העלי וֹ נה. א)ההׁש גּ חה אהים(בראשית  ויּ רא ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌
כּ ל  את אהים ויּ רא מאד. טוֹ ב וה נּ ה  עשׂ ה אׁש ר כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶאת

סתם , - ע שׂ ה ואפ לּ וּ אׁש ר  ויּת וּ ׁש ים, ועקר בּ ים נחׁש ים אפ לּ וּ  ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
טוֹ ב והנּ ה כּ תוּ ב בּ כ לּ ם העוֹ לם, מח בּ לי  ׁש נּ ראים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם
אין  אדם וּ בני  העוֹ לם, מנהיגי  העוֹ לם, ׁש ּמ ׁש י כּ לּ ם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֹ◌ְמאד,

◌ִ◌ְיוֹ דעים.

רבּ י עד אמר  לפניהם.  הוֹ ל אחד  נחׁש  ראוּ  הוֹ לכים, ׁש הי וּ  ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
נח ׁש  אוֹ תוֹ  רץ נס. לנוּ  להרחיׁש  ה וֹ ל זה  ודּ אי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן,

הסיטוּ  ,הדּ ר בּ קׁש ר אחד בּ אפעה ונק ׁש ר  זה(נלחמו)לפניהם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
אמר . בּ דּ ר ׁש וֹ כבים ׁש ניהם  את ראוּ  כּ ׁש הגּ יעוּ , וּ מתוּ . זה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶאת
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מי  כּ ל ׁש הרי נס, לנוּ  ׁש הרחי ׁש  הרחמן  ּבּ ר ו ׁש מע וֹ ן, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
א בּ אדם, מסּת כּ ל  ׁש הוּ א אוֹ  בּ קיּ וּ מוֹ , כּ ׁש הוּ א בּ זה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת כּ ל

עליו, קרא אליו. יקרב אם ׁש כּ ן כּ ל בּ ו דּ אי. צא)ינּ צל א(תהלים ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה וּ בכּ ל .בּ אהל יקרב א ונגע  רעה  אלי ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌◌ְתאנּ ה
ה וּ א מה בּ כל בּ זּ י וֹ ן לנהג לנוּ  ואין ׁש ליחוּ תוֹ , את הוּ א  ָּבּ רו◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

כּ תוּ ב, זה ועל קמה)עוֹ שׂ ה. כּ ל (שם  על ורחמיו לכּ ל  ה' ט וֹ ב ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌
.מעשׂ י כּ ל ה'  ּיוֹ ד ו וכתוּ ב, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו,

  ה ח ִֵַַס ד

מעשׂ יו טוֹ ב  ּכ ל על ורחמיו  לּכ ל ט)ה' רות :(קמה , מדרש  חדש [זוהר ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

צ"ד:) רבּ י ](דף אמר חזקיּ ה רבּ י אמראמר  קיסמא בּ ן יוֹ סי  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ רא הע וֹ לם, את הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ׁש מוּ אל, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
ׁש כּ תוּ ב  ודעת, וּ תבוּ נה חכמה והם  קׁש רים, בּ ׁש ׁש ה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 

ג ) בּ דעּת וֹ (משלי בּ תבוּ נה  ׁש מים כּ וֹ נן ארץ יסד בּ חכמה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְה '
ׁש ּפ קע  הּת בוּ נה וקׁש ר בּ אדם. הּק ׁש רים וכל נבקע וּ . ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְּת הוֹ מוֹ ת
דר כּ וֹ . לפי השׂ כּ ל יׁש  וּ בכ לּ ם הבּ ריּ וֹ ת, בּ ׁש אר התּפ ט ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵמהם,
מצפצף  בּ ניו, מעל ונׁש לח  מגּ וֹ זליו כּ ׁש ּפ וֹ רח הזּ ה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָהעוֹ ף
עצמוֹ . את לאבּ ד נוֹ דד , הוֹ ל מקוֹ ם לאיזה יוֹ דע  וא , ְוהוֹ ל◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב הוּ א  ּבּ רו קמה)והּק דוֹ ׁש  כּ ל(תהלים על ורחמיו ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אוֹ תוֹ מעשׂ יו  הכּ ל. על רחמיו בּ עוֹ לם, קטן יּת וּ ׁש  על אפ לּ וּ  , ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֹ

הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אל  מתעוֹ רר  העוֹ ף על  והּק דוֹ ׁש הממנּ ה ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֹ
בּ ניו . על מתע וֹ רר  ה וּ א  ּואוֹ מר:בּ רו לפניו י וֹ צא ק וֹ ל אז ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

מעוֹ רר הוּ א אז  מ ּמ קוֹ מ וֹ . נ וֹ דד איׁש  כּ ן ק נּ ּה  מן נוֹ דדת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְכּ צּפ וֹ ר
למקוֹ ם, מּמ ק וֹ ם ונוֹ דדים ההוֹ לכים אוֹ תם כּ ל  על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים



יתה זוהר הלימוד1402 אלולסדר כא ליו

קמהתהלי מזמור | לחודש ל  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

רחמים וּ מעוֹ רר כח. ׁש בוּ רי  לב, ׁש ב וּ רי  אחר . לאתר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵוּ מאתר
הנּ וֹ דדים חטאי את ועוֹ זב  עליהם, וחס העוֹ למוֹ ת כּ ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַעל 

העוֹ לם. כּ ל ועל עליהם וחס ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמּמ קוֹ מם,

והיאועל  בּ חוּ ץ. הצּ ּפ וֹ ר  אׁש רי הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אמר  כּ ן  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
העוֹ לם על לחוּ ס גרם מי  העוֹ לם. כּ ל על רחמים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְמעוֹ ררת

רחמים עליהם הצּ ּפ וֹ רוּ לעוֹ רר אוֹ תּה  ׁש וֹ לח האדם  אוֹ תוֹ  ? ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
וּ מתמלּ א הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מתעוֹ רר  ּכ גונים, בּ ׁש ני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלצערּה 
ׁש נּ וֹ דדים אוֹ תם כּ ל ועל הצּ ער , בּ עלי אוֹ תם כּ ל על ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים

בּ וֹ  כּ תוּ ב  מה הזּ ה, האדם ׁש ל שׂ כרוֹ  , ּכ וּ מוּ ם  ?מּמ קוֹ מם. ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
כב ) רגליו,(דברים על בּ וֹ ן רבּ י  קם ימים. והארכּת  ל ייטב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלמען

ואלמלא הזּ ה, הּק וֹ ל את ׁש מע ּת י הרחמן  ּבּ רו ואמר: ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְושׂ מח
לי  דּ י - זה את  לׁש מע אלּ א לע וֹ לם באתי  הּק וֹ ל א א וֹ ת וֹ  חזר  ! ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ואמר, ּפ תח מּק דם, קד )כּ מוֹ  כּ לּ ם(תהלים ה' מע שׂ י ר בּ וּ  מה ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌◌ָ◌
בּ חכמה, אלּ א באים א העוֹ לם כּ ל וגוֹ '. עשׂ ית ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה

בּ צ יּ וּ ר הבּ ר יּ וֹ ת, ׁש אר בּ כּ ל. התמלּ א  חכמה(בתוספת)והאדם ׁש ל ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ אדם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש ארה

ל ואף קלּ ה בר יּ ה היתה א , ּכ הבּ ריּ וֹ ת ׁש כּ ל גּ ב אחרעל  רדּ ף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌
והעוֹ ף  לדיּ וּ ר וֹ , בּ נין בּ וֹ נה אדם הע וֹ ף. כּ מוֹ  האדם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ ה
מזוֹ ן  מביא העוֹ ף לבנ וֹ , מזוֹ ן  מביא אדם לדיּ וּ רוֹ . בּ נין ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶבּ וֹ נה
את מר ּפ א  והעוֹ ף בּ עשׂ ב, הּמ חלוֹ ת את מרּפ א אדם  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלבניו.
נוֹ טל  והעוֹ ף בּ יּ ם, אניּ וֹ ת ועוֹ שׂ ה אּמ ן אדם  בּ עשׂ ב. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חלוֹ ת
הּמ ל את  וּ מרוֹ מם מׁש בּ ח אדם היּ ם. חוֹ ף  על  וּ מתקינם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָגּ וֹ זליו
האלוֹ ּה  ׁש הוּ א רבּ וֹ נוֹ , את וּ מׁש בּ ח מצפצף והעוֹ ף ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,
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,ל איטיב כת וּ ב א . ל ייטב למען , ּכ וּ מוּ ם  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן.
ׁש ּמ עוֹ רר ׁש ּמ ׁש לּ ח, הצּ ּפ וֹ ר ׁש ל הלּ וּ ח אוֹ תוֹ  . ל ייטב ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש ה וּ א וּ מצא אליו, והל קם בּ וֹ ן רבּ י  .ל להיטיב  העוֹ לם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל 
אמר, בּ ראׁש . וּ נׁש קוֹ  אצלוֹ  נכנס החברים. מן הזּ קן, ינּ אי  ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
. א וֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ינחם  ּכ לבּ י , את ׁש נּ חמּת  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

יחד .יׁש בוּ  ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

י וה קדת  החסד  מת  הה ידי על וקא  הני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹֻרת 

 י)יברכוּ כהוחסידי נשא:(קמה, פ' ח"ג קמ "ה :)[זוהר  רבּ י ](דף  אמר  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
נשׂ א ׁש א בּ מי ׁש וֹ רה ׁש כינה ׁש אין מוּ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
בּ הם להׁש רוֹ ת העם ׁש אר מכּ ל י וֹ תר  צריכים וכהנים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ִאה,
ונקראים חסד, בהם  ׁש וֹ רה ׁש כינה, בהם ׁש וֹ רה וכיון ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העם. את  לבר וּ צריכים קמה)חסידים, (תהלים ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
יברכ וּ כה  וכתוּ בוחסידי לג ). לאיׁש (דברים ואוּ רי  ּת ּמ י ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

 ּכ וּ מוּ ם . לבר צרי חסיד, נקרא ׁש כּ הן וּ מוּ ם .ֲחסיד◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
הּט עם מה תברכוּ . כּ ה לאמר בּ ניו ואל  אהרן אל דּ בּ ר  ?כּ תוּ ב, ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

כּ ה יברכוּ כה.  וחסידי וכתוּ ב חסידים, ׁש נּ קראים ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמוּ ם
הּק ד ׁש . בּ לׁש וֹ ן - תברכוּ  כּ ה להם. אמוֹ ר  ישׂ ראל בּ ני  את ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְתברכוּ 
כּ ה אבּ א, ר בּ י אמר  בּ ענוה. - תברכוּ  כּ ה  בּ יראה. - תברכוּ  ֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְֹכּ ה 
הדּ ינים ׁש כּ ל כּ "ה, נקרא הזּ ה הצּ דק  למדנוּ , - ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְתברכוּ 

מכּ "המת זּ ה(ממנו)עוֹ ררים מה אלעזר , רבּ י  אמר מה והינוּ  , ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
וכתוּ בר בּ ה(שכה)מכּ ה  מכּ ה. מכּ ה כּ ל וֹ מר, ז)? א(שמות והנּ ה ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌



יתה זוהר הלימוד1402 אלולסדר כא ליו

קמהתהלי מזמור | לחודש ל  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

רחמים וּ מעוֹ רר כח. ׁש בוּ רי  לב, ׁש ב וּ רי  אחר . לאתר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵוּ מאתר
הנּ וֹ דדים חטאי את ועוֹ זב  עליהם, וחס העוֹ למוֹ ת כּ ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַעל 

העוֹ לם. כּ ל ועל עליהם וחס ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמּמ קוֹ מם,

והיאועל  בּ חוּ ץ. הצּ ּפ וֹ ר  אׁש רי הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אמר  כּ ן  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
העוֹ לם על לחוּ ס גרם מי  העוֹ לם. כּ ל על רחמים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְמעוֹ ררת

רחמים עליהם הצּ ּפ וֹ רוּ לעוֹ רר אוֹ תּה  ׁש וֹ לח האדם  אוֹ תוֹ  ? ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
וּ מתמלּ א הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מתעוֹ רר  ּכ גונים, בּ ׁש ני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלצערּה 
ׁש נּ וֹ דדים אוֹ תם כּ ל ועל הצּ ער , בּ עלי אוֹ תם כּ ל על ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים

בּ וֹ  כּ תוּ ב  מה הזּ ה, האדם ׁש ל שׂ כרוֹ  , ּכ וּ מוּ ם  ?מּמ קוֹ מם. ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
כב ) רגליו,(דברים על בּ וֹ ן רבּ י  קם ימים. והארכּת  ל ייטב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלמען

ואלמלא הזּ ה, הּק וֹ ל את ׁש מע ּת י הרחמן  ּבּ רו ואמר: ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְושׂ מח
לי  דּ י - זה את  לׁש מע אלּ א לע וֹ לם באתי  הּק וֹ ל א א וֹ ת וֹ  חזר  ! ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ואמר, ּפ תח מּק דם, קד )כּ מוֹ  כּ לּ ם(תהלים ה' מע שׂ י ר בּ וּ  מה ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌◌ָ◌
בּ חכמה, אלּ א באים א העוֹ לם כּ ל וגוֹ '. עשׂ ית ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה

בּ צ יּ וּ ר הבּ ר יּ וֹ ת, ׁש אר בּ כּ ל. התמלּ א  חכמה(בתוספת)והאדם ׁש ל ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ אדם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש ארה

ל ואף קלּ ה בר יּ ה היתה א , ּכ הבּ ריּ וֹ ת ׁש כּ ל גּ ב אחרעל  רדּ ף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌
והעוֹ ף  לדיּ וּ ר וֹ , בּ נין בּ וֹ נה אדם הע וֹ ף. כּ מוֹ  האדם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ ה
מזוֹ ן  מביא העוֹ ף לבנ וֹ , מזוֹ ן  מביא אדם לדיּ וּ רוֹ . בּ נין ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶבּ וֹ נה
את מר ּפ א  והעוֹ ף בּ עשׂ ב, הּמ חלוֹ ת את מרּפ א אדם  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלבניו.
נוֹ טל  והעוֹ ף בּ יּ ם, אניּ וֹ ת ועוֹ שׂ ה אּמ ן אדם  בּ עשׂ ב. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חלוֹ ת
הּמ ל את  וּ מרוֹ מם מׁש בּ ח אדם היּ ם. חוֹ ף  על  וּ מתקינם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָגּ וֹ זליו
האלוֹ ּה  ׁש הוּ א רבּ וֹ נוֹ , את וּ מׁש בּ ח מצפצף והעוֹ ף ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,
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,ל איטיב כת וּ ב א . ל ייטב למען , ּכ וּ מוּ ם  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן.
ׁש ּמ עוֹ רר ׁש ּמ ׁש לּ ח, הצּ ּפ וֹ ר ׁש ל הלּ וּ ח אוֹ תוֹ  . ל ייטב ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש ה וּ א וּ מצא אליו, והל קם בּ וֹ ן רבּ י  .ל להיטיב  העוֹ לם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל 
אמר, בּ ראׁש . וּ נׁש קוֹ  אצלוֹ  נכנס החברים. מן הזּ קן, ינּ אי  ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
. א וֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ינחם  ּכ לבּ י , את ׁש נּ חמּת  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

יחד .יׁש בוּ  ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

י וה קדת  החסד  מת  הה ידי על וקא  הני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹֻרת 

 י)יברכוּ כהוחסידי נשא:(קמה, פ' ח"ג קמ "ה :)[זוהר  רבּ י ](דף  אמר  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
נשׂ א ׁש א בּ מי ׁש וֹ רה ׁש כינה ׁש אין מוּ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
בּ הם להׁש רוֹ ת העם ׁש אר מכּ ל י וֹ תר  צריכים וכהנים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ִאה,
ונקראים חסד, בהם  ׁש וֹ רה ׁש כינה, בהם ׁש וֹ רה וכיון ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העם. את  לבר וּ צריכים קמה)חסידים, (תהלים ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
יברכ וּ כה  וכתוּ בוחסידי לג ). לאיׁש (דברים ואוּ רי  ּת ּמ י ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

 ּכ וּ מוּ ם . לבר צרי חסיד, נקרא ׁש כּ הן וּ מוּ ם .ֲחסיד◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
הּט עם מה תברכוּ . כּ ה לאמר בּ ניו ואל  אהרן אל דּ בּ ר  ?כּ תוּ ב, ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

כּ ה יברכוּ כה.  וחסידי וכתוּ ב חסידים, ׁש נּ קראים ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמוּ ם
הּק ד ׁש . בּ לׁש וֹ ן - תברכוּ  כּ ה להם. אמוֹ ר  ישׂ ראל בּ ני  את ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְתברכוּ 
כּ ה אבּ א, ר בּ י אמר  בּ ענוה. - תברכוּ  כּ ה  בּ יראה. - תברכוּ  ֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְֹכּ ה 
הדּ ינים ׁש כּ ל כּ "ה, נקרא הזּ ה הצּ דק  למדנוּ , - ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְתברכוּ 

מכּ "המת זּ ה(ממנו)עוֹ ררים מה אלעזר , רבּ י  אמר מה והינוּ  , ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
וכתוּ בר בּ ה(שכה)מכּ ה  מכּ ה. מכּ ה כּ ל וֹ מר, ז)? א(שמות והנּ ה ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
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כּ י  ּת דע בּ זּ את  וכתוּ ב מׁש ה. ׁש הפחיד כּ מ וֹ  כּ "ה, עד ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת 
ׁש הזמינ ּה  לזּ את, גּ ם לבּ וֹ  ׁש ת וא וכתוּ ב אחד . והכּ ל ה', ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲאני 

ארצ וֹ . את ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחריב

חסד ,מהּכ "ה ע ּמ ּה  וּ מהתח בּ ר  הדּ ינים, מתעוֹ ררים הזּ את ֵ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
מחסד , ׁש בּ א לכּ הן זה נמסר  ּכ וּ מוּ ם  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתבּ מת.
כּ לוֹ מר, תברכוּ . כּ ה ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  כּ "ה. ותתבּ ם  ׁש ּת תבּ ר ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
אוֹ תּה  ּת במוּ  בּ דינים, נמצאת הזּ את ׁש הכּ ה גּ ב על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
ּת ברכוּ  ישׂ ראל. בּ ני את תברכ וּ  כּ ה ׁש כּ תוּ ב  אוֹ תּה , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ תברכוּ 
ׁש א כּ די י שׂ ראל , מוּ ל  אוֹ תּה  וּ תבמוּ  כּ "ה, את זה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבחסד
אמוֹ ר ישׂ ראל בּ ני את תברכ וּ  כּ ה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  דּ ינים. ב ּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִי ּמ צאוּ 
הּפ ריצים מר בּ וּ  להוֹ ציא אמוֹ ר, אלּ א  אמר וּ , כתוּ ב א ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָלהם.
מׁש מע  הם, לפרסם הצטוּ וּ  א ׁש הרי  דּ בר, מפרסמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש א
כּ יון  - אמוֹ ר  אחר דּ בר  סתם. אמ וֹ ר להם. אמוֹ ר ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

ּת אמר וּ  כתוּ ב א ל ּמ ה  תברכ וּ , כּ ה רבּ י ׁש כּ תוּ ב ׁש נה אלּ א ? ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
סתם. אמוֹ ר - זכוּ  א להם . - זכוּ  להם, אמוֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה,

ּפ תח,ר בּ י  י)יצחק הּמ ראה(דניאל את לבדּ י  דניּ אל אני וראיתי  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וראיתי  וגוֹ '. הּמ ראה את ראוּ  א עּמ י  היוּ  אׁש ר ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאנׁש ים 

לבדּ י  דניּ אל  נביא,?אני א והוּ א נביאים, הם ׁש נינוּ , והרי  ! ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הם והרי וּ מי  חל, קדׁש  נע שׂ ה , ּכ אם וּ מלאכי. זכריה  חגּ י ? ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌

ּפ חדוּ  לּמ ה ראוּ , א ואכּ תוּ ב  אני, וראיתי כּ תוּ ב  וּ בדנ יּ אל ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌
קדׁש  חל  הרי נביא, א והוּ א כּ תוּ ב פחד, למדנוּ ,  ּכ אלּ א ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כז) עלי (תהלים ּת קוּ ם אם לבּ י  יירא א מחנה עלי  ּת חנה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִאם
חלקוֹ  חבל זּ את ׁש אמרנוּ . זה בּ זּ את, בוֹ טח. אני בּ זּ את ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה
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את הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  עשׂ ה וׁש נינ וּ , נקמ וֹ ת . ל וֹ  ולעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִלירׁש 
ׁש ל  קדוֹ ׁש ים עלי וֹ נים כּ תרים האבוֹ ת, עם קדוֹ ׁש ה מרכּ בה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָדּ וד
לבניו, מלכוּ ת הוֹ ריׁש  ׁש דּ וד ולמדנוּ  האבוֹ ת. ׁש יּ רׁש וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַהכּ ל ,
זוֹ  מלכוּ ת וּ בניו הוּ א ויר ׁש  התחזּ ק העליוֹ נה מלכוּ ת ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ במק וֹ ם

ל  מלטוֹ נם תעבר  דוֹ רוֹ ת.ׁש א  ד וֹ רי  ֶ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

אין ולמדנוּ , דוד, לבני  התעוֹ רר  הזּ ה הּמ לכוּ ת ׁש כּ תר בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
את לבדּ י  דניּ אל אני וראיתי  לפניו. ׁש יּ עמד ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִמי

ׁש כּ תוּ ב היה, דוד  ׁש ּמ בּ ני  מוּ ם א)הּמ ראה, בהם(דניאל  ויהי ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א בּ זה ושׂ מח  ראה והוּ א וגוֹ '. חנניה דּ ניּ אל יהוּ דה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמבּ ני 
סבל , הוּ א ׁש לּ וֹ  ׁש היה וּ מ וּ ם אביו , חבל חלק ירת ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ִמצּ ד 
הזּ את ׁש הכּ "ה בּ ׁש עה  ׁש מעוֹ ן , רבּ י ׁש אמר  סבלוּ . א ֹ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַואחרים
לפניה. לעמד  העוֹ לם בּ ני יכוֹ לים א בּ דיניה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמתעוֹ ררת 
מתעוֹ רר מחסד , ׁש בּ אים ידיהם, ּפ וֹ רשׂ ים ׁש הכּ הנים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ ב ׁש עה
וּ מת בּ רכת  וּ מתבּ מת הזּ את, בּ כּ "ה וּ מתחבּ ר  ׁש לּ מעלה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶחסד 
זהוּ  דּ ינים . מהם וּ מעבירים ישׂ ראל, לבני מאירוֹ ת  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ פנים
העּמ ים. ׁש אר  את ו א ישׂ ראל, בּ ני את תברכ וּ  כּ ה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב 
ׁש לּ וֹ , הזּ ה הכּ תר  ׁש יּ תעוֹ רר  כּ די כּ הן, אחר . וא כּ הן  ּכ ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל

ׁש כּ תוּ ב חסיד , ׁש נּ קרא  ידוֹ , על לג )חסד, חסיד.(דברים לאיׁש  ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
וכתוּ ב החסד . מצּ ד  בּ א  קמה)וה וּ א יברכ וּ כה (תהלים וחסידי. ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ ם - תברכוּ  כּ ה כ"ה. יברכ וּ  אלּ א יברכוּ כה, ּת קרי  ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֹֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאל
הּק ד ׁש . בּ לׁש וֹ ן - תברכ וּ  כּ ה ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ַהמפרׁש .

וּ פ וֹ ר שׂ למדנוּ , קם ׁש לּ מּט ה ׁש הכּ הן בּ ׁש עה יהוּ דה, ר בּ י  אמר  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
הכּ תרים כּ ל ׁש לּ מעלה(ספירות)ידיו , ה ּק דוֹ ׁש ים ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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כּ י  ּת דע בּ זּ את  וכתוּ ב מׁש ה. ׁש הפחיד כּ מ וֹ  כּ "ה, עד ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת 
ׁש הזמינ ּה  לזּ את, גּ ם לבּ וֹ  ׁש ת וא וכתוּ ב אחד . והכּ ל ה', ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲאני 

ארצ וֹ . את ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחריב

חסד ,מהּכ "ה ע ּמ ּה  וּ מהתח בּ ר  הדּ ינים, מתעוֹ ררים הזּ את ֵ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
מחסד , ׁש בּ א לכּ הן זה נמסר  ּכ וּ מוּ ם  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתבּ מת.
כּ לוֹ מר, תברכוּ . כּ ה ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  כּ "ה. ותתבּ ם  ׁש ּת תבּ ר ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
אוֹ תּה  ּת במוּ  בּ דינים, נמצאת הזּ את ׁש הכּ ה גּ ב על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
ּת ברכוּ  ישׂ ראל. בּ ני את תברכ וּ  כּ ה ׁש כּ תוּ ב  אוֹ תּה , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ תברכוּ 
ׁש א כּ די י שׂ ראל , מוּ ל  אוֹ תּה  וּ תבמוּ  כּ "ה, את זה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבחסד
אמוֹ ר ישׂ ראל בּ ני את תברכ וּ  כּ ה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  דּ ינים. ב ּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִי ּמ צאוּ 
הּפ ריצים מר בּ וּ  להוֹ ציא אמוֹ ר, אלּ א  אמר וּ , כתוּ ב א ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָלהם.
מׁש מע  הם, לפרסם הצטוּ וּ  א ׁש הרי  דּ בר, מפרסמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש א
כּ יון  - אמוֹ ר  אחר דּ בר  סתם. אמ וֹ ר להם. אמוֹ ר ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

ּת אמר וּ  כתוּ ב א ל ּמ ה  תברכ וּ , כּ ה רבּ י ׁש כּ תוּ ב ׁש נה אלּ א ? ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
סתם. אמוֹ ר - זכוּ  א להם . - זכוּ  להם, אמוֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה,

ּפ תח,ר בּ י  י)יצחק הּמ ראה(דניאל את לבדּ י  דניּ אל אני וראיתי  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וראיתי  וגוֹ '. הּמ ראה את ראוּ  א עּמ י  היוּ  אׁש ר ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאנׁש ים 

לבדּ י  דניּ אל  נביא,?אני א והוּ א נביאים, הם ׁש נינוּ , והרי  ! ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הם והרי וּ מי  חל, קדׁש  נע שׂ ה , ּכ אם וּ מלאכי. זכריה  חגּ י ? ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌

ּפ חדוּ  לּמ ה ראוּ , א ואכּ תוּ ב  אני, וראיתי כּ תוּ ב  וּ בדנ יּ אל ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌
קדׁש  חל  הרי נביא, א והוּ א כּ תוּ ב פחד, למדנוּ ,  ּכ אלּ א ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כז) עלי (תהלים ּת קוּ ם אם לבּ י  יירא א מחנה עלי  ּת חנה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִאם
חלקוֹ  חבל זּ את ׁש אמרנוּ . זה בּ זּ את, בוֹ טח. אני בּ זּ את ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה
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את הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  עשׂ ה וׁש נינ וּ , נקמ וֹ ת . ל וֹ  ולעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִלירׁש 
ׁש ל  קדוֹ ׁש ים עלי וֹ נים כּ תרים האבוֹ ת, עם קדוֹ ׁש ה מרכּ בה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָדּ וד
לבניו, מלכוּ ת הוֹ ריׁש  ׁש דּ וד ולמדנוּ  האבוֹ ת. ׁש יּ רׁש וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַהכּ ל ,
זוֹ  מלכוּ ת וּ בניו הוּ א ויר ׁש  התחזּ ק העליוֹ נה מלכוּ ת ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ במק וֹ ם

ל  מלטוֹ נם תעבר  דוֹ רוֹ ת.ׁש א  ד וֹ רי  ֶ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

אין ולמדנוּ , דוד, לבני  התעוֹ רר  הזּ ה הּמ לכוּ ת ׁש כּ תר בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
את לבדּ י  דניּ אל אני וראיתי  לפניו. ׁש יּ עמד ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִמי

ׁש כּ תוּ ב היה, דוד  ׁש ּמ בּ ני  מוּ ם א)הּמ ראה, בהם(דניאל  ויהי ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א בּ זה ושׂ מח  ראה והוּ א וגוֹ '. חנניה דּ ניּ אל יהוּ דה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמבּ ני 
סבל , הוּ א ׁש לּ וֹ  ׁש היה וּ מ וּ ם אביו , חבל חלק ירת ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ִמצּ ד 
הזּ את ׁש הכּ "ה בּ ׁש עה  ׁש מעוֹ ן , רבּ י ׁש אמר  סבלוּ . א ֹ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַואחרים
לפניה. לעמד  העוֹ לם בּ ני יכוֹ לים א בּ דיניה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמתעוֹ ררת 
מתעוֹ רר מחסד , ׁש בּ אים ידיהם, ּפ וֹ רשׂ ים ׁש הכּ הנים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ ב ׁש עה
וּ מת בּ רכת  וּ מתבּ מת הזּ את, בּ כּ "ה וּ מתחבּ ר  ׁש לּ מעלה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶחסד 
זהוּ  דּ ינים . מהם וּ מעבירים ישׂ ראל, לבני מאירוֹ ת  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ פנים
העּמ ים. ׁש אר  את ו א ישׂ ראל, בּ ני את תברכ וּ  כּ ה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב 
ׁש לּ וֹ , הזּ ה הכּ תר  ׁש יּ תעוֹ רר  כּ די כּ הן, אחר . וא כּ הן  ּכ ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל

ׁש כּ תוּ ב חסיד , ׁש נּ קרא  ידוֹ , על לג )חסד, חסיד.(דברים לאיׁש  ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
וכתוּ ב החסד . מצּ ד  בּ א  קמה)וה וּ א יברכ וּ כה (תהלים וחסידי. ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ ם - תברכוּ  כּ ה כ"ה. יברכ וּ  אלּ א יברכוּ כה, ּת קרי  ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֹֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאל
הּק ד ׁש . בּ לׁש וֹ ן - תברכ וּ  כּ ה ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ַהמפרׁש .

וּ פ וֹ ר שׂ למדנוּ , קם ׁש לּ מּט ה ׁש הכּ הן בּ ׁש עה יהוּ דה, ר בּ י  אמר  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
הכּ תרים כּ ל ׁש לּ מעלה(ספירות)ידיו , ה ּק דוֹ ׁש ים ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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 ׁש נּ מׁש ה בּ אר  מעמק וּ מאירים ,להתבּ ר וּ מתּק נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים
הבּ רכוֹ ת פוֹ סקים וא תמיד , ׁש יּ וֹ צא עמק מאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם
מכּ לּ ם. וּ מׁש קים וּ מתבּ רכים  העוֹ למוֹ ת, לכל  מבּ וּ עים ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהנּ וֹ בעוֹ ת
למל העוֹ למוֹ ת. בּ כל  י ׁש  וּ ׁש תיקה לחׁש  זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ ,
וכל  בּ לחׁש , אליה להכּ נס ור וֹ צה בּ ּמ לכּ ה  להז דּ וּ ג ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש רוֹ צה
בּ א  הּמ ל הרי וּ מתלחׁש ים: זמן בּ אוֹ תוֹ  מתעוֹ ררים ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהּמ ׁש ים

הּמ לכּ ה מי  בּ ּמ לכּ ה. ישׂ ראל.להזדּ וּ ג כּ נסת זוֹ  כּ נסת? מי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
סתם.י שׂ ראל  ישׂ ראל כּ נסת ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

שׂ מאל ,למדנוּ , על ימין  לזקף  צרי כּ הן יצחק, רבּ י אמר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֹ
ט )ׁש כּ תוּ ב  העם(ויקרא אל  ידו את אהרן ויּ א ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

על  היּ מין ׁש בח מ וּ ם ידיו, וא כּ תוּ ב, ידוֹ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַויברכם.
ׁש כּ תוּ ב מ וּ ם הוּ א, סוֹ ד  אלעזר, ר בּ י  אמר ג )המאל. (בראשית ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

צרי ידיו, לפרשׂ  ׁש ר וֹ צה  כּ הן למדנוּ , . ּב ימׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהוּ א
הּק ד וֹ ׁש . יד על  ידיו לקדּ ׁש  ׁש צּ רי קדתוֹ , על קד ה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש יּ ּת וֹ סף

הּק דוֹ ׁש  ׁש ל יד  מיםמי ׁש ל  קדה ל ּט ל כּ הן ׁש צּ רי לוי, זה ? ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְֹ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
וכתוּ ב  קד וֹ ׁש ים. הם הרי  הלויּ ם. את וקדּ ׁש ּת  ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמיּ דיו,

יח)בּ לויּ ם, -(במדבר  אבי ׁש בט וגוֹ '. לוי  מּט ה  אחי את וגם ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ידי  על להתק דּ ׁש  צרי ידיו, ׁש ּפ וֹ רשׂ  כּ הן ׁש כּ ל  מכּ אן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ לל.
ׁש ל  קדה י ּט ל א  ולכן קדתוֹ . על  קדה להוֹ סיף ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָקד וֹ ׁש ,

קד וֹ ׁש . ׁש איננּ וּ  אחר  אדם מבּ ן ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַמים

צריוּ בספרא ידוֹ , על  כּ הן ׁש התקדּ ׁש  לוי למדנוּ , דצניע וּ תא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
לוי  ולּמ ה בּ ּת חלּ ה. להתקדּ ׁש  על הוּ א ׁש יּ תקדּ ׁש  ? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

ׁש אינוֹ  כּ הן ׁש הרי  ,צרי א  אחר כּ הן למדנ וּ , אחר. כהן ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ְידי
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ׁש א פגוּ ם ידי על לה ּפ גם הלם הכּ הן זה  צרי א  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָׁש לם,
בּ אהל  ולעבד  לדּ וּ כן לעל וֹ ת וראוּ י ׁש לם ׁש הוּ א לוי אבל ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָׁש לם.
את וקדּ ׁש ּת  ׁש כּ תוּ ב קדוֹ ׁש , נקרא והרי  ׁש לם, ה וּ א  הרי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵמוֹ עד ,
וטהרּת  ׁש כּ תוּ ב טהוֹ ר , נקרא אף  תנחוּ ם, רבּ י  אמר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלו יּ ם.
למדנוּ , קדתוֹ . על קדה  כּ הן להוֹ סיף צרי  ּכ וּ מוּ ם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָֹאתם.
כּ די  בּ זוֹ , זוֹ  יתחבּ רוּ  א ׁש האצבּ עוֹ ת צרי ידיו, ׁש ּפ וֹ רשׂ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹכּ הן 
ל וֹ , ׁש ראוּ י  כּ מוֹ  לבדּ וֹ  ואחד  אחד כּ ל קד וֹ ׁש ים כתרים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תבּ רכוּ 
ׁש א ר ׁש וּ מוֹ ת בּ אוֹ תיּ וֹ ת להתּפ רׁש  צרי הּק דוֹ ׁש  ׁש ם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִמוּ ם

יתכּ וּ ן וא בּ זה, זה דּ ברים.(ולהתכון)לערב בּ אוֹ תם ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

עליוֹ ניםאמר  ׁש יּ תבּ רכוּ  ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ר וֹ צה יצחק, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש הם עלי וֹ נים ויתבּ רכ וּ  תחּת וֹ נים, ׁש יּ תבּ רכ וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
קדוֹ ׁש ים ׁש הם הּת חּת וֹ נים, ידי על עלי וֹ נה בּ קדה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים
ׁש לּ מּט ה, קדוֹ ׁש ים מכּ ל  קדוֹ ׁש ים ׁש הם עליוֹ נה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ קדה

קמה)ׁש כּ ת וּ ב יברכ וּ כה (תהלים כּ ל וחסידי יהוּ דה , רבּ י אמר  . ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
-  ׁש ּמ בר הבּ רכה וּ מהי  , מבר וּ למי  זה, סוֹ ד יוֹ דע ׁש א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹכּ הן 

כּ תוּ ב מה והינוּ  בּ רכה , בּ רכתוֹ  ב )אין כהן (מלאכי  שׂ פתי  כּ י ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌
דּ עת זּ ה מה מּפ יהוּ . יבקׁש וּ  ותוֹ רה דעת  סתם.יׁש מרוּ  דּ עת ? ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יבקׁש וּ  וּ מה מּפ יה וּ . יבקׁש וּ  עליוֹ נים מּפ יהוּ , יבקׁש וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְותוֹ רה
ׁש לּ מעלהמּפ יהוּ  תוֹ רה אחוּ זה אי סתם. ּת וֹ רה ּת וֹ רה. ? ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

סתם ּת וֹ רה ׁש בּ על ׁש נּ קראת ותוֹ רה  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה ׁש לּ מדנוּ , ? ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
הּט עם מה  . ּכ ׁש נּ קראוּ  עליוֹ נים כּ תרים בּ אוֹ תם מלאּפ ה כּ י ? ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌

דּ ברים בּ אוֹ תם לכ וּ ן הכּ הן ׁש צּ רי ולמדנוּ  הוּ א. צבאוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְה'
.ׁש צּ רי כּ פי הּק דוֹ ׁש  הם את ליחד ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה
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 ׁש נּ מׁש ה בּ אר  מעמק וּ מאירים ,להתבּ ר וּ מתּק נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים
הבּ רכוֹ ת פוֹ סקים וא תמיד , ׁש יּ וֹ צא עמק מאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם
מכּ לּ ם. וּ מׁש קים וּ מתבּ רכים  העוֹ למוֹ ת, לכל  מבּ וּ עים ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהנּ וֹ בעוֹ ת
למל העוֹ למוֹ ת. בּ כל  י ׁש  וּ ׁש תיקה לחׁש  זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ ,
וכל  בּ לחׁש , אליה להכּ נס ור וֹ צה בּ ּמ לכּ ה  להז דּ וּ ג ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש רוֹ צה
בּ א  הּמ ל הרי וּ מתלחׁש ים: זמן בּ אוֹ תוֹ  מתעוֹ ררים ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהּמ ׁש ים

הּמ לכּ ה מי  בּ ּמ לכּ ה. ישׂ ראל.להזדּ וּ ג כּ נסת זוֹ  כּ נסת? מי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
סתם.י שׂ ראל  ישׂ ראל כּ נסת ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

שׂ מאל ,למדנוּ , על ימין  לזקף  צרי כּ הן יצחק, רבּ י אמר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֹ
ט )ׁש כּ תוּ ב  העם(ויקרא אל  ידו את אהרן ויּ א ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

על  היּ מין ׁש בח מ וּ ם ידיו, וא כּ תוּ ב, ידוֹ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַויברכם.
ׁש כּ תוּ ב מ וּ ם הוּ א, סוֹ ד  אלעזר, ר בּ י  אמר ג )המאל. (בראשית ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

צרי ידיו, לפרשׂ  ׁש ר וֹ צה  כּ הן למדנוּ , . ּב ימׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהוּ א
הּק ד וֹ ׁש . יד על  ידיו לקדּ ׁש  ׁש צּ רי קדתוֹ , על קד ה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש יּ ּת וֹ סף

הּק דוֹ ׁש  ׁש ל יד  מיםמי ׁש ל  קדה ל ּט ל כּ הן ׁש צּ רי לוי, זה ? ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְֹ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
וכתוּ ב  קד וֹ ׁש ים. הם הרי  הלויּ ם. את וקדּ ׁש ּת  ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמיּ דיו,

יח)בּ לויּ ם, -(במדבר  אבי ׁש בט וגוֹ '. לוי  מּט ה  אחי את וגם ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ידי  על להתק דּ ׁש  צרי ידיו, ׁש ּפ וֹ רשׂ  כּ הן ׁש כּ ל  מכּ אן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ לל.
ׁש ל  קדה י ּט ל א  ולכן קדתוֹ . על  קדה להוֹ סיף ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָקד וֹ ׁש ,

קד וֹ ׁש . ׁש איננּ וּ  אחר  אדם מבּ ן ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַמים

צריוּ בספרא ידוֹ , על  כּ הן ׁש התקדּ ׁש  לוי למדנוּ , דצניע וּ תא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
לוי  ולּמ ה בּ ּת חלּ ה. להתקדּ ׁש  על הוּ א ׁש יּ תקדּ ׁש  ? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

ׁש אינוֹ  כּ הן ׁש הרי  ,צרי א  אחר כּ הן למדנ וּ , אחר. כהן ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ְידי
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ׁש א פגוּ ם ידי על לה ּפ גם הלם הכּ הן זה  צרי א  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָׁש לם,
בּ אהל  ולעבד  לדּ וּ כן לעל וֹ ת וראוּ י ׁש לם ׁש הוּ א לוי אבל ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָׁש לם.
את וקדּ ׁש ּת  ׁש כּ תוּ ב קדוֹ ׁש , נקרא והרי  ׁש לם, ה וּ א  הרי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵמוֹ עד ,
וטהרּת  ׁש כּ תוּ ב טהוֹ ר , נקרא אף  תנחוּ ם, רבּ י  אמר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלו יּ ם.
למדנוּ , קדתוֹ . על קדה  כּ הן להוֹ סיף צרי  ּכ וּ מוּ ם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָֹאתם.
כּ די  בּ זוֹ , זוֹ  יתחבּ רוּ  א ׁש האצבּ עוֹ ת צרי ידיו, ׁש ּפ וֹ רשׂ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹכּ הן 
ל וֹ , ׁש ראוּ י  כּ מוֹ  לבדּ וֹ  ואחד  אחד כּ ל קד וֹ ׁש ים כתרים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תבּ רכוּ 
ׁש א ר ׁש וּ מוֹ ת בּ אוֹ תיּ וֹ ת להתּפ רׁש  צרי הּק דוֹ ׁש  ׁש ם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִמוּ ם

יתכּ וּ ן וא בּ זה, זה דּ ברים.(ולהתכון)לערב בּ אוֹ תם ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

עליוֹ ניםאמר  ׁש יּ תבּ רכוּ  ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ר וֹ צה יצחק, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש הם עלי וֹ נים ויתבּ רכ וּ  תחּת וֹ נים, ׁש יּ תבּ רכ וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
קדוֹ ׁש ים ׁש הם הּת חּת וֹ נים, ידי על עלי וֹ נה בּ קדה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים
ׁש לּ מּט ה, קדוֹ ׁש ים מכּ ל  קדוֹ ׁש ים ׁש הם עליוֹ נה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ קדה

קמה)ׁש כּ ת וּ ב יברכ וּ כה (תהלים כּ ל וחסידי יהוּ דה , רבּ י אמר  . ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
-  ׁש ּמ בר הבּ רכה וּ מהי  , מבר וּ למי  זה, סוֹ ד יוֹ דע ׁש א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹכּ הן 

כּ תוּ ב מה והינוּ  בּ רכה , בּ רכתוֹ  ב )אין כהן (מלאכי  שׂ פתי  כּ י ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌
דּ עת זּ ה מה מּפ יהוּ . יבקׁש וּ  ותוֹ רה דעת  סתם.יׁש מרוּ  דּ עת ? ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יבקׁש וּ  וּ מה מּפ יה וּ . יבקׁש וּ  עליוֹ נים מּפ יהוּ , יבקׁש וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְותוֹ רה
ׁש לּ מעלהמּפ יהוּ  תוֹ רה אחוּ זה אי סתם. ּת וֹ רה ּת וֹ רה. ? ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

סתם ּת וֹ רה ׁש בּ על ׁש נּ קראת ותוֹ רה  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה ׁש לּ מדנוּ , ? ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
הּט עם מה  . ּכ ׁש נּ קראוּ  עליוֹ נים כּ תרים בּ אוֹ תם מלאּפ ה כּ י ? ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌

דּ ברים בּ אוֹ תם לכ וּ ן הכּ הן ׁש צּ רי ולמדנוּ  הוּ א. צבאוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְה'
.ׁש צּ רי כּ פי הּק דוֹ ׁש  הם את ליחד ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה
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ידבּ רוּ : גּ בוּ רתיויבוּ גבוּ רת האדם לבני להוֹ דיע 
הד מלכוּ תוֹ :וּ כבוֹ ד עלמיםיגר כּ ל מלכוּ ת מלכוּ ת 

ודוֹ ר: דּ וֹ ר בּ כל  ידוּ ממׁש לּתיהו סוֹ מ 
הכּ פוּ פים: לכל וזוֹ קף הנּ פלים כלטולכל עיני 

בּ עּת וֹ : אכלם את להם נוֹ תן ואּת ה ישׂ בּ רוּ  אלי

תהלי זוהר 

 מ להשי"ת  מברכי ולילה  לילה ְְְְְְְִִֶַַַָָָָכל 

ידּב רוּ ּכ בוֹ ד וּ גבוּ רת יאמרוּ  יא)מלכוּ ת פ':(קמה, חדש [זוהר  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

יט.)בראשית בּ כל ](דף ל אין יעקב , בּ ר חיּ יא רבּ י  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ אוּ  חסידים, עלוּ  ואוֹ מר : יוֹ צא הכּ רוֹ ז ׁש אין ולילה ֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַלילה

ליוֹ צרכם ׁש כּ תוּ בוּ ברכוּ  זהוּ  קמה)! יברכ וּ כה (תהלים  וחסידי. ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יד בּ ר וּ כּ ב וֹ ד וּ גבוּ רת יאמרוּ  ול ּמ המלכוּ ת לבני . להוֹ דיע ? ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

וגוֹ '. גּ בוּ ר וֹ תיו ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

עמי לג' ע וה  י כל  לדוד ה ה  אמירת  ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹבח

ּב עּת וֹ ואּת ה אכלם את להם טו )נ וֹ תן פנחס:(קמה, פ' במדבר [זוהר ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

רכ"ו.) ּת הלּ ה](דף  ׁש אוֹ מר מי  כּ ל ׁש נינוּ , אלעזר, רבּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
והרי  הבּ א. הע וֹ לם בּ ן הוּ א ּפ עמים, ׁש ׁש  יוֹ ם בּ כל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלדוד
- העוֹ למוֹ ת כּ ל ׁש ל וּ מזוֹ ן ּפ רנסה בּ גלל  אם הּט עם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר

ׁש כּ תוּ ב וּ בערב, בּ בּ קר יוֹ ם , בּ כל הם טז)ּפ עמים ה'(שמות בּ תת ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יוֹ ם בּ כל ּפ עמים ׁש ׁש  לּמ ה וגוֹ '. בּ שׂ ר בּ ערב  ׁש ניםלכם א לּ א ? ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

חז  לתת ואחד העוֹ לם, כּ ל וׁש ל  אדם בּ ני מקוֹ םלמזוֹ ן לאוֹ תוֹ  ק  ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌
וכלּ ם מזּ ה, זה מׁש נּ ים א לּ וּ  מזוֹ נ וֹ ת וּ ׁש ני ּפ תוּ חוֹ ת. ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ דיו
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תהלי זוהר 

כּ אן: כּ תוּ בים  מזוֹ נוֹ ת קמה)ׁש ׁש ה את(תהלים להם נוֹ תן ואּת ה ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
הרי  בּ עּת וֹ . רב אכל  ׁש נּ וֹ תן הע ׁש ירים, מזוֹ ן זה - בּ עּת וֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאכלם
העניּ ים, מזוֹ ן זה רצוֹ ן , חי לכל וּ משׂ בּ יע ׁש כּ תוּ ב - ׁש נים ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.
ׁש כּ תוּ ב  - ׁש ׁש ה רב. אכל  ֹמּת ו וא מרצ וֹ ן שׂ בעים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
יוֹ צא ידיו  וּ בפתיחת מקוֹ ם, לאוֹ תוֹ  חזק זהוּ  ,יד את  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵּפ וֹ תח

לכּ ל . ושׂ בע ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָרצוֹ ן

בּ כל עוֹ ד וּ פרנסה מז וֹ ן בּ ׁש ביל  ּפ עמים  אלּ א ׁש אינוֹ  למדנוּ ,  ָּכ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ גלל  א  י וֹ תר , אמר ואם האדם. על ח יּ וּ ב ׁש אלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶי וֹ ם,
דּ וד  זמירוֹ ת ׁש ל ּת ׁש בּ חוֹ ת  ֹּת ו ׁש בח בּ ׁש ביל אלּ א הוּ א, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָחוֹ בה

. איןה ּמ ל זה ועל מרצון, ושבעים ומברך הוא ברוך הקדוש של ידיו (שיוצא ַ◌ֶ◌ֶ◌
דוד  של  זמירות לו לתת הוא  ברוך  לקדוש הוא ושבח  ביום, פעמים אלא הוא חיוב 

הּט עםהמלך ) לאחרמה רק  לׁש אל , ראוּ י  א  ׁש ּפ רנסה מוּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌
יאכלוּ   ּכ ואחר  בּ ּת ח לּ ה, יאכל   הּמ ל רבּ וֹ נוֹ . וּ פרנסת ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ ה

◌ָ◌ָ◌ֲעבדיו.

מע קריאת  ְְְִִַַמתיקת 

ה)ׁש כּ תוּ ב,זהוּ  השירים כ לּ ה(שיר אחתי  לגנּ י  אכלּת י [וגו']בּ אתי ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אכלוּ   ּכ אחר חלבי , עם ייני  ׁש תיתי דּ ב ׁש י עם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַיערי 
קריאת זוֹ  - דּ בׁש י עם  מ יּ ׁש ב. ּת פלּ ת זוֹ  - יערי אכלּת י ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵרעים .

י וֹ צרׁש מע  לבנוֹ ן , יער אוֹ תוֹ  מיּ ׁש ב, ּת פלּ ת  ז וֹ  - יערי  אכלּת י . ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּק דׁש (משרתים)א וֹ ר וח יּ וֹ ת קדושים)והאוֹ פנּ ים אלּ ה(כלם כּ ל , ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש מע, קריאת זוֹ  - דּ בׁש י עם  ׁש בּ וֹ . ונצּ בים עצים יער  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים 
- ייני  ׁש תיתי וּ מתוּ קים. צוּ פים בּ כּמ ה הכּ ל, מתיקוּ ת ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
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ידבּ רוּ : גּ בוּ רתיויבוּ גבוּ רת האדם לבני להוֹ דיע 
הד מלכוּ תוֹ :וּ כבוֹ ד עלמיםיגר כּ ל מלכוּ ת מלכוּ ת 

ודוֹ ר: דּ וֹ ר בּ כל  ידוּ ממׁש לּתיהו סוֹ מ 
הכּ פוּ פים: לכל וזוֹ קף הנּ פלים כלטולכל עיני 

בּ עּת וֹ : אכלם את להם נוֹ תן ואּת ה ישׂ בּ רוּ  אלי

תהלי זוהר 

 מ להשי"ת  מברכי ולילה  לילה ְְְְְְְִִֶַַַָָָָכל 

ידּב רוּ ּכ בוֹ ד וּ גבוּ רת יאמרוּ  יא)מלכוּ ת פ':(קמה, חדש [זוהר  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

יט.)בראשית בּ כל ](דף ל אין יעקב , בּ ר חיּ יא רבּ י  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ אוּ  חסידים, עלוּ  ואוֹ מר : יוֹ צא הכּ רוֹ ז ׁש אין ולילה ֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַלילה

ליוֹ צרכם ׁש כּ תוּ בוּ ברכוּ  זהוּ  קמה)! יברכ וּ כה (תהלים  וחסידי. ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יד בּ ר וּ כּ ב וֹ ד וּ גבוּ רת יאמרוּ  ול ּמ המלכוּ ת לבני . להוֹ דיע ? ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

וגוֹ '. גּ בוּ ר וֹ תיו ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

עמי לג' ע וה  י כל  לדוד ה ה  אמירת  ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹבח

ּב עּת וֹ ואּת ה אכלם את להם טו )נ וֹ תן פנחס:(קמה, פ' במדבר [זוהר ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

רכ"ו.) ּת הלּ ה](דף  ׁש אוֹ מר מי  כּ ל ׁש נינוּ , אלעזר, רבּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
והרי  הבּ א. הע וֹ לם בּ ן הוּ א ּפ עמים, ׁש ׁש  יוֹ ם בּ כל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלדוד
- העוֹ למוֹ ת כּ ל ׁש ל וּ מזוֹ ן ּפ רנסה בּ גלל  אם הּט עם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר

ׁש כּ תוּ ב וּ בערב, בּ בּ קר יוֹ ם , בּ כל הם טז)ּפ עמים ה'(שמות בּ תת ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יוֹ ם בּ כל ּפ עמים ׁש ׁש  לּמ ה וגוֹ '. בּ שׂ ר בּ ערב  ׁש ניםלכם א לּ א ? ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

חז  לתת ואחד העוֹ לם, כּ ל וׁש ל  אדם בּ ני מקוֹ םלמזוֹ ן לאוֹ תוֹ  ק  ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌
וכלּ ם מזּ ה, זה מׁש נּ ים א לּ וּ  מזוֹ נ וֹ ת וּ ׁש ני ּפ תוּ חוֹ ת. ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ דיו
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כּ אן: כּ תוּ בים  מזוֹ נוֹ ת קמה)ׁש ׁש ה את(תהלים להם נוֹ תן ואּת ה ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
הרי  בּ עּת וֹ . רב אכל  ׁש נּ וֹ תן הע ׁש ירים, מזוֹ ן זה - בּ עּת וֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאכלם
העניּ ים, מזוֹ ן זה רצוֹ ן , חי לכל וּ משׂ בּ יע ׁש כּ תוּ ב - ׁש נים ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.
ׁש כּ תוּ ב  - ׁש ׁש ה רב. אכל  ֹמּת ו וא מרצ וֹ ן שׂ בעים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
יוֹ צא ידיו  וּ בפתיחת מקוֹ ם, לאוֹ תוֹ  חזק זהוּ  ,יד את  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵּפ וֹ תח

לכּ ל . ושׂ בע ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָרצוֹ ן

בּ כל עוֹ ד וּ פרנסה מז וֹ ן בּ ׁש ביל  ּפ עמים  אלּ א ׁש אינוֹ  למדנוּ ,  ָּכ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ גלל  א  י וֹ תר , אמר ואם האדם. על ח יּ וּ ב ׁש אלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶי וֹ ם,
דּ וד  זמירוֹ ת ׁש ל ּת ׁש בּ חוֹ ת  ֹּת ו ׁש בח בּ ׁש ביל אלּ א הוּ א, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָחוֹ בה

. איןה ּמ ל זה ועל מרצון, ושבעים ומברך הוא ברוך הקדוש של ידיו (שיוצא ַ◌ֶ◌ֶ◌
דוד  של  זמירות לו לתת הוא  ברוך  לקדוש הוא ושבח  ביום, פעמים אלא הוא חיוב 

הּט עםהמלך ) לאחרמה רק  לׁש אל , ראוּ י  א  ׁש ּפ רנסה מוּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌
יאכלוּ   ּכ ואחר  בּ ּת ח לּ ה, יאכל   הּמ ל רבּ וֹ נוֹ . וּ פרנסת ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ ה

◌ָ◌ָ◌ֲעבדיו.

מע קריאת  ְְְִִַַמתיקת 

ה)ׁש כּ תוּ ב,זהוּ  השירים כ לּ ה(שיר אחתי  לגנּ י  אכלּת י [וגו']בּ אתי ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אכלוּ   ּכ אחר חלבי , עם ייני  ׁש תיתי דּ ב ׁש י עם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַיערי 
קריאת זוֹ  - דּ בׁש י עם  מ יּ ׁש ב. ּת פלּ ת זוֹ  - יערי אכלּת י ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵרעים .

י וֹ צרׁש מע  לבנוֹ ן , יער אוֹ תוֹ  מיּ ׁש ב, ּת פלּ ת  ז וֹ  - יערי  אכלּת י . ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּק דׁש (משרתים)א וֹ ר וח יּ וֹ ת קדושים)והאוֹ פנּ ים אלּ ה(כלם כּ ל , ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש מע, קריאת זוֹ  - דּ בׁש י עם  ׁש בּ וֹ . ונצּ בים עצים יער  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים 
- ייני  ׁש תיתי וּ מתוּ קים. צוּ פים בּ כּמ ה הכּ ל, מתיקוּ ת ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
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מהּט וּ ב מעמד, ּת פלּ ת וזה(משיכה)זוֹ  המ ׁש ּמ ר, עלי וֹ ן יין ׁש ל ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌
בּ רכוֹ ת ׁש ׁש  אוֹ תן אלּ ה - חלבי  עם ראׁש וֹ נוֹ ת. בּ רכ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש ׁש 
לאחר .הּמ ל מאכל כּ אן עד בא לּ וּ . אלּ וּ  וּ כלוּ לים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַאחרוֹ נוֹ ת,
ד וֹ דים וׁש כרוּ  ׁש תוּ  למעלה, רעים  אכל וּ  -  הּמ ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אכל
בּ תפלּ ת הּת פלּ ה . לאחר  אלּ א מזוֹ ן ׁש ל חיּ וּ ב אין ולכן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה.

הּט עם(בערב )מנחה מה הּת פלּ ה. ׁש אלפני ׁש עד  מוּ ם ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
יאמר מאיר וֹ ת, הּמ ל ׁש ּפ ני  בּ עוֹ ד בּ עוֹ לם, קׁש ה דין ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

ׁש לּ א הּמ זוֹ ן. ׁש ל זה בּ ס דּ וּ ר לדוד  ׁש רוּ י ּת הלּ ה ׁש הדּ ין חר  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌
וּ נׁש ק וֹ . ּפ נחס  רבּ י  בּ א העה. אינּה  ז וֹ  העוֹ לם, על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְותל וּ י

יקי צ ה י נג – וב"ק ה ב ע  מי ת  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻדגמת 
ְִִביעי 

ישׂ ּב רוּ עיני  אלי טו )וגוֹ 'כל וישב:(קמה , פ' חדש סתרי[זוהר ל"ו: (דף ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
העוֹ לם,]תורה ) את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא  וּ ראה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א

הלּ ל וּ , העליוֹ נים היּ מים ׁש ׁש ת על  וׁש תל  א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶהעמיד
צ דּ יק  ׁש נּ קרא הביעי ׁש ל  ׁש בּ ׁש בילוֹ  ׁש עליהם, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהביעי 
וה וּ א נסמכים, וּ בוֹ  ע וֹ מדים, ועליו ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִנזּ וֹ נים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש לּ הם. וה ר ׁש  קמה)היסוֹ ד אלי(תהלים כל  עיני  ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌
עליוֹ ן י שׂ בּ ר וּ  מׁש חה ׁש מן  לאוֹ תוֹ  ישׂ בּ ר וּ , אלי כל עיני  וגוֹ '. ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

ואז, הזּ ה. ל כּ "ל  ה נּ סּת רים כּ ל ׁש ל  הנּ סּת ר מהּמ ח ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש וֹ פע
אל  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר  הזּ ה, ׁש הכּ ל  בּ עּת וֹ . אכלם את להם נוֹ תן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה

העוֹ לם, על לרחם הוּ א ואז י שׂ ראל. כּ נסת ׁש היא וכלהכּ לּ ה, ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וׁש עׁש וּ ע  בּ שׂ מחה כּ תוּ ב העוֹ למוֹ ת מה ואז .יד את ּפ וֹ תח ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

הזּ את, לכּ ל  הנּ סּת ר הּמ ח מן ׁש יּ וֹ רד הרצ וֹ נוֹ ת, רצוֹ ן וזה ֹ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְוגוֹ '.
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ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  התבּ רכוּ . העוֹ למ וֹ ת כּ ל מתבּ רכת, הזּ וֹ  ׁש הכּ ל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
יראיו  רצוֹ ן  וגוֹ ', ה' קרוֹ ב וגוֹ ', ה' וּ כמ וֹ צדּ יק וגוֹ '. יעשׂ ה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

בּ רא  ּכ ה ּק דוֹ ׁש , ׁש מוֹ  בּ סוֹ ד העליוֹ ן בּ עוֹ לם זה את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא
כּ כּ תוּ ב  ׁש ביעי , ואחד אמת, צדּ יקי ׁש ה  הּת חּת וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

ז) האהים.(קהלת עשׂ ה זה  לעּמ ת זה  את ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַגּ ם

מ ּמ ק וֹ מ וֹ ,וּ כ ׁש גּ רמוּ  צדּ יק, ׁש נּ קרא כּ ל, אוֹ ת וֹ  את ודח וּ  החטאים  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ב)כּ כּ תוּ ב הּק ד וֹ ׁש (עמוס אמר צדּ יק , בּ כּ סף מכרם  על ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

העוֹ לם כּ מוֹ  ה ּת חּת וֹ ן העוֹ לם ׁש יּ היה גזרּת י אני הוּ א:  ָּבּ רו◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ  ויהיוּ  הארץ, על  ׁש לּ יט ה צּ דּ יק א וֹ תוֹ  ויהיה  בּ ני העליוֹ ן, ל ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ידוֹ . על  מתבּ רכים מט)העוֹ לם  יוֹ סף,(בראשית ּפ רת בּ ן ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌
יסוֹ ד ה צּ דּ יק רק  אלּ א ּפ רוֹ ת, ׁש יּ עשׂ ה ה גּ וּ ף  איברי בּ כל אין ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

אוֹ מר זּ ה מה עין, עלי ּפ רת  וּ בן ה זּ ה. ה זּ וֹ עוֹ לם  ׁש העין כּ מוֹ  א לּ א  ? ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
 ּכ ׁש לּ וֹ , העין בּ בת  א לּ א  להתק יּ ם  ה גּ ל גּ ל יכ וֹ ל  ׁש אין ה גּ לגּ ל, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִקיּ וּ ם
ׁש ׁש ה מיּ מין א וֹ תוֹ , ׁש ּס וֹ בבים  הה  אוֹ תם לכל כּ עין ה וּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵי וֹ סף
ׁש הרי  העוֹ לם, לכל  ה וּ א וכ א וֹ תם , מקיּ ם והוּ א  ׁש ׁש ה, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִוּ מ מאל
ׁש ּמ עליהם. והביעי ה ה , א וֹ תם  על  א לּ א  עוֹ מד א ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ וֹ  וה נּ יח  בּ וֹ , ונח  הבּ ת, בּ ס וֹ ד  לצּ דּ יק  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוקרא

ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  ה יּ מים. ׁש אר כּ ל את  לבר ה בּ רכ וֹ ת  כ )כּ ל  ויּ נח (שמות ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ה בּ ת יוֹ ם את  ה' בּ ר כּ ן על ה ביעי  ה בּ ת?בּ יּ וֹ ם  י וֹ ם זה מי  . ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌

הצּ דּ יק. זה אוֹ מר, א ּת םהוה  הוּ א :  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  להם  אמר ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש אר כּ ל על מל ׁש יּ היה  גזרּת י  ׁש אני ה זּ וֹ  ה בּ ת את  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִח לּ ל ּת ם 
ּת סבּ ל וּ  אּת ם אף - עבדים עבד  אוֹ ת וֹ  ע שׂ יתם ואּת ם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים ,

ק ׁש ה. עבוֹ דה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָאוֹ תּה 
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מהּט וּ ב מעמד, ּת פלּ ת וזה(משיכה)זוֹ  המ ׁש ּמ ר, עלי וֹ ן יין ׁש ל ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌
בּ רכוֹ ת ׁש ׁש  אוֹ תן אלּ ה - חלבי  עם ראׁש וֹ נוֹ ת. בּ רכ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש ׁש 
לאחר .הּמ ל מאכל כּ אן עד בא לּ וּ . אלּ וּ  וּ כלוּ לים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַאחרוֹ נוֹ ת,
ד וֹ דים וׁש כרוּ  ׁש תוּ  למעלה, רעים  אכל וּ  -  הּמ ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אכל
בּ תפלּ ת הּת פלּ ה . לאחר  אלּ א מזוֹ ן ׁש ל חיּ וּ ב אין ולכן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה.

הּט עם(בערב )מנחה מה הּת פלּ ה. ׁש אלפני ׁש עד  מוּ ם ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
יאמר מאיר וֹ ת, הּמ ל ׁש ּפ ני  בּ עוֹ ד בּ עוֹ לם, קׁש ה דין ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

ׁש לּ א הּמ זוֹ ן. ׁש ל זה בּ ס דּ וּ ר לדוד  ׁש רוּ י ּת הלּ ה ׁש הדּ ין חר  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌
וּ נׁש ק וֹ . ּפ נחס  רבּ י  בּ א העה. אינּה  ז וֹ  העוֹ לם, על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְותל וּ י

יקי צ ה י נג – וב"ק ה ב ע  מי ת  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻדגמת 
ְִִביעי 

ישׂ ּב רוּ עיני  אלי טו )וגוֹ 'כל וישב:(קמה , פ' חדש סתרי[זוהר ל"ו: (דף ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
העוֹ לם,]תורה ) את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא  וּ ראה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א

הלּ ל וּ , העליוֹ נים היּ מים ׁש ׁש ת על  וׁש תל  א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶהעמיד
צ דּ יק  ׁש נּ קרא הביעי ׁש ל  ׁש בּ ׁש בילוֹ  ׁש עליהם, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהביעי 
וה וּ א נסמכים, וּ בוֹ  ע וֹ מדים, ועליו ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִנזּ וֹ נים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש לּ הם. וה ר ׁש  קמה)היסוֹ ד אלי(תהלים כל  עיני  ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌
עליוֹ ן י שׂ בּ ר וּ  מׁש חה ׁש מן  לאוֹ תוֹ  ישׂ בּ ר וּ , אלי כל עיני  וגוֹ '. ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

ואז, הזּ ה. ל כּ "ל  ה נּ סּת רים כּ ל ׁש ל  הנּ סּת ר מהּמ ח ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש וֹ פע
אל  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר  הזּ ה, ׁש הכּ ל  בּ עּת וֹ . אכלם את להם נוֹ תן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה

העוֹ לם, על לרחם הוּ א ואז י שׂ ראל. כּ נסת ׁש היא וכלהכּ לּ ה, ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וׁש עׁש וּ ע  בּ שׂ מחה כּ תוּ ב העוֹ למוֹ ת מה ואז .יד את ּפ וֹ תח ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

הזּ את, לכּ ל  הנּ סּת ר הּמ ח מן ׁש יּ וֹ רד הרצ וֹ נוֹ ת, רצוֹ ן וזה ֹ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְוגוֹ '.
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ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  התבּ רכוּ . העוֹ למ וֹ ת כּ ל מתבּ רכת, הזּ וֹ  ׁש הכּ ל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
יראיו  רצוֹ ן  וגוֹ ', ה' קרוֹ ב וגוֹ ', ה' וּ כמ וֹ צדּ יק וגוֹ '. יעשׂ ה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

בּ רא  ּכ ה ּק דוֹ ׁש , ׁש מוֹ  בּ סוֹ ד העליוֹ ן בּ עוֹ לם זה את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא
כּ כּ תוּ ב  ׁש ביעי , ואחד אמת, צדּ יקי ׁש ה  הּת חּת וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

ז) האהים.(קהלת עשׂ ה זה  לעּמ ת זה  את ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַגּ ם

מ ּמ ק וֹ מ וֹ ,וּ כ ׁש גּ רמוּ  צדּ יק, ׁש נּ קרא כּ ל, אוֹ ת וֹ  את ודח וּ  החטאים  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ב)כּ כּ תוּ ב הּק ד וֹ ׁש (עמוס אמר צדּ יק , בּ כּ סף מכרם  על ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

העוֹ לם כּ מוֹ  ה ּת חּת וֹ ן העוֹ לם ׁש יּ היה גזרּת י אני הוּ א:  ָּבּ רו◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ  ויהיוּ  הארץ, על  ׁש לּ יט ה צּ דּ יק א וֹ תוֹ  ויהיה  בּ ני העליוֹ ן, ל ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ידוֹ . על  מתבּ רכים מט)העוֹ לם  יוֹ סף,(בראשית ּפ רת בּ ן ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌
יסוֹ ד ה צּ דּ יק רק  אלּ א ּפ רוֹ ת, ׁש יּ עשׂ ה ה גּ וּ ף  איברי בּ כל אין ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

אוֹ מר זּ ה מה עין, עלי ּפ רת  וּ בן ה זּ ה. ה זּ וֹ עוֹ לם  ׁש העין כּ מוֹ  א לּ א  ? ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
 ּכ ׁש לּ וֹ , העין בּ בת  א לּ א  להתק יּ ם  ה גּ ל גּ ל יכ וֹ ל  ׁש אין ה גּ לגּ ל, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִקיּ וּ ם
ׁש ׁש ה מיּ מין א וֹ תוֹ , ׁש ּס וֹ בבים  הה  אוֹ תם לכל כּ עין ה וּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵי וֹ סף
ׁש הרי  העוֹ לם, לכל  ה וּ א וכ א וֹ תם , מקיּ ם והוּ א  ׁש ׁש ה, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִוּ מ מאל
ׁש ּמ עליהם. והביעי ה ה , א וֹ תם  על  א לּ א  עוֹ מד א ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ וֹ  וה נּ יח  בּ וֹ , ונח  הבּ ת, בּ ס וֹ ד  לצּ דּ יק  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוקרא

ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  ה יּ מים. ׁש אר כּ ל את  לבר ה בּ רכ וֹ ת  כ )כּ ל  ויּ נח (שמות ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ה בּ ת יוֹ ם את  ה' בּ ר כּ ן על ה ביעי  ה בּ ת?בּ יּ וֹ ם  י וֹ ם זה מי  . ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌

הצּ דּ יק. זה אוֹ מר, א ּת םהוה  הוּ א :  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  להם  אמר ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש אר כּ ל על מל ׁש יּ היה  גזרּת י  ׁש אני ה זּ וֹ  ה בּ ת את  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִח לּ ל ּת ם 
ּת סבּ ל וּ  אּת ם אף - עבדים עבד  אוֹ ת וֹ  ע שׂ יתם ואּת ם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים ,

ק ׁש ה. עבוֹ דה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָאוֹ תּה 
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אביו בא  את ראה  שלא צדיק, אותו ישב  שנים כמה וראה
עשרים במצרים ישבו הם  הרי שנה, ושתים עשרים
שמכרו  השבטים עשרת מאותם שבט  לכל  שנה , ושתים
תוריד  לכלם, שנה ועשרים מאתים היו החשבון לפי אותו,
עשרה בשביל שלמעלה דין בית להם  שנכו שנים עשר  מהם
ועשר, מאתים  נשארו במצרים, שם שמתו קדושים שבטים

שכתוב מב )זהו בּ בּק ׁש ה(בראשית יעקב, להם אמר  שמה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָרד"ו
העוֹ לם יחרב וא החטאים אוֹ תם ונכּ וּ  לגּ לוּ ת, רדוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמכּ ם,
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אתכם  ׁש יּ זוּ ן מי בּ כם אין ׁש הרי  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ רעב ,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש ּמ כרּת ם. הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  ידי על  קמה)ּפ רט (תהלים  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מי  ידי על  רצוֹ ן. חי לכל  וּ משׂ בּ יע  יד את ידי ּפ וֹ תח  על ? ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

צ דּ יק  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  צדּ יק. - הזּ ה הכּ ל  מי וּ פרׁש  חזר  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹ"כּ ל".
◌ְוגוֹ '.ה'

הצּ להוּ כמ וֹ  לעוֹ לם לוֹ  היתה הזּ ה , הצּ דּ יק ידי  על  למּט ה, זה ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מבע  בּ רכוֹ ת  ׁש ּמ נע וּ  ועל  רעב. ׁש נוֹ ת ׁש בע ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אוֹ תן
האחר הצּ ד ׁש ל אחרוֹ ת דרגוֹ ת התע וֹ ררוּ  העלי וֹ נוֹ ת, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רגוֹ ת
וכל  הוּ א למצרים, הלם יעקב ׁש יּ רד כּ יון בּ חטאיהם. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

העוֹ ל  כּ מוֹ  הּת ח ּת וֹ ן  העוֹ לם וראוּ  הבטים , העלי וֹ ן,אוֹ תם ם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העוֹ לם, נזּ וֹ ן הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  ידי מב )ׁש על (בראשית ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

מׁש בּ יר זּ ה מה - הּמ ׁש בּ יר  הוּ א הארץ. עם לכל ה ּמ ׁש בּ יר ?הוּ א ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כל  עיני כּ כּ תוּ ב העלי וֹ ן, הע וֹ לם מן בּ ראׁש וֹ נה הוּ א  מוֹ ׁש ֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
לנוּ  וּ מנּ ין הּת ח ּת וֹ ן . לעוֹ לם מ ׁש בּ יר  ּכ ואחר י שׂ בּ רוּ ,  ֵאלי◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

כּ ל  נקרא ׁש כּ ת וּ בׁש יּ וֹ סף  ה)? א ולמדנוּ ,(מלכים  ודרדּ ע . וכל כּ ל ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
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וכתוּ ב ויכלכּ ל, ׁש כּ תוּ ב יוֹ סף , זה  מט )כּ ל כּ ל רעה(בראשית מם ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌
י שׂ ראל . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶאבן 

ׁש ניםוּ כׁש ראה ׁש בע א וֹ תן  כּ ל  וראה זה, כּ ל ה לם יעקב  ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
החטא על בּ עוֹ לם  רעב ׁש יּ היה ׁש הס כּ ימוּ  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶעלי וֹ נוֹ ת
וּ להוֹ ציאוֹ  הזּ ה הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק  את ׁש ּמ כרוּ  בניו, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש גּ רמוּ 
חמ ׁש  מהם והסיר  הוּ א,  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  התּפ לּ ל אז ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמּמ קוֹ מוֹ ,

ׁש נים חמ ׁש  הּט עם מה הדּ ברׁש נים. ס וֹ ד וּ ראה, בּ א אלּ א ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א  ּׁש כ בּ חמיׁש י , אוֹ חז הוּ א עלי וֹ נים ימים בּ אוֹ תם הוּ א ,  ָּכ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
בּ הם ׁש אוֹ חזים ׁש עליו, הׁש נים בּ א וֹ תם אבל למעלה. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִמּמ ּט ה
בּ ּט ל  בהם חלקוֹ  ועד  דּ בר , לבּט ל ר ׁש וּ ת  ל וֹ  היה א ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאבוֹ תיו,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  . ּכ עשׂ ה הצּ דּ יק י וֹ סף וגם י וֹ תר . וא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהגּ זרה,

מז) לפני (בראשית ו יּ צּ יגם אנׁש ים חמה לקח  אחיו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מקצה
אלּ וּ  מי ׁש כּ תוּ ב פרעה. זהוּ  להם. שׂ וֹ נא  ׁש א הם חמה ? ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

הזּ כּ אים אּת ם כּ דאי אמר, וגוֹ '. בּ להה בּ ני  את נער ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוהוּ א
הּפ רעה מי פרעה, לפני אחיכם. ׁש ּפ רצוּ  זוֹ  בּ פרצה ?לעמד ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֹ

וּ כׁש נּ ׁש למ וּ  העוֹ לם. מחטאי להּפ רע ׁש ע וֹ מד העליוֹ ן הדּ ין ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶזה
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אזי  בּ גּ לוּ ת, לׁש בת  עליהם  ׁש נּ גזר  ה יּ מים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם
אוֹ תם על וּ בדין עליהם, ר בּ ים בּ רחמים התעוֹ רר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִהוּ א

מם. אוֹ תם  והוֹ ציא בהם , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש ּת עבּ דוּ 

ה וּ אּכ יון   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני הדּ ין מדּ ת  עמדה למרה, ׁש ה גּ יעוּ  ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ תוּ ב  והרי הגּ ל וּ ת, מן  י שׂ ראל יצאוּ  ואי ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואמרה:
העוֹ לם, ׁש נּ ברא לפני ׁש נה  אלּפ ים נסּת רת ׁש היתה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה

ע  ׁש בעה ּפ י אחד אוֹ תּה ׁש על מוּ ם לס בּ ל, להם יׁש  חטאם ל ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌
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אביו בא  את ראה  שלא צדיק, אותו ישב  שנים כמה וראה
עשרים במצרים ישבו הם  הרי שנה, ושתים עשרים
שמכרו  השבטים עשרת מאותם שבט  לכל  שנה , ושתים
תוריד  לכלם, שנה ועשרים מאתים היו החשבון לפי אותו,
עשרה בשביל שלמעלה דין בית להם  שנכו שנים עשר  מהם
ועשר, מאתים  נשארו במצרים, שם שמתו קדושים שבטים

שכתוב מב )זהו בּ בּק ׁש ה(בראשית יעקב, להם אמר  שמה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָרד"ו
העוֹ לם יחרב וא החטאים אוֹ תם ונכּ וּ  לגּ לוּ ת, רדוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמכּ ם,
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אתכם  ׁש יּ זוּ ן מי בּ כם אין ׁש הרי  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ רעב ,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש ּמ כרּת ם. הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  ידי על  קמה)ּפ רט (תהלים  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מי  ידי על  רצוֹ ן. חי לכל  וּ משׂ בּ יע  יד את ידי ּפ וֹ תח  על ? ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

צ דּ יק  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  צדּ יק. - הזּ ה הכּ ל  מי וּ פרׁש  חזר  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹ"כּ ל".
◌ְוגוֹ '.ה'

הצּ להוּ כמ וֹ  לעוֹ לם לוֹ  היתה הזּ ה , הצּ דּ יק ידי  על  למּט ה, זה ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מבע  בּ רכוֹ ת  ׁש ּמ נע וּ  ועל  רעב. ׁש נוֹ ת ׁש בע ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אוֹ תן
האחר הצּ ד ׁש ל אחרוֹ ת דרגוֹ ת התע וֹ ררוּ  העלי וֹ נוֹ ת, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רגוֹ ת
וכל  הוּ א למצרים, הלם יעקב ׁש יּ רד כּ יון בּ חטאיהם. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

העוֹ ל  כּ מוֹ  הּת ח ּת וֹ ן  העוֹ לם וראוּ  הבטים , העלי וֹ ן,אוֹ תם ם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העוֹ לם, נזּ וֹ ן הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  ידי מב )ׁש על (בראשית ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

מׁש בּ יר זּ ה מה - הּמ ׁש בּ יר  הוּ א הארץ. עם לכל ה ּמ ׁש בּ יר ?הוּ א ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כל  עיני כּ כּ תוּ ב העלי וֹ ן, הע וֹ לם מן בּ ראׁש וֹ נה הוּ א  מוֹ ׁש ֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
לנוּ  וּ מנּ ין הּת ח ּת וֹ ן . לעוֹ לם מ ׁש בּ יר  ּכ ואחר י שׂ בּ רוּ ,  ֵאלי◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

כּ ל  נקרא ׁש כּ ת וּ בׁש יּ וֹ סף  ה)? א ולמדנוּ ,(מלכים  ודרדּ ע . וכל כּ ל ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
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וכתוּ ב ויכלכּ ל, ׁש כּ תוּ ב יוֹ סף , זה  מט )כּ ל כּ ל רעה(בראשית מם ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌
י שׂ ראל . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶאבן 

ׁש ניםוּ כׁש ראה ׁש בע א וֹ תן  כּ ל  וראה זה, כּ ל ה לם יעקב  ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
החטא על בּ עוֹ לם  רעב ׁש יּ היה ׁש הס כּ ימוּ  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶעלי וֹ נוֹ ת
וּ להוֹ ציאוֹ  הזּ ה הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק  את ׁש ּמ כרוּ  בניו, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש גּ רמוּ 
חמ ׁש  מהם והסיר  הוּ א,  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  התּפ לּ ל אז ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמּמ קוֹ מוֹ ,

ׁש נים חמ ׁש  הּט עם מה הדּ ברׁש נים. ס וֹ ד וּ ראה, בּ א אלּ א ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א  ּׁש כ בּ חמיׁש י , אוֹ חז הוּ א עלי וֹ נים ימים בּ אוֹ תם הוּ א ,  ָּכ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
בּ הם ׁש אוֹ חזים ׁש עליו, הׁש נים בּ א וֹ תם אבל למעלה. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִמּמ ּט ה
בּ ּט ל  בהם חלקוֹ  ועד  דּ בר , לבּט ל ר ׁש וּ ת  ל וֹ  היה א ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאבוֹ תיו,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  . ּכ עשׂ ה הצּ דּ יק י וֹ סף וגם י וֹ תר . וא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהגּ זרה,

מז) לפני (בראשית ו יּ צּ יגם אנׁש ים חמה לקח  אחיו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מקצה
אלּ וּ  מי ׁש כּ תוּ ב פרעה. זהוּ  להם. שׂ וֹ נא  ׁש א הם חמה ? ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

הזּ כּ אים אּת ם כּ דאי אמר, וגוֹ '. בּ להה בּ ני  את נער ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוהוּ א
הּפ רעה מי פרעה, לפני אחיכם. ׁש ּפ רצוּ  זוֹ  בּ פרצה ?לעמד ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֹ

וּ כׁש נּ ׁש למ וּ  העוֹ לם. מחטאי להּפ רע ׁש ע וֹ מד העליוֹ ן הדּ ין ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶזה
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אזי  בּ גּ לוּ ת, לׁש בת  עליהם  ׁש נּ גזר  ה יּ מים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם
אוֹ תם על וּ בדין עליהם, ר בּ ים בּ רחמים התעוֹ רר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִהוּ א

מם. אוֹ תם  והוֹ ציא בהם , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש ּת עבּ דוּ 

ה וּ אּכ יון   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני הדּ ין מדּ ת  עמדה למרה, ׁש ה גּ יעוּ  ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ תוּ ב  והרי הגּ ל וּ ת, מן  י שׂ ראל יצאוּ  ואי ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואמרה:
העוֹ לם, ׁש נּ ברא לפני ׁש נה  אלּפ ים נסּת רת ׁש היתה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה

ע  ׁש בעה ּפ י אחד אוֹ תּה ׁש על מוּ ם לס בּ ל, להם יׁש  חטאם ל ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌



יתה זוהר הלימוד1414 אלולסדר כג  ליו

קמהתהלי מזמור | לחודש ל  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

ל ּה  אמר  קדוֹ ׁש . צדּ יק  בּ אוֹ תוֹ  וחטאוּ  ׁש ּפ רצ וּ  הגּ דוֹ לה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּפ רצה
הדּ ין  הוּ א  ּכ הוּ א:  ּבּ רו יׁש !הּק דוֹ ׁש  הּק דוֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה אבל ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

היא  אוֹ תּה , ׁש וֹ מרים וּ כׁש הם ׁש מּה , ו ׁש בּ ת טוֹ בה מ ּת נה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִלי 
ׁש א וֹ תוֹ  ׁש ּפ רצ וּ , ה ּפ רצה אוֹ תּה  לסגּ ר מקוֹ ם בּ א וֹ תוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶעוֹ מדת 
החטא  א וֹ תוֹ  על לכּפ ר  הוּ א וּ כדאי בּ ּה , אחוּ ז  ה ביעי  .הצּ דּ יק ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

טו)ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ויּ צעק (שמות  מי  ה'. אל הדּ ין ויּ צעק מדּ ת זוֹ  ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
זהוּ  הּת וֹ רה. זוֹ  - עץ ה' ויּ וֹ רהוּ  לפניו. וצרחה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עמדה

ג )ׁש כּ תוּ ב  הּמ ים(משלי  אל ויּ ׁש ל בּ ּה . לּמ חזיקים היא חיּ ים עץ ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הּמ ים הם מי ואז - מהם, להּפ רע ׁש ּק מוּ  הזּ ד וֹ נים הּמ ים ? ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

הגּ דוֹ לה הרפוּ אה את ראוּ  ׁש הרי ודּ אי , ׁש נּ מּת קוּ  הּמ ים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַויּ מּת קוּ 
נצטוּ וּ  ׁש בּ מרה לנוּ  וּ מנּ ין החטא. ׁש כּ תוּ בלאוֹ תוֹ  ה)? (דברים ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

מר, ואמר .היא ה'  ּצו כּ אׁש ר לקדּ ׁש וֹ  הבּ ת י וֹ ם את ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָׁש מוֹ ר
אּת ם אם ה וּ א :  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  להם  אמר בּ מרה. -  ּצו ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר 
הדּ ין  למדּ ת ר ׁש וּ ת אין הזּ ה, העליוֹ ן הביעי את ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עליכם. טו)לקטרג וּ מׁש ּפ ט.(שמות  חק  לוֹ  שׂ ם ׁש ם ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌
ויקבּ צנוּ  עלינ וּ  ׁש ּת רחם ׁש בּ ת היא יכ וֹ לה ׁש נינוּ , כּ ן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל
ׁש ּת י  ישׂ ראל ׁש מרוּ  ואלמלא מגּ לוּ תנוּ , הוּ א  ּבּ רו ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
החטאים, כּ ׁש גּ רמוּ  וּ ראה, בּ א נגאלים. מ יּ ד כּ הלכתן , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ תוֹ ת
אוֹ תם ׁש הזהיר ׁש ּמ צאנוּ  כּ מוֹ  כּ רא וּ י, נׁש מרה א הזּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהבּ ת

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  העלי וֹ ן, יז)הנּ ביא המר וּ (ירמיה  ה' אמר כּ ה ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌
בּ ׁש ערי  והבאתם הבּ ת בּ י וֹ ם מא ּת שׂ אוּ  ואל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ נפׁש וֹ תיכם

מ א ּת שׂ אוּ  ואל  זּ ה  מה בּ בּק ׁש היר וּ ׁש לים. להם: אמר א לּ א ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ואם עליכם. הבּ ת ׁש ל  החטא אוֹ תוֹ  מא את ּת שׂ אוּ  אל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִמכּ ם,

יתה 1415זוהר הלימוד אלולסדר כג  ליו

קמהתהלי מזמור | לחודש ל  | חמישי ספר 

רצוֹ ן:טז חי לכל וּ משׂ בּ יע יד את ּפ וֹ תח

תהלי זוהר 

העליוֹ נים קיּ וּ ם את ּת גרמ וּ  אּת ם אוֹ תוֹ , ׁש וֹ מרים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַאּת ם
מד וֹ ר וֹ  כּ נגדּ וֹ , ׁש חּט אתם  העליוֹ ן ׁש בּ ת ׁש אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּת חּת וֹ נים,
ׁש נּ קראים העליוֹ נה, יר וּ ׁש לים בּ ׁש ערי אלּ א אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוׁש עׁש וּ עוֹ ,

הכּ ל . מן  הכּ ל וּ לה הכּ לּ ה  והיא צדק , ֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי

 נמז על   וי י כל רית  מה  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָלב

וּ משׂ ּב יעּפ וֹ תח  יד רצוֹ ןאת חי טז)לכל המן:(קמה , פ' שמות [זוהר ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ס"ב.) י וֹ סי ](דף רבּ י המים. מן לחם  לכם ממטיר  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהנני 
קמה)ּפ תח , רצוֹ ן .(תהלים חי לכל וּ משׂ בּ יע יד את מהּפ וֹ תח ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

למעלה העוֹ לםכּ תוּ ב בּ ני אוֹ תם כּ ל ישׂ בּ ר וּ .  אלי כל עיני ? ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ולכן בּ ר וּ -הוּ א, ל ּק דוֹ ׁש - עינים  וזוֹ קפים כּ ל (אבל )מצ ּפ ים ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

מבקׁש ים האמוּ נה בּ ני לבקש )אוֹ תם  לׁש אל (צריכים וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
עליו. ּת פלּ וֹ תיהם  וּ להתּפ לּ ל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מן מזוֹ נם  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶאת
 ּבּ רו ל ּק ד וֹ ׁש  ּת פלּ תוֹ  ׁש ּמ תּפ לּ ל  מי ׁש כּ ל  מוּ ם הּט עם ? ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָמה
האילן  אוֹ ת וֹ  ידוֹ  על היּ וֹ ם כּ ל  ׁש יּ ת בּ ר גּ וֹ רם מז וֹ נוֹ , על  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַהוּ א

בּ וֹ  כּ לּ ם הדבר.ׁש ּמ זוֹ ן סח)[וטעם יום](תהלים יום ה' גּ ב ברוך  על ואף ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
וּ להתּפ לּ ל  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני לבּק ׁש  צרי עּמ וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצא 
יוֹ ם כּ ל בּ רכוֹ ת יד וֹ  על ׁש יּ ּמ צאוּ  כּ די י וֹ ם, בּ כל  הּמ זוֹ ן על  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

וזהוּ  למעלה, סח)וי וֹ ם צרי(שם א זה ועל  יוֹ ם. יוֹ ם ה'  ּבּ רו ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ליוֹ ם יוֹ ם לעכּ ב ׁש א אחר, ליוֹ ם מיּ וֹ ם מזוֹ ן לבל ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
בּ יוֹ מ וֹ  יוֹ ם בּ יוֹ מוֹ . יוֹ ם דּ בר  ולקטוּ  העם ויצא ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר.
נמצא ואז ׁש בּ ארנוּ . כּ מ וֹ  ל ׁש בּ ת, ׁש בּ ת מערב חוּ ץ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַדּ וקא,
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ל ּה  אמר  קדוֹ ׁש . צדּ יק  בּ אוֹ תוֹ  וחטאוּ  ׁש ּפ רצ וּ  הגּ דוֹ לה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּפ רצה
הדּ ין  הוּ א  ּכ הוּ א:  ּבּ רו יׁש !הּק דוֹ ׁש  הּק דוֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה אבל ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

היא  אוֹ תּה , ׁש וֹ מרים וּ כׁש הם ׁש מּה , ו ׁש בּ ת טוֹ בה מ ּת נה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִלי 
ׁש א וֹ תוֹ  ׁש ּפ רצ וּ , ה ּפ רצה אוֹ תּה  לסגּ ר מקוֹ ם בּ א וֹ תוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶעוֹ מדת 
החטא  א וֹ תוֹ  על לכּפ ר  הוּ א וּ כדאי בּ ּה , אחוּ ז  ה ביעי  .הצּ דּ יק ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

טו)ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ויּ צעק (שמות  מי  ה'. אל הדּ ין ויּ צעק מדּ ת זוֹ  ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
זהוּ  הּת וֹ רה. זוֹ  - עץ ה' ויּ וֹ רהוּ  לפניו. וצרחה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עמדה

ג )ׁש כּ תוּ ב  הּמ ים(משלי  אל ויּ ׁש ל בּ ּה . לּמ חזיקים היא חיּ ים עץ ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הּמ ים הם מי ואז - מהם, להּפ רע ׁש ּק מוּ  הזּ ד וֹ נים הּמ ים ? ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

הגּ דוֹ לה הרפוּ אה את ראוּ  ׁש הרי ודּ אי , ׁש נּ מּת קוּ  הּמ ים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַויּ מּת קוּ 
נצטוּ וּ  ׁש בּ מרה לנוּ  וּ מנּ ין החטא. ׁש כּ תוּ בלאוֹ תוֹ  ה)? (דברים ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

מר, ואמר .היא ה'  ּצו כּ אׁש ר לקדּ ׁש וֹ  הבּ ת י וֹ ם את ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָׁש מוֹ ר
אּת ם אם ה וּ א :  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  להם  אמר בּ מרה. -  ּצו ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ א ׁש ר 
הדּ ין  למדּ ת ר ׁש וּ ת אין הזּ ה, העליוֹ ן הביעי את ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עליכם. טו)לקטרג וּ מׁש ּפ ט.(שמות  חק  לוֹ  שׂ ם ׁש ם ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌
ויקבּ צנוּ  עלינ וּ  ׁש ּת רחם ׁש בּ ת היא יכ וֹ לה ׁש נינוּ , כּ ן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל
ׁש ּת י  ישׂ ראל ׁש מרוּ  ואלמלא מגּ לוּ תנוּ , הוּ א  ּבּ רו ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
החטאים, כּ ׁש גּ רמוּ  וּ ראה, בּ א נגאלים. מ יּ ד כּ הלכתן , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ תוֹ ת
אוֹ תם ׁש הזהיר ׁש ּמ צאנוּ  כּ מוֹ  כּ רא וּ י, נׁש מרה א הזּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהבּ ת

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  העלי וֹ ן, יז)הנּ ביא המר וּ (ירמיה  ה' אמר כּ ה ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌
בּ ׁש ערי  והבאתם הבּ ת בּ י וֹ ם מא ּת שׂ אוּ  ואל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ נפׁש וֹ תיכם

מ א ּת שׂ אוּ  ואל  זּ ה  מה בּ בּק ׁש היר וּ ׁש לים. להם: אמר א לּ א ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ואם עליכם. הבּ ת ׁש ל  החטא אוֹ תוֹ  מא את ּת שׂ אוּ  אל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִמכּ ם,
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העליוֹ נים קיּ וּ ם את ּת גרמ וּ  אּת ם אוֹ תוֹ , ׁש וֹ מרים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַאּת ם
מד וֹ ר וֹ  כּ נגדּ וֹ , ׁש חּט אתם  העליוֹ ן ׁש בּ ת ׁש אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּת חּת וֹ נים,
ׁש נּ קראים העליוֹ נה, יר וּ ׁש לים בּ ׁש ערי אלּ א אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוׁש עׁש וּ עוֹ ,

הכּ ל . מן  הכּ ל וּ לה הכּ לּ ה  והיא צדק , ֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי

 נמז על   וי י כל רית  מה  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָלב

וּ משׂ ּב יעּפ וֹ תח  יד רצוֹ ןאת חי טז)לכל המן:(קמה , פ' שמות [זוהר ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ס"ב.) י וֹ סי ](דף רבּ י המים. מן לחם  לכם ממטיר  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהנני 
קמה)ּפ תח , רצוֹ ן .(תהלים חי לכל וּ משׂ בּ יע יד את מהּפ וֹ תח ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

למעלה העוֹ לםכּ תוּ ב בּ ני אוֹ תם כּ ל ישׂ בּ ר וּ .  אלי כל עיני ? ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ולכן בּ ר וּ -הוּ א, ל ּק דוֹ ׁש - עינים  וזוֹ קפים כּ ל (אבל )מצ ּפ ים ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

מבקׁש ים האמוּ נה בּ ני לבקש )אוֹ תם  לׁש אל (צריכים וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
עליו. ּת פלּ וֹ תיהם  וּ להתּפ לּ ל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מן מזוֹ נם  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶאת
 ּבּ רו ל ּק ד וֹ ׁש  ּת פלּ תוֹ  ׁש ּמ תּפ לּ ל  מי ׁש כּ ל  מוּ ם הּט עם ? ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָמה
האילן  אוֹ ת וֹ  ידוֹ  על היּ וֹ ם כּ ל  ׁש יּ ת בּ ר גּ וֹ רם מז וֹ נוֹ , על  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַהוּ א

בּ וֹ  כּ לּ ם הדבר.ׁש ּמ זוֹ ן סח)[וטעם יום](תהלים יום ה' גּ ב ברוך  על ואף ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
וּ להתּפ לּ ל  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני לבּק ׁש  צרי עּמ וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצא 
יוֹ ם כּ ל בּ רכוֹ ת יד וֹ  על ׁש יּ ּמ צאוּ  כּ די י וֹ ם, בּ כל  הּמ זוֹ ן על  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

וזהוּ  למעלה, סח)וי וֹ ם צרי(שם א זה ועל  יוֹ ם. יוֹ ם ה'  ּבּ רו ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ליוֹ ם יוֹ ם לעכּ ב ׁש א אחר, ליוֹ ם מיּ וֹ ם מזוֹ ן לבל ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
בּ יוֹ מ וֹ  יוֹ ם בּ יוֹ מוֹ . יוֹ ם דּ בר  ולקטוּ  העם ויצא ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר.
נמצא ואז ׁש בּ ארנוּ . כּ מ וֹ  ל ׁש בּ ת, ׁש בּ ת מערב חוּ ץ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַדּ וקא,
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את ּפ וֹ תח כּ תוּ ב ואז י וֹ ם, בּ כל בּ רכ וֹ ת מלא הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
רצוֹ ן  זה מה וגוֹ '. הּק ד וֹ ׁש ,יד מהעּת יק ׁש נּ מצא רצוֹ ן אוֹ תוֹ  ? ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

בּ כל  מז וֹ נוֹ ת ׁש וֹ אל  וּ מי ל כּ ל. מזוֹ ן להמציא רצ וֹ ן מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוי וֹ צא
נמצאים ׁש בּ ׁש בילוֹ  בּ סוֹ ד  נאמן, בּ ן נקרא ההוּ א וי וֹ ם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָי וֹ ם

למעלה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת

  רצ חי לכל מ יע – בע  אינ אפיל נ רצ פי על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלבר

רצוֹ ןּפ וֹ תח  חי  לכל וּ מ שׂ ּב יע יד טז)את פ':(קמה, שמות [זוהר ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ע"ב)תרומה קנ "ג  ואמר,](דף  חיּ יא רבּ י  ח)ּפ תח (דברים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אוֹ כל  ׁש א עד וכי  וגוֹ '. היא ה' את וּ ברכּת  ושׂ בע ּת  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואכלּת 
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את  יבר א כרסוֹ  ותתמ לּ א לשׂ בעה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאדם

כך )!?ה וּ א וּ ברכ ּת (אם  ּכ ואחר ושׂ בע ּת , ואכלּת  נבאר  ?בּ ּמ ה ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
את וישׂ ים  עליו , וּ רצוֹ נוֹ  כּ זּ ית, אלּ א אדם יאכל  א אפלּ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶאלּ א

ׁש כּ תוּ ב שׂ בעה , נקרא - מאכלוֹ  ע ּק ר  הּמ אכל קמה)אוֹ תוֹ  (תהלים ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
רצוֹ ן  חי לכל  וּ מ שׂ בּ יע  יד את חי ּפ וֹ תח לכל כתוּ ב א . ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

נקרא מאכל  אוֹ תוֹ  על ׁש ם רצוֹ ן אוֹ תוֹ  רצ וֹ ן. אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲאכילה,
וא בּ כ זּ ית מעט אוֹ תוֹ  אלּ א האדם  לפני ׁש אין ואפלּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָשׂ בעה,
חי  לכל וּ מ שׂ בּ יע  ּכ וּ מוּ ם עליו. שׂ ם הבע רצ וֹ ן הרי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵי וֹ תר ,

ודּ אי  וּ ברכּת  זה  ועל אכילה. וא רצ וֹ ן, כּ תוּ ב וּ מתחיּ ברצוֹ ן. , ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
למעלה. שׂ מחה  לתת כּ די הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לבר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

מחה  ז ה רת  ברְְְְִִֵַַָָָ

רצוֹ ן:ּפ וֹ תח חי לכל וּ משׂ ּב יע  יד טז)את ח"ב:(קמה, (דף[זוהר ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

תורה]ריח.) ואמרזוהר פתח יוסי ג )רבי  בעז (רות ויאכל
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שמי  סוד הוא וזה מזונו, על  שבירך וביארו לבו, וייטב  וישת
כמו  לבו, הוא  ואיזו לבו, אל מטיב זה מזונו  על שמברך

כז)שכתוב  וכתוב (תהלים לבי, אמר  עג )לך וגו'(שם לבבי  קצוצור

הקב "ה  לפני  חביבה  המזון  שברכת שמברך ובשביל מי כל ,
אחר למקום ומשמח מטיב שובע של קצזעל סעודות וסימנך

וכאן  והשמחה, השביעה מזאת נהנה אחר שמקום שבת
של  השביעה  ברכת מן ההוא מקום נהנה היה חול בסעודת
שמזונותיו  לפי הטעם, ומה לבו, וייטב  וזהו בעז, צדיק אותו
ושותה אוכל שהאדם וכיון הקב"ה, לפני קשה אדם של 
דברי  מאותן נהנה ההוא ומקום עולה זו  ברכה ומברך,
מלמטה מהמזון שנהנה נמצא השובע, מן העולים הברכה

אין קצחומלמעלה שבחול אחד סוד החברים, בין סוד וזהו
מן  העולים המזון ברכת דברי  מן אלא ההוא מקום נהנה
שובע  רוה שהם מתעטרים הברכה דברי  וכל השובע,
אחר, סוד הוא ובשבת מהם, נהנה ההוא  ומקום בשמחה,
של  מצוה סעודת של השמחה  ומן ממש  המזון מן שנהנה 

הזוהר זיו

דוד:קצו . שורש המלכות מדת  והשכינה קצז.זו המלכות למדת פי'
לקמן: כמובא לה אשר  המלאכים מחנות עם  מלמטה קצח.הקדושה

שמקבל  השפע מן היינו ומלמעלה המאכל , גשמיות טעם  מן היינו
כל  כי דע בסה"כ, הרב וז "ל המקמ"ל כתב המזון, ברכת  ע"י ומתברך
מה  אם כי  רוחניות ואין לחיצונים , הולך הרוב בחול אוכל שאדם מה
לחיצונים כח מוסיף והמותר תפרד, שלא  כדי הנפש למזון הכרחי שהוא
הצורך מן  יותר  שאוכל אע "פ רוחני הוא  בשבת  שאוכל  מה וכל וליצה"ר ,
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את ּפ וֹ תח כּ תוּ ב ואז י וֹ ם, בּ כל בּ רכ וֹ ת מלא הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
רצוֹ ן  זה מה וגוֹ '. הּק ד וֹ ׁש ,יד מהעּת יק ׁש נּ מצא רצוֹ ן אוֹ תוֹ  ? ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

בּ כל  מז וֹ נוֹ ת ׁש וֹ אל  וּ מי ל כּ ל. מזוֹ ן להמציא רצ וֹ ן מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוי וֹ צא
נמצאים ׁש בּ ׁש בילוֹ  בּ סוֹ ד  נאמן, בּ ן נקרא ההוּ א וי וֹ ם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָי וֹ ם

למעלה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת

  רצ חי לכל מ יע – בע  אינ אפיל נ רצ פי על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלבר

רצוֹ ןּפ וֹ תח  חי  לכל וּ מ שׂ ּב יע יד טז)את פ':(קמה, שמות [זוהר ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ע"ב)תרומה קנ "ג  ואמר,](דף  חיּ יא רבּ י  ח)ּפ תח (דברים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אוֹ כל  ׁש א עד וכי  וגוֹ '. היא ה' את וּ ברכּת  ושׂ בע ּת  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואכלּת 
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את  יבר א כרסוֹ  ותתמ לּ א לשׂ בעה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאדם

כך )!?ה וּ א וּ ברכ ּת (אם  ּכ ואחר ושׂ בע ּת , ואכלּת  נבאר  ?בּ ּמ ה ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
את וישׂ ים  עליו , וּ רצוֹ נוֹ  כּ זּ ית, אלּ א אדם יאכל  א אפלּ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶאלּ א

ׁש כּ תוּ ב שׂ בעה , נקרא - מאכלוֹ  ע ּק ר  הּמ אכל קמה)אוֹ תוֹ  (תהלים ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
רצוֹ ן  חי לכל  וּ מ שׂ בּ יע  יד את חי ּפ וֹ תח לכל כתוּ ב א . ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

נקרא מאכל  אוֹ תוֹ  על ׁש ם רצוֹ ן אוֹ תוֹ  רצ וֹ ן. אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲאכילה,
וא בּ כ זּ ית מעט אוֹ תוֹ  אלּ א האדם  לפני ׁש אין ואפלּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָשׂ בעה,
חי  לכל וּ מ שׂ בּ יע  ּכ וּ מוּ ם עליו. שׂ ם הבע רצ וֹ ן הרי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵי וֹ תר ,

ודּ אי  וּ ברכּת  זה  ועל אכילה. וא רצ וֹ ן, כּ תוּ ב וּ מתחיּ ברצוֹ ן. , ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
למעלה. שׂ מחה  לתת כּ די הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לבר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

מחה  ז ה רת  ברְְְְִִֵַַָָָ

רצוֹ ן:ּפ וֹ תח חי לכל וּ משׂ ּב יע  יד טז)את ח"ב:(קמה, (דף[זוהר ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

תורה]ריח.) ואמרזוהר פתח יוסי ג )רבי  בעז (רות ויאכל

יתה 1417זוהר הלימוד אלולסדר כד ליו

קמהתהלי מזמור | לחודש ל  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

שמי  סוד הוא וזה מזונו, על  שבירך וביארו לבו, וייטב  וישת
כמו  לבו, הוא  ואיזו לבו, אל מטיב זה מזונו  על שמברך

כז)שכתוב  וכתוב (תהלים לבי, אמר  עג )לך וגו'(שם לבבי  קצוצור

הקב "ה  לפני  חביבה  המזון  שברכת שמברך ובשביל מי כל ,
אחר למקום ומשמח מטיב שובע של קצזעל סעודות וסימנך

וכאן  והשמחה, השביעה מזאת נהנה אחר שמקום שבת
של  השביעה  ברכת מן ההוא מקום נהנה היה חול בסעודת
שמזונותיו  לפי הטעם, ומה לבו, וייטב  וזהו בעז, צדיק אותו
ושותה אוכל שהאדם וכיון הקב"ה, לפני קשה אדם של 
דברי  מאותן נהנה ההוא ומקום עולה זו  ברכה ומברך,
מלמטה מהמזון שנהנה נמצא השובע, מן העולים הברכה

אין קצחומלמעלה שבחול אחד סוד החברים, בין סוד וזהו
מן  העולים המזון ברכת דברי  מן אלא ההוא מקום נהנה
שובע  רוה שהם מתעטרים הברכה דברי  וכל השובע,
אחר, סוד הוא ובשבת מהם, נהנה ההוא  ומקום בשמחה,
של  מצוה סעודת של השמחה  ומן ממש  המזון מן שנהנה 

הזוהר זיו

דוד:קצו . שורש המלכות מדת  והשכינה קצז.זו המלכות למדת פי'
לקמן: כמובא לה אשר  המלאכים מחנות עם  מלמטה קצח.הקדושה

שמקבל  השפע מן היינו ומלמעלה המאכל , גשמיות טעם  מן היינו
כל  כי דע בסה"כ, הרב וז "ל המקמ"ל כתב המזון, ברכת  ע"י ומתברך
מה  אם כי  רוחניות ואין לחיצונים , הולך הרוב בחול אוכל שאדם מה
לחיצונים כח מוסיף והמותר תפרד, שלא  כדי הנפש למזון הכרחי שהוא
הצורך מן  יותר  שאוכל אע "פ רוחני הוא  בשבת  שאוכל  מה וכל וליצה"ר ,



יתה זוהר הלימוד1418 אלולסדר כד ליו

קמהתהלי מזמור | לחודש ל  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

ומלמטה מלמעלה כלולה  הנאתו נמצאת ובכל וזהו קצטשבת,
כט )הסוד לך (דה"א נתנו ומידך הכל ממך על רכי מוסב ודאי

שנתבאר. כמו שבת, של מצוה סעודת בשמחת הזאת הנאתו

ולהשיםמי לבו לכוון צריך  השובע מתוך להקב"ה שמברך
שיברך  אלא בעצבות נמצא יהיה ולא בשמחה, רצונו
נותן  שהוא הזה בסוד מחשבתו וישים בשמחה, המזון ברכת

הזוהר זיו

אחר ימים ג' ויו "ט בשבת כמו בחול  שעושים  ואלו באיברים, נבלע הכל
האדם יחשוב  ואל בי, שנתת מה טול לו ואומר הכרס נבקע הקבורה 
נתערב  אדה"ר  בחטא  כי לתקן, אלא גופו להנאת שיאכל רוצה שהקב"ה
קדושה  שניצוצות  הוא והעירוב וצומח, דומם  אפילו  ונתקלקל  טו "ר
סדר ולכן בעבורך, האדמה ארורה כמש "כ  בדומם אפילו  נתערבו
וכשהאדם חיים  הבעלי יתקיימו והצומח הדומם שמן בעולמו השי"ת 
אדה"ר בזמן שנאבדו הניצוצות  ועי "ז הרוחניות בו ישאר  הב"ח יאכל 
בכח  ומצות ותפלה בתורה עוסק שהאדם ע"י להקדושה חוזרים 
כח  ומוסיף  האדם  מרויח באכילה  ולכן המאכל, מן שקבל הרוחניות 
לוקחת הברכות ע"י כי הנהנין, ברכת  שמברך הברכות ע"י בנשמתו
בחול  אדם  שאוכל מה כל  ולכן  הנפש , מזון והוא הרוחני חלק הנפש
וע"ז לחיצונים , כח ומוסיף  חגיכם פרש  המותר נקרא  נפשו מקיום יותר
הוא הכל  ויו"ט בשבת שאוכל ומה וגו', נפשו לשובע  אוכל צדיק כתוב 
א' ביום  לוקח שהיה שמאי  טעם היה וזה באיברים , ונבלע  רוחניות
שהיה  לפי הראשון, אכל נאה יותר ב' ביום מוצא  וכשהיה שבת לכבוד
אוכלו  ואפילו שבת, קדושות  עליו חל שבת לכבוד  שלקחו שכיון סובר 

באיברים : נבלע מלמטה קצט.בחול  נהנה ההוא מקום  שבשבת פי '
השמחה  רוחניות מן היינו ומלמעלה המאכל , רוחניות טעם מן היינו

תורה: ודברי הברכות מן ניצוצותר.וגם  הן המאכל  טעם הלא  כי 
הכל: ממנו שבו הקדושות

יתה 1419זוהר הלימוד אלולסדר כד ליו

קמהתהלי מזמור | לחודש ל  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

וכמו  עין, ובטוב בשמחה ההוא אחר  למקום הנאה עכשיו
ובטוב  בשמחה לו ינתן כך  עין ובטוב בשמחה  מברך שהוא

בשמחה עין, אלא כלל בעצבות נמצא יהיה לא ולפיכך 
המקום  בסוד זו  ברכה  לתת ורצונו  לבו וישים תורה, ובדברי 

שנצרך: ההוא

העולםועוד צדדי בארבעה השולטות  מרכבות ארבע כאן, זה סוד 
שובע של  המזון ברכת  מן ניזונין מחנותיהן ובאותןראעם

שמברך ומי בהן, ונתעטרין ונתחזקין נהנין אתה  ברוך  של  התיבות 
כתוב וע "ז עין, ובטוב  שמחה של ברצון לברך  כב )צריך עין(משלי טוב

יבורך מלחמורב הוא נתן כי שכתוב המקרא בסוף להסתכל יש  וכאן
כך יפורש  לא  שאם  סופורג לדל , ואין סופו תחלתו אין זה מקרא הלא 

טובהרדתחלתו בעין ודאי יברך  הוא שנתבאר  כמו עין טוב אלא
ומזאת הברכה מזאת שהרי בשמחה, לברך  חנם על  זה ואין בשמחה,
מכל ניזון להיות שנצרך  המקום  היינו לדל, מלחמו נתן השמחה
שנהנה המקום הוא כלום, מעצמו לו שאין המקום  הוא הצדדים,

הצדדים: מכל  ונכלל הצדדים אלא מכל  נמסרו  לא  האלה  ענינים 
התורה. ודרכי עליונים סודות היודעים לחכמים

הזוהר זיו

שנהניתרא . כמו המרכבות ד' גם  נהנין המזון שבברכת  ברכות  ד ' מן פי '
השכינה: יברך:רב .מהן אלא יבורך א"ת שנדרש  כמו שאםרג .היינו פי'

יברך: אלא יבורך א"ת  תדרוש הוארד .לא הפסוק  התחלת הלא  כי
בחלקו  ושומח בשמחה שהוא היינו עין טוב שהוא שמי שלם , משפט
כאן  נצרך אין  ולפי"ז יבורך, שהוא  שכרו זה אחרים , בשל רעה עינו ואין 
שפיר, יברך של הדרש לפי אבל לדל, מלחמו נתן כי טעם הנתינת עוד
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קמהתהלי מזמור | לחודש ל  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

ומלמטה מלמעלה כלולה  הנאתו נמצאת ובכל וזהו קצטשבת,
כט )הסוד לך (דה"א נתנו ומידך הכל ממך על רכי מוסב ודאי

שנתבאר. כמו שבת, של מצוה סעודת בשמחת הזאת הנאתו

ולהשיםמי לבו לכוון צריך  השובע מתוך להקב"ה שמברך
שיברך  אלא בעצבות נמצא יהיה ולא בשמחה, רצונו
נותן  שהוא הזה בסוד מחשבתו וישים בשמחה, המזון ברכת

הזוהר זיו

אחר ימים ג' ויו "ט בשבת כמו בחול  שעושים  ואלו באיברים, נבלע הכל
האדם יחשוב  ואל בי, שנתת מה טול לו ואומר הכרס נבקע הקבורה 
נתערב  אדה"ר  בחטא  כי לתקן, אלא גופו להנאת שיאכל רוצה שהקב"ה
קדושה  שניצוצות  הוא והעירוב וצומח, דומם  אפילו  ונתקלקל  טו "ר
סדר ולכן בעבורך, האדמה ארורה כמש "כ  בדומם אפילו  נתערבו
וכשהאדם חיים  הבעלי יתקיימו והצומח הדומם שמן בעולמו השי"ת 
אדה"ר בזמן שנאבדו הניצוצות  ועי "ז הרוחניות בו ישאר  הב"ח יאכל 
בכח  ומצות ותפלה בתורה עוסק שהאדם ע"י להקדושה חוזרים 
כח  ומוסיף  האדם  מרויח באכילה  ולכן המאכל, מן שקבל הרוחניות 
לוקחת הברכות ע"י כי הנהנין, ברכת  שמברך הברכות ע"י בנשמתו
בחול  אדם  שאוכל מה כל  ולכן  הנפש , מזון והוא הרוחני חלק הנפש
וע"ז לחיצונים , כח ומוסיף  חגיכם פרש  המותר נקרא  נפשו מקיום יותר
הוא הכל  ויו"ט בשבת שאוכל ומה וגו', נפשו לשובע  אוכל צדיק כתוב 
א' ביום  לוקח שהיה שמאי  טעם היה וזה באיברים , ונבלע  רוחניות
שהיה  לפי הראשון, אכל נאה יותר ב' ביום מוצא  וכשהיה שבת לכבוד
אוכלו  ואפילו שבת, קדושות  עליו חל שבת לכבוד  שלקחו שכיון סובר 

באיברים : נבלע מלמטה קצט.בחול  נהנה ההוא מקום  שבשבת פי '
השמחה  רוחניות מן היינו ומלמעלה המאכל , רוחניות טעם מן היינו

תורה: ודברי הברכות מן ניצוצותר.וגם  הן המאכל  טעם הלא  כי 
הכל: ממנו שבו הקדושות

יתה 1419זוהר הלימוד אלולסדר כד ליו

קמהתהלי מזמור | לחודש ל  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

וכמו  עין, ובטוב בשמחה ההוא אחר  למקום הנאה עכשיו
ובטוב  בשמחה לו ינתן כך  עין ובטוב בשמחה  מברך שהוא

בשמחה עין, אלא כלל בעצבות נמצא יהיה לא ולפיכך 
המקום  בסוד זו  ברכה  לתת ורצונו  לבו וישים תורה, ובדברי 

שנצרך: ההוא

העולםועוד צדדי בארבעה השולטות  מרכבות ארבע כאן, זה סוד 
שובע של  המזון ברכת  מן ניזונין מחנותיהן ובאותןראעם

שמברך ומי בהן, ונתעטרין ונתחזקין נהנין אתה  ברוך  של  התיבות 
כתוב וע "ז עין, ובטוב  שמחה של ברצון לברך  כב )צריך עין(משלי טוב

יבורך מלחמורב הוא נתן כי שכתוב המקרא בסוף להסתכל יש  וכאן
כך יפורש  לא  שאם  סופורג לדל , ואין סופו תחלתו אין זה מקרא הלא 

טובהרדתחלתו בעין ודאי יברך  הוא שנתבאר  כמו עין טוב אלא
ומזאת הברכה מזאת שהרי בשמחה, לברך  חנם על  זה ואין בשמחה,
מכל ניזון להיות שנצרך  המקום  היינו לדל, מלחמו נתן השמחה
שנהנה המקום הוא כלום, מעצמו לו שאין המקום  הוא הצדדים,

הצדדים: מכל  ונכלל הצדדים אלא מכל  נמסרו  לא  האלה  ענינים 
התורה. ודרכי עליונים סודות היודעים לחכמים

הזוהר זיו

שנהניתרא . כמו המרכבות ד' גם  נהנין המזון שבברכת  ברכות  ד ' מן פי '
השכינה: יברך:רב .מהן אלא יבורך א"ת שנדרש  כמו שאםרג .היינו פי'

יברך: אלא יבורך א"ת  תדרוש הוארד .לא הפסוק  התחלת הלא  כי
בחלקו  ושומח בשמחה שהוא היינו עין טוב שהוא שמי שלם , משפט
כאן  נצרך אין  ולפי"ז יבורך, שהוא  שכרו זה אחרים , בשל רעה עינו ואין 
שפיר, יברך של הדרש לפי אבל לדל, מלחמו נתן כי טעם הנתינת עוד
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יהויז מעשׂ יו:צדּ יק בּ כל וחסיד דּ רכיו קרוֹ ביחבּ כל 
יהו ּיקראהו אׁש ר לכל קראיו באמת:לכל 

תהלי זוהר 

רא י  אמת  בר  לע רר דעי  קראיו לכל ה' ְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָֹקרב

קראיו קר וֹ ב לכל יח)וגוֹ 'ה' חקת:(קמה, פ' במדבר קפ "ג :)[זוהר ](דף ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌
למדנוּ  ראה)מכּ אן דּ ברים(בא  לעוֹ רר  ׁש ר וֹ צה  מי  כּ ל , ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אוֹ  מע שׂ ה אוֹ תוֹ  אם - בּ דבּ וּ ר  בּ ין בּ מעשׂ ה בּ ין מעלה, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 
העוֹ  בּ ני כּ ל דּ בר. מעוֹ רר  א כּ ראוּ י , נעשׂ ה א דּ בּ וּ ר לםאוֹ תוֹ  ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

מעּט ים אבל ׁש לּ מעלה, דּ בר הכּ נסת בּ בית לעוֹ רר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְהוֹ לכים
לכל  קרוֹ ב הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  לעוֹ רר , ׁש יּ וֹ דעים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ וּ 
י וֹ דעים א אם אבל כּ ראוּ י . הדּ בר  וּ לעוֹ רר  לוֹ  לקרא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ וֹ דעים

ׁש כּ תוּ ב קרוֹ ב, אינוֹ  הוּ א ל וֹ , קמה)לקרא לכל(שם ה' קרוֹ ב ִ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ אמתקראיו  זּ ה מה אמתוגוֹ '. דּ בר לעוֹ רר ׁש יּ וֹ דעים ? ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌

בּ כּ ל . וכן ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

לה ח תמת ל חתימה  באמת   ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻקראה

וגו 'קרוֹ ב  קראיו  לכל יח)ה ' קדישא :(קמה, זוטא האדרא דברים [זוהר ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌

רצ"ז .) לקרא](דף  ויוֹ דע  לּמ ל ׁש ּק וֹ רא מי ׁש ל חלק וֹ  ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
מתרחק  ק וֹ רא, למי יוֹ דע  וא  קוֹ רא הוּ א ואם .ׁש צּ רי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

הזוהר זיו

ראוי  הוא בשמחה , ברהמ"ז ומברך בחלקו שמח עין טוב  שהוא שמי
והשכינה  המלכות מדת היינו לדל, מלחמו נתן שעי"ז כיון לברך,

שמבאר : כמו הקדושה
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תהלי זוהר 

ׁש כּ ת וּ ב מּמ נּ וּ , הוּ א  ּבּ רו קמה)ה ּק דוֹ ׁש  לכל(תהלים ה ' קרוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קר וֹ ב קראיו  למי קראיו, לכל ה' קר וֹ ב  לכל וגוֹ '. ואמר, חזר ? ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ

ב ׁש קר לוֹ  ׁש יּ קרא מי י ׁש  וכי באמת. יקראהוּ  רבּ י אׁש ר  אמר  ? ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לנוּ  מנּ ין קוֹ רא. למי  י וֹ דע וא ׁש ּק וֹ רא מי  אוֹ תוֹ  כּ ן , ?אבּ א, ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

באמת מהוּ  באמת. יקראהוּ  אׁש ר לכל  ׁש ל ׁש כּ תוּ ב בּ חתימה ? ֶ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הכּ ל. ׁש למוּ ת ׁש ה וּ א  ,הּמ ל ז)חוֹ תמת ּת ּת ן (מיכה ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

יקראהוּ  א ׁש ר  לכל , ּכ וּ מוּ ם לאברהם. חסד ליעקב ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱאמת
דּ רכיו  לדעת ויצא ׁש נּ כנס מי ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי  כּ ת וּ ב. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶבאמת

כתוּ ב , זה ועל  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ד )ׁש ל צדּ יקים(משלי  וארח ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
וכתוּ ב  וגוֹ '. נגּה  ס)כּ אוֹ ר וגוֹ '.(ישעיה צדּ יקים כּ לּ ם  ועּמ ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

הבה רכי ע ד מעונ תיו ל הר לאד ל י ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָה 
לפניו  חי תְְִָָ

קראיו קרוֹ ב לכל יח)ה' לך:(קמה, לך פ' חדש לא .)[זוהר ויּ ׁש מע ](דף ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אחיו נׁש בּ ה כּ י יד )אברם קמּת י (בראשית ּפ תח, ּת נחוּ ם רבּ י  . ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בדבּ רוֹ  יצאה נפׁש י עבר חמק וד וֹ די כוּ ', לדוֹ די  לפּת ח (שיר אני  ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
לּט הרה) לאדם לוֹ  יׁש  כּ ּמ ה וּ ראה  בּ א ּת נחוּ ם, רבּ י אמר .ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יּס תם בּ טרם לפניו, ּפ תוּ חין הּת ׁש וּ בה דּ רכי בּ עוֹ ד  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵמעונ וֹ תיו
ׁש נּ אמר ,נה)הדּ ר ׁש ה וּ א(ישעיה  עּת ים  י ׁש  וגוֹ '. בּ הּמ צאוֹ  ה' דּ רׁש וּ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

והרי  , ּכ ּת נחוּ ם ר בּ י אמר והאם רחוֹ ק . ׁש הוּ א עּת ים  וי ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָקרוֹ ב,
קמה)כּ תוּ ב  באמת(תהלים  יקראהוּ  אׁש ר לכל קראיו לכל  ה' ?קר וֹ ב  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌

יקראהוּ  אׁש ר לכל ׁש כּ תוּ ב  מּמ ׁש מע  לוֹ , מסיּ ע הזּ ה הּפ סוּ ק ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר,
כּ תוּ ב  מה זה כּ ל ועם יע שׂ ה.באמת, יראיו רצוֹ ן ? ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
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יהויז מעשׂ יו:צדּ יק בּ כל וחסיד דּ רכיו קרוֹ ביחבּ כל 
יהו ּיקראהו אׁש ר לכל קראיו באמת:לכל 

תהלי זוהר 

רא י  אמת  בר  לע רר דעי  קראיו לכל ה' ְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָֹקרב

קראיו קר וֹ ב לכל יח)וגוֹ 'ה' חקת:(קמה, פ' במדבר קפ "ג :)[זוהר ](דף ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌
למדנוּ  ראה)מכּ אן דּ ברים(בא  לעוֹ רר  ׁש ר וֹ צה  מי  כּ ל , ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אוֹ  מע שׂ ה אוֹ תוֹ  אם - בּ דבּ וּ ר  בּ ין בּ מעשׂ ה בּ ין מעלה, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 
העוֹ  בּ ני כּ ל דּ בר. מעוֹ רר  א כּ ראוּ י , נעשׂ ה א דּ בּ וּ ר לםאוֹ תוֹ  ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

מעּט ים אבל ׁש לּ מעלה, דּ בר הכּ נסת בּ בית לעוֹ רר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְהוֹ לכים
לכל  קרוֹ ב הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  לעוֹ רר , ׁש יּ וֹ דעים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ וּ 
י וֹ דעים א אם אבל כּ ראוּ י . הדּ בר  וּ לעוֹ רר  לוֹ  לקרא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ וֹ דעים

ׁש כּ תוּ ב קרוֹ ב, אינוֹ  הוּ א ל וֹ , קמה)לקרא לכל(שם ה' קרוֹ ב ִ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ אמתקראיו  זּ ה מה אמתוגוֹ '. דּ בר לעוֹ רר ׁש יּ וֹ דעים ? ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌

בּ כּ ל . וכן ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

לה ח תמת ל חתימה  באמת   ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻקראה

וגו 'קרוֹ ב  קראיו  לכל יח)ה ' קדישא :(קמה, זוטא האדרא דברים [זוהר ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌

רצ"ז .) לקרא](דף  ויוֹ דע  לּמ ל ׁש ּק וֹ רא מי ׁש ל חלק וֹ  ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
מתרחק  ק וֹ רא, למי יוֹ דע  וא  קוֹ רא הוּ א ואם .ׁש צּ רי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

הזוהר זיו

ראוי  הוא בשמחה , ברהמ"ז ומברך בחלקו שמח עין טוב  שהוא שמי
והשכינה  המלכות מדת היינו לדל, מלחמו נתן שעי"ז כיון לברך,

שמבאר : כמו הקדושה
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תהלי זוהר 

ׁש כּ ת וּ ב מּמ נּ וּ , הוּ א  ּבּ רו קמה)ה ּק דוֹ ׁש  לכל(תהלים ה ' קרוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קר וֹ ב קראיו  למי קראיו, לכל ה' קר וֹ ב  לכל וגוֹ '. ואמר, חזר ? ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ

ב ׁש קר לוֹ  ׁש יּ קרא מי י ׁש  וכי באמת. יקראהוּ  רבּ י אׁש ר  אמר  ? ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לנוּ  מנּ ין קוֹ רא. למי  י וֹ דע וא ׁש ּק וֹ רא מי  אוֹ תוֹ  כּ ן , ?אבּ א, ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

באמת מהוּ  באמת. יקראהוּ  אׁש ר לכל  ׁש ל ׁש כּ תוּ ב בּ חתימה ? ֶ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הכּ ל. ׁש למוּ ת ׁש ה וּ א  ,הּמ ל ז)חוֹ תמת ּת ּת ן (מיכה ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

יקראהוּ  א ׁש ר  לכל , ּכ וּ מוּ ם לאברהם. חסד ליעקב ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱאמת
דּ רכיו  לדעת ויצא ׁש נּ כנס מי ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי  כּ ת וּ ב. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶבאמת

כתוּ ב , זה ועל  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ד )ׁש ל צדּ יקים(משלי  וארח ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
וכתוּ ב  וגוֹ '. נגּה  ס)כּ אוֹ ר וגוֹ '.(ישעיה צדּ יקים כּ לּ ם  ועּמ ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

הבה רכי ע ד מעונ תיו ל הר לאד ל י ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָה 
לפניו  חי תְְִָָ

קראיו קרוֹ ב לכל יח)ה' לך:(קמה, לך פ' חדש לא .)[זוהר ויּ ׁש מע ](דף ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אחיו נׁש בּ ה כּ י יד )אברם קמּת י (בראשית ּפ תח, ּת נחוּ ם רבּ י  . ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בדבּ רוֹ  יצאה נפׁש י עבר חמק וד וֹ די כוּ ', לדוֹ די  לפּת ח (שיר אני  ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
לּט הרה) לאדם לוֹ  יׁש  כּ ּמ ה וּ ראה  בּ א ּת נחוּ ם, רבּ י אמר .ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יּס תם בּ טרם לפניו, ּפ תוּ חין הּת ׁש וּ בה דּ רכי בּ עוֹ ד  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵמעונ וֹ תיו
ׁש נּ אמר ,נה)הדּ ר ׁש ה וּ א(ישעיה  עּת ים  י ׁש  וגוֹ '. בּ הּמ צאוֹ  ה' דּ רׁש וּ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

והרי  , ּכ ּת נחוּ ם ר בּ י אמר והאם רחוֹ ק . ׁש הוּ א עּת ים  וי ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָקרוֹ ב,
קמה)כּ תוּ ב  באמת(תהלים  יקראהוּ  אׁש ר לכל קראיו לכל  ה' ?קר וֹ ב  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌

יקראהוּ  אׁש ר לכל ׁש כּ תוּ ב  מּמ ׁש מע  לוֹ , מסיּ ע הזּ ה הּפ סוּ ק ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר,
כּ תוּ ב  מה זה כּ ל ועם יע שׂ ה.באמת, יראיו רצוֹ ן ? ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
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הק ׁש יב מ ׁש ל  לפניו. וצוח  אדם וּ בא י וֹ ׁש ב, ׁש היה למל ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
צ וֹ וח, הוּ א לוֹ . הׁש יב וא אמר מה לכל ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
מׁש ּמ ׁש יו  אמר וּ  האי ׁש . אוֹ תוֹ  הל ו ׁש וֹ תק. מקׁש יב ְוהּמ ל◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דּ בר הזּ ה לעני  הׁש בּת  א לּמ ה מ וֹ רנוּ , : הּמ ל אמרלפני ? ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ר ׁש ע  הוּ א אבל ל וֹ , והקׁש ב ּת י אמר מה כּ ל ׁש מעּת י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָלהם:
ולחבריו  לוֹ  אמר וּ  ׁש הרי  רצוֹ נוֹ , לע שׂ וֹ ת כדאי  ואינוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלפני,
ואעשׂ ה לפני ויבאוּ  רעים, יהיה ׁש א ממי רבּ וֹ ת ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
 ּכ בּ הם. מׁש גּ יח  איני כּ עת בי . הׁש גּ יחוּ  וא טוֹ ב, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ הם
יקראהוּ  אׁש ר לכל  קראיו לכל  ה' קרוֹ ב - הוּ א  ּבּ ר ו ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ תוּ ב  לזה רצ וֹ נוֹ , ע וֹ שׂ ה ׁש הוּ א למי אבל  להם , וׁש וֹ מע ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶבאמת,

ויוֹ ׁש יעם.(שם) יׁש מע ׁש ועתם  ואת יעשׂ ה  יראיו ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְרצוֹ ן 

ר יקי צ ילְִִִַַֹ

וגו'רצוֹ ן  יעשׂ ה יט)יראיו  וירא:(קמה, פ' חדש  בראשית[זוהר לג . (דף ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יז) סי' יהיה]השמטות  היה יח)ואברהם יהיה(בראשית - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
עוֹ לם וראה ׁש מעוֹ ן רבּ י יצא  אחד י וֹ ם ׁש ׁש ים. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטר יּ א 
בּ א בּ נוֹ , אלעזר רבּ י  לוֹ  אמר  אוֹ ר וֹ . ונסּת ּת ם ואפל,  ָּחׁש ו◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֹ
אחד  מלא וּ מצאוּ  הלכוּ  הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ר וֹ צה מה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונראה
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רבּ י  לוֹ  אמר מּפ יו. אׁש  ׁש להב וֹ ת וּ מ וֹ ציא גּ דוֹ ל, להר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש דּ וֹ מה
לעשׂ וֹ ת רוֹ צה אּת ה מה להחריב ׁש מעוֹ ן, ר וֹ צה אני לוֹ : אמר  ? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

 ּׁש כ בּ דּ וֹ ר, צדּ יקים  ׁש ׁש ים מצוּ יים ׁש א מוּ ם העוֹ לם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאת
יהיה יהיה, היה ואברהם  אברהם, על הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר

אמ הם. ׁש ׁש ים מּמ ,בּ גימטר יּ א בּ ב ּק ׁש ה ׁש מעוֹ ן: רבּ י לוֹ  ר ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ל וֹ : ואמר  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני   בּ עוֹ לם.ל מצוּ י  יוֹ חאי בּ ר  ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ר בּ וֹ ן  לוֹ : אמר הוּ א.  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  לפני ההוּ א הּמ לא ָהל◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  ל וֹ  אמר יוֹ חאי? בּ ר  לי  אמר  מה  לפני גּ לוּ י ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהע וֹ לם,

יוֹ חאי. בּ בר  ּת ׁש גּ יח ואל  העוֹ לם את ּת חריב  ל ה וּ א:  ָּבּ רו◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

תל,ּכ ׁש בּ א , א אם לוֹ : אמר  .הּמ לא את ׁש מעוֹ ן רבּ י ראה ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש ל  בּ ּמ קוֹ ם ותהיה ל מים, תכּ נס  ׁש א  עלי ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְגּ וֹ זרני 
ואם לוֹ , אמר  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  וּ כׁש ּת כּ נס ועזאל . ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲעזא
כּ תוּ ב  ׁש הרי ע שׂ רים, ׁש יּ היוּ  אז בּ עוֹ לם, צדּ יקים ׁש ׁש ים  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵאין
עשׂ רה, ׁש יּ היוּ  עשׂ רים, אין ואם העשׂ רים. בּ עבוּ ר אעשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶא 
- עשׂ רה  אין אם העשׂ רה. בּ עבוּ ר  אׁש חית א כּ תוּ ב   ּכ ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

כּ תוּ ב  ּׁש כ וּ בני . אני ׁש הם ׁש נים, יט )ׁש יּ הי וּ  ׁש נים(דברים  ּפ י על ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב עוֹ לם, אלּ א דּ בר ואין דּ בר, יקוּ ם לג )עדים בּ דבר(תהלים ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הוּ א, ואני  אחד, י ׁש  הרי - ׁש נים אין ואם  וכ וּ '. נעשׂ וּ  ׁש מים  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָה'
י)ׁש כּ ת וּ ב מן (משלי  קוֹ ל יצא  ׁש עה בּ אוֹ תּה  עוֹ לם. יסוֹ ד וצ דּ יק ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ,חלק אׁש רי ואמר : ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
כּ תוּ ב  עלי בּ ודּ אי  למּט ה. מבּט ל ואּת ה למעלה, (תהליםגּ וֹ זר ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

יעשׂ ה קמה) יראיו .רצוֹ ן  ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
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הק ׁש יב מ ׁש ל  לפניו. וצוח  אדם וּ בא י וֹ ׁש ב, ׁש היה למל ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
צ וֹ וח, הוּ א לוֹ . הׁש יב וא אמר מה לכל ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
מׁש ּמ ׁש יו  אמר וּ  האי ׁש . אוֹ תוֹ  הל ו ׁש וֹ תק. מקׁש יב ְוהּמ ל◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דּ בר הזּ ה לעני  הׁש בּת  א לּמ ה מ וֹ רנוּ , : הּמ ל אמרלפני ? ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ר ׁש ע  הוּ א אבל ל וֹ , והקׁש ב ּת י אמר מה כּ ל ׁש מעּת י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָלהם:
ולחבריו  לוֹ  אמר וּ  ׁש הרי  רצוֹ נוֹ , לע שׂ וֹ ת כדאי  ואינוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלפני,
ואעשׂ ה לפני ויבאוּ  רעים, יהיה ׁש א ממי רבּ וֹ ת ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
 ּכ בּ הם. מׁש גּ יח  איני כּ עת בי . הׁש גּ יחוּ  וא טוֹ ב, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ הם
יקראהוּ  אׁש ר לכל  קראיו לכל  ה' קרוֹ ב - הוּ א  ּבּ ר ו ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ תוּ ב  לזה רצ וֹ נוֹ , ע וֹ שׂ ה ׁש הוּ א למי אבל  להם , וׁש וֹ מע ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶבאמת,

ויוֹ ׁש יעם.(שם) יׁש מע ׁש ועתם  ואת יעשׂ ה  יראיו ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְרצוֹ ן 

ר יקי צ ילְִִִַַֹ

וגו'רצוֹ ן  יעשׂ ה יט)יראיו  וירא:(קמה, פ' חדש  בראשית[זוהר לג . (דף ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יז) סי' יהיה]השמטות  היה יח)ואברהם יהיה(בראשית - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
עוֹ לם וראה ׁש מעוֹ ן רבּ י יצא  אחד י וֹ ם ׁש ׁש ים. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטר יּ א 
בּ א בּ נוֹ , אלעזר רבּ י  לוֹ  אמר  אוֹ ר וֹ . ונסּת ּת ם ואפל,  ָּחׁש ו◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֹ
אחד  מלא וּ מצאוּ  הלכוּ  הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ר וֹ צה מה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונראה
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תהלי זוהר 

רבּ י  לוֹ  אמר מּפ יו. אׁש  ׁש להב וֹ ת וּ מ וֹ ציא גּ דוֹ ל, להר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש דּ וֹ מה
לעשׂ וֹ ת רוֹ צה אּת ה מה להחריב ׁש מעוֹ ן, ר וֹ צה אני לוֹ : אמר  ? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

 ּׁש כ בּ דּ וֹ ר, צדּ יקים  ׁש ׁש ים מצוּ יים ׁש א מוּ ם העוֹ לם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאת
יהיה יהיה, היה ואברהם  אברהם, על הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר

אמ הם. ׁש ׁש ים מּמ ,בּ גימטר יּ א בּ ב ּק ׁש ה ׁש מעוֹ ן: רבּ י לוֹ  ר ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ל וֹ : ואמר  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני   בּ עוֹ לם.ל מצוּ י  יוֹ חאי בּ ר  ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ר בּ וֹ ן  לוֹ : אמר הוּ א.  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  לפני ההוּ א הּמ לא ָהל◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  ל וֹ  אמר יוֹ חאי? בּ ר  לי  אמר  מה  לפני גּ לוּ י ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהע וֹ לם,

יוֹ חאי. בּ בר  ּת ׁש גּ יח ואל  העוֹ לם את ּת חריב  ל ה וּ א:  ָּבּ רו◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

תל,ּכ ׁש בּ א , א אם לוֹ : אמר  .הּמ לא את ׁש מעוֹ ן רבּ י ראה ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש ל  בּ ּמ קוֹ ם ותהיה ל מים, תכּ נס  ׁש א  עלי ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְגּ וֹ זרני 
ואם לוֹ , אמר  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  וּ כׁש ּת כּ נס ועזאל . ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲעזא
כּ תוּ ב  ׁש הרי ע שׂ רים, ׁש יּ היוּ  אז בּ עוֹ לם, צדּ יקים ׁש ׁש ים  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵאין
עשׂ רה, ׁש יּ היוּ  עשׂ רים, אין ואם העשׂ רים. בּ עבוּ ר אעשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶא 
- עשׂ רה  אין אם העשׂ רה. בּ עבוּ ר  אׁש חית א כּ תוּ ב   ּכ ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

כּ תוּ ב  ּׁש כ וּ בני . אני ׁש הם ׁש נים, יט )ׁש יּ הי וּ  ׁש נים(דברים  ּפ י על ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב עוֹ לם, אלּ א דּ בר ואין דּ בר, יקוּ ם לג )עדים בּ דבר(תהלים ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הוּ א, ואני  אחד, י ׁש  הרי - ׁש נים אין ואם  וכ וּ '. נעשׂ וּ  ׁש מים  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָה'
י)ׁש כּ ת וּ ב מן (משלי  קוֹ ל יצא  ׁש עה בּ אוֹ תּה  עוֹ לם. יסוֹ ד וצ דּ יק ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ,חלק אׁש רי ואמר : ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
כּ תוּ ב  עלי בּ ודּ אי  למּט ה. מבּט ל ואּת ה למעלה, (תהליםגּ וֹ זר ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

יעשׂ ה קמה) יראיו .רצוֹ ן  ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
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יהואקמו את נפׁש י הללי :הללוּ יּה  
יהוב לאהיאהללה אזּמ רה בּ חיּ י 

:ׁש איןג בּ עוֹ די אדם בּ בן בנדיבים ּת בטחוּ  אל 
תׁש וּ עה: ההוּ אד לוֹ  בּ יּ וֹ ם לאדמתוֹ  יׁש ב רוּ חוֹ  ּת צא 

עׁש ּת נתיו: עלהאבדוּ  שׂ ברוֹ  בּ עזרוֹ  יעקב ׁש אל אׁש רי 
יהוהיוא:היּ םו את וארץ ׁש מים עשׂ ה 

חרב למכת
נפשי  א)הללי קמו ]:(קמו , לפרק תהלי לאמר [שימוש הוא המזמור זה 

חרב . להכאת

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

אלהיו  ה' על בר עזר יעקב  אל ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָֹֹא רי

וגו 'אׁש רי  ּב עזר וֹ  יעקב ה)ׁש אל ויקהל:(קמו , פ ' שמות (דף[זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌

ואמר,]קצ"ח.) ּפ תח ׁש מענוּ . חדׁש  קמו)דּ בר  (תהלים  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
יעקב, אל וכי אהיו. ה' על שׂ ברוֹ  בּ עזרוֹ  יעקב ׁש אל ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

יצחק  אל וא  אברהם, אל  מוּ םוא יעקב, אל  אלּ א ? ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌
והל אחיו  מלּ פני כּ ׁש בּ רח בא ּמ וֹ  וא בּ אביו בטח א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עקב 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ממוֹ ן, בּ לי לב )יחידי  עבר ּת י (בראשית במקלי  כּ י  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ טח והוּ א ה זּ ה, היּ ר דּ ן ׁש כּ ת וּ באת הוּ א,  ּבּ רו כח)בּ ּק ד וֹ ׁש  (שם ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מ לּ פני  ׁש אל והכּ ל וגוֹ '. וּ ׁש מרני ע ּמ די אהים יהיה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם
ל וֹ . ונתן ה וּ א   ּבּ ר ו אהיו הּק דוֹ ׁש  ה' על  ואשׂ בר וֹ  שׂ בר וֹ , . ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌

אלּ א שׂ בר וֹ  ּת קרי אל שׂ ברוֹ . א לּ א בטח וֹ נ וֹ , וא ּת קותוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאמר
על  ׁש בר  וּ להבר עצמם את לׁש בּ ר ל צּ דּ יקים ׁש נּ וֹ ח ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש בר וֹ ,
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לעוֹ לם: אמת המר בּ ם אׁש ר כּ ל מׁש ּפ טזואת עשׂ ה 
לר לחם נתן יהולעׁש וּ קים מּת ירעבים 

יהויהוחאסוּ רים: עורים זקףּפ קח 
יהו צדּ יקים:כּ פוּ פים יהוטאהב 

רׁש עים ודר יעוֹ דד ואלמנה יתוֹ ם גּ רים את ׁש מר
יהוייעוּ ת: ימהיא ציּ וֹ ןלעוֹ לם 

הללוּ יּה : ודר לדר
תהלי זוהר 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  א היו, ה' על והכּ ל  מד )ׁש בר , עלי(תהלים כּ י ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  ׁש יּ עקב, כּ מוֹ  חרּפ ה. נ שׂ אנוּ   עלי כּ י היּ וֹ ם. כל ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹהרגנוּ 
ראה הגּ לוּ ת ׁש ברוֹ ן ׁש הרי בּ מצרים, ׁש בר  יׁש  כּ י  יעקב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
יעקב  וּ בני הוּ א.  ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  חזקוֹ  ושׂ ם בּ מצרים, לוֹ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
ׁש ל  האמוּ נה סוֹ ד   ֹמ ּת ו הׁש ּת נּ וּ  וא הגּ לוּ ת ׁש בר את ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָסבלוּ 
בּ גּ לוּ ת רגיל היה הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל וּ ׁש מוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תיהם,

◌ֶ◌ִ◌ְבּ פיהם.

בּ מׁש ה,ועל כּ ת וּ ב ג )זה מה'.(שמות מוֹ ' מה' לי' ואמרוּ  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
לעוֹ למים ׁש כח וּ ה וּ  וא אוֹ תוֹ  מכּ ירים ׁש הי וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם 
 ּכ וּ מוּ ם הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  על  הגּ לוּ ת ׁש בר  את ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוסבלוּ 
קדוֹ ׁש ים ואּת ם רבּ ים. וּ לאוֹ תוֹ ת וּ לנּס ים לגאלּ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִזוֹ כים
הּק דוֹ ׁש  על למקוֹ ם מּמ קוֹ ם הגּ וּ ף ׁש בר  את  ׁש ּס וֹ בלים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים,
לכם לע שׂ וֹ ת אּת ם ׁש זּ כּ אים וכ ּמ ה כּ ּמ ה אחת על הוּ א,  ָּבּ רו◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

כּ אחד . כלּ ם הלכוּ  הבּ א. העוֹ לם לחיּ י  וׁש ּת זכּ וּ  וּ פרקן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ִנּס ים
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יהואקמו את נפׁש י הללי :הללוּ יּה  
יהוב לאהיאהללה אזּמ רה בּ חיּ י 

:ׁש איןג בּ עוֹ די אדם בּ בן בנדיבים ּת בטחוּ  אל 
תׁש וּ עה: ההוּ אד לוֹ  בּ יּ וֹ ם לאדמתוֹ  יׁש ב רוּ חוֹ  ּת צא 

עׁש ּת נתיו: עלהאבדוּ  שׂ ברוֹ  ּב עזרוֹ  יעקב ׁש אל אׁש רי 
יהוהיוא:היּ םו את וארץ ׁש מים עשׂ ה 

חרב למכת
נפשי  א)הללי קמו ]:(קמו , לפרק תהלי לאמר [שימוש הוא המזמור זה 

חרב . להכאת

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

אלהיו  ה' על בר עזר יעקב  אל ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָֹֹא רי

וגו 'אׁש רי  ּב עזר וֹ  יעקב ה)ׁש אל ויקהל:(קמו , פ ' שמות (דף[זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌

ואמר,]קצ"ח.) ּפ תח ׁש מענוּ . חדׁש  קמו)דּ בר  (תהלים  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
יעקב, אל וכי אהיו. ה' על שׂ ברוֹ  בּ עזרוֹ  יעקב ׁש אל ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

יצחק  אל וא  אברהם, אל  מוּ םוא יעקב, אל  אלּ א ? ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌
והל אחיו  מלּ פני כּ ׁש בּ רח בא ּמ וֹ  וא בּ אביו בטח א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עקב 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ממוֹ ן, בּ לי לב )יחידי  עבר ּת י (בראשית במקלי  כּ י  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ טח והוּ א ה זּ ה, היּ ר דּ ן ׁש כּ ת וּ באת הוּ א,  ּבּ רו כח)בּ ּק ד וֹ ׁש  (שם ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מ לּ פני  ׁש אל והכּ ל וגוֹ '. וּ ׁש מרני ע ּמ די אהים יהיה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם
ל וֹ . ונתן ה וּ א   ּבּ ר ו אהיו הּק דוֹ ׁש  ה' על  ואשׂ בר וֹ  שׂ בר וֹ , . ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌

אלּ א שׂ בר וֹ  ּת קרי אל שׂ ברוֹ . א לּ א בטח וֹ נ וֹ , וא ּת קותוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאמר
על  ׁש בר  וּ להבר עצמם את לׁש בּ ר ל צּ דּ יקים ׁש נּ וֹ ח ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש בר וֹ ,
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לעוֹ לם: אמת המר בּ ם אׁש ר כּ ל מׁש ּפ טזואת עשׂ ה 
לר לחם נתן יהולעׁש וּ קים מּת ירעבים 

יהויהוחאסוּ רים: עורים זקףּפ קח 
יהו צדּ יקים:כּ פוּ פים יהוטאהב 

רׁש עים ודר יעוֹ דד ואלמנה יתוֹ ם גּ רים את ׁש מר
יהוייעוּ ת: ימהיא ציּ וֹ ןלעוֹ לם 

הללוּ יּה : ודר לדר
תהלי זוהר 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  א היו, ה' על והכּ ל  מד )ׁש בר , עלי(תהלים כּ י ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  ׁש יּ עקב, כּ מוֹ  חרּפ ה. נ שׂ אנוּ   עלי כּ י היּ וֹ ם. כל ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹהרגנוּ 
ראה הגּ לוּ ת ׁש ברוֹ ן ׁש הרי בּ מצרים, ׁש בר  יׁש  כּ י  יעקב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
יעקב  וּ בני הוּ א.  ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  חזקוֹ  ושׂ ם בּ מצרים, לוֹ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
ׁש ל  האמוּ נה סוֹ ד   ֹמ ּת ו הׁש ּת נּ וּ  וא הגּ לוּ ת ׁש בר את ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָסבלוּ 
בּ גּ לוּ ת רגיל היה הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל וּ ׁש מוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תיהם,

◌ֶ◌ִ◌ְבּ פיהם.

בּ מׁש ה,ועל כּ ת וּ ב ג )זה מה'.(שמות מוֹ ' מה' לי' ואמרוּ  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
לעוֹ למים ׁש כח וּ ה וּ  וא אוֹ תוֹ  מכּ ירים ׁש הי וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם 
 ּכ וּ מוּ ם הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  על  הגּ לוּ ת ׁש בר  את ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוסבלוּ 
קדוֹ ׁש ים ואּת ם רבּ ים. וּ לאוֹ תוֹ ת וּ לנּס ים לגאלּ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִזוֹ כים
הּק דוֹ ׁש  על למקוֹ ם מּמ קוֹ ם הגּ וּ ף ׁש בר  את  ׁש ּס וֹ בלים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים,
לכם לע שׂ וֹ ת אּת ם ׁש זּ כּ אים וכ ּמ ה כּ ּמ ה אחת על הוּ א,  ָּבּ רו◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

כּ אחד . כלּ ם הלכוּ  הבּ א. העוֹ לם לחיּ י  וׁש ּת זכּ וּ  וּ פרקן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ִנּס ים
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אהינוּ אקמז זּמ רה טוֹ ב כּ י נעיםהללוּ יּה  כּ י 
תהלּ ה: יהובנאוה ׁש לם ירוּ  נדחיבּ וֹ נה 

יכנּ ס: לעצּ בוֹ תם:ג ישׂ ראל ׁש  וּ מחבּ  לב לׁש בוּ רי הרפא 

נחש לנשיכת
טוב כי א)הללויה קמז]:(קמז , לפרק  תהלי למי[שימוש לאמרו

נחש .שנשכו

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

תיה תחת  ל ת  וה ה אלה  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻסדר

וגוֹ 'בּ וֹ נה ה ' ב )יר וּ ׁש לים שרה:(קמז, חיי פ' בראשית קלד.)[זוהר ](דף ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

עּמ וֹ , את לפקד ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ ב ׁש עה
בּ ראׁש וֹ נה . הגּ לוּ ת מן ּת ׁש וּ ב י שׂ ראל  ברוךכּ נסת הקדוש לה [אומר  ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ויאמרהוא] בּ התחלה . י בּ נה הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית כּ די  ל בּ ית ּת לכי :ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌
ואוֹ מרת: ׁש בה היא העפר . מן ק וּ מי הוּ א:  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָל ּה 

אל מקוֹ ם עד לאיזה בּ א ׁש . נשׂ רף  והיכלי  חרב, בּ יתי  ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ויתקין ׁש  בּ ראׁש וֹ נה  הּמ קדּ ׁש  בּ ית  את יבנה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מן  אוֹ תּה  יקים  ּכ ואחר יר וּ ׁש לים, קרית את ויבנה ההיכל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶאת
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  קמז)העפר . בּ וֹ נה(תהלים וגוֹ '. ה ' יר וּ ׁש לים בּ וֹ נה ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ל ּה : ויאמר יכנּ ס. י שׂ ראל  נדחי  ּכ ואחר בּ ראׁש וֹ נה, ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים
נב ) את(ישעיה ויכנּ ס וגוֹ '. יר וּ ׁש לם ׁש בי ק וּ מי מעפר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִהתנערי 

בּ רא ׁש וֹ נה, - ה' ירוּ ׁש לים בּ וֹ נה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  י שׂ ראל. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ָגּ ל יּ וֹ ת
וּ מחבּ ׁש  לב לׁש ב וּ רי  הרוֹ פא ואז יכנּ ס. י שׂ ראל נדחי  -  ּכ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

וכתוּ ב הּמ תים, תחיּ ת זוֹ  לו)לע צּ בוֹ תם, א ּת ן (יחזקאל ר וּ חי  ואת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
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תהלי זוהר 

וגוֹ '. ּת לכוּ  בּ חּק י  אׁש ר את  ועשׂ יתי  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ קר בּ כם

ה'בּ וֹ נה ב )ירוּ ׁש לים תולדות:(קמז, פ' ח"א קמ:)[זוהר רב ](דף  אמר  ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
אחד  אינם הּמ תים וּ תח יּ ת הּמ ׁש יח ימוֹ ת וכי  ?יוֹ סף , ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

קבּ וּ ץ  גּ ליּ וֹ ת, לקבּ וּ ץ קוֹ דם ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית ׁש נינוּ , א, ל וֹ , ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָאמר
ׁש בּ כ לּ ם. האחר וֹ ן  הּמ תים וּ תחיּ ת הּמ תים, לתחיּ ת ק וֹ דם ◌ָ◌◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌◌ָגּ ל יּ וֹ ת

לנוּ  ׁש כּ תוּ במנּ ין קמו)? ישׂ ראל(תהלים נדחי  ה' ירוּ ׁש לים בּ וֹ נה ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לעצבוֹ תם  וּ מחבּ ׁש  לב ל ׁש בוּ רי הרוֹ פא תחיּ תיכ נּ ס. היא זוֹ  . ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

בּ וֹ נה מתיהם. על לב ל ׁש בוּ רי הרפוּ אה ׁש היא ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
לׁש בוּ רי  והר וֹ פא יכנּ ס, י שׂ ראל  נדחי ואחריו ּת חלּ ה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים

הכּ ל . על אחרוֹ ן ֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵלב 

לי  אחד רגע  אפ ל ע לעמד לייכ לא  האיברי מְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
יראל לי  ל ע לעמד לייכ לא   י הע  ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֻלב ,

וגוֹ 'בּ וֹ נה ה ' ב )יר וּ ׁש לים פנחס:(קמז , פ' במדבר  רכ"א .)[זוהר אמר](דף  ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
מהּמ נוֹ רה ׁש מעּת י אחד בּ דבר  נזכּ רּת י אבּ א, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
לפניו  בּ א אחד י וֹ ם אליעזר . רבּ י ׁש ל ממוֹ  ׁש מע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה,
לתבּ ע  רוֹ צה אני בּ עיוֹ ת ׁש ׁש  זקן, זקן לוֹ : ואמר אחד  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶגּ וֹ י 
אחר, מקדּ ׁש  בּ ית  לכם ׁש יּ בּ נה א וֹ מרים ׁש אּת ם אחת, . ִמּמ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ני . וּ בית ראׁש וֹ ן בּ ית - ּפ עמים רק אלּ א להבּ נוֹ ת  הי וּ  א ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

ׁש לי ׁש י רביעי)בּ ית לוֹ (ובית היה מה והרי  בּ ּת וֹ רה, תמצא א ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש ני ׁש הרי  יוֹ תר, בּ וֹ  אין וּ לע וֹ לם נבנוּ , כּ בר בּ ּת י להבּ נוֹ ת ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

וכתוּ ב הּפ סוּ ק, להם קרא ב )י שׂ ראל  הבּ ית(חגי  כּ בוֹ ד  יהיה גּ דוֹ ל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש אּת ם אוֹ מרים ׁש אּת ם ועוֹ ד , הרא ׁש וֹ ן. מן  האחרוֹ ן ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה
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אהינוּ אקמז זּמ רה טוֹ ב כּ י נעיםהללוּ יּה  כּ י 
תהלּ ה: יהובנאוה ׁש לם ירוּ  נדחיבּ וֹ נה 

יכנּ ס: לעצּ בוֹ תם:ג ישׂ ראל ׁש  וּ מחבּ  לב לׁש בוּ רי הרפא 

נחש לנשיכת
טוב כי א)הללויה קמז]:(קמז , לפרק  תהלי למי[שימוש לאמרו

נחש .שנשכו

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

תיה תחת  ל ת  וה ה אלה  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻסדר

וגוֹ 'בּ וֹ נה ה ' ב )יר וּ ׁש לים שרה:(קמז, חיי פ' בראשית קלד.)[זוהר ](דף ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

עּמ וֹ , את לפקד ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ ב ׁש עה
בּ ראׁש וֹ נה . הגּ לוּ ת מן ּת ׁש וּ ב י שׂ ראל  ברוךכּ נסת הקדוש לה [אומר  ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ויאמרהוא] בּ התחלה . י בּ נה הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית כּ די  ל בּ ית ּת לכי :ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌
ואוֹ מרת: ׁש בה היא העפר . מן ק וּ מי הוּ א:  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָל ּה 

אל מקוֹ ם עד לאיזה בּ א ׁש . נשׂ רף  והיכלי  חרב, בּ יתי  ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ויתקין ׁש  בּ ראׁש וֹ נה  הּמ קדּ ׁש  בּ ית  את יבנה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מן  אוֹ תּה  יקים  ּכ ואחר יר וּ ׁש לים, קרית את ויבנה ההיכל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶאת
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  קמז)העפר . בּ וֹ נה(תהלים וגוֹ '. ה ' יר וּ ׁש לים בּ וֹ נה ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ל ּה : ויאמר יכנּ ס. י שׂ ראל  נדחי  ּכ ואחר בּ ראׁש וֹ נה, ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים
נב ) את(ישעיה ויכנּ ס וגוֹ '. יר וּ ׁש לם ׁש בי ק וּ מי מעפר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִהתנערי 

בּ רא ׁש וֹ נה, - ה' ירוּ ׁש לים בּ וֹ נה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  י שׂ ראל. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ָגּ ל יּ וֹ ת
וּ מחבּ ׁש  לב לׁש ב וּ רי  הרוֹ פא ואז יכנּ ס. י שׂ ראל נדחי  -  ּכ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

וכתוּ ב הּמ תים, תחיּ ת זוֹ  לו)לע צּ בוֹ תם, א ּת ן (יחזקאל ר וּ חי  ואת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
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וגוֹ '. ּת לכוּ  בּ חּק י  אׁש ר את  ועשׂ יתי  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ קר בּ כם

ה'בּ וֹ נה ב )ירוּ ׁש לים תולדות:(קמז, פ' ח"א קמ:)[זוהר רב ](דף  אמר  ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
אחד  אינם הּמ תים וּ תח יּ ת הּמ ׁש יח ימוֹ ת וכי  ?יוֹ סף , ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

קבּ וּ ץ  גּ ליּ וֹ ת, לקבּ וּ ץ קוֹ דם ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית ׁש נינוּ , א, ל וֹ , ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָאמר
ׁש בּ כ לּ ם. האחר וֹ ן  הּמ תים וּ תחיּ ת הּמ תים, לתחיּ ת ק וֹ דם ◌ָ◌◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌◌ָגּ ל יּ וֹ ת

לנוּ  ׁש כּ תוּ במנּ ין קמו)? ישׂ ראל(תהלים נדחי  ה' ירוּ ׁש לים בּ וֹ נה ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לעצבוֹ תם  וּ מחבּ ׁש  לב ל ׁש בוּ רי הרוֹ פא תחיּ תיכ נּ ס. היא זוֹ  . ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

בּ וֹ נה מתיהם. על לב ל ׁש בוּ רי הרפוּ אה ׁש היא ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
לׁש בוּ רי  והר וֹ פא יכנּ ס, י שׂ ראל  נדחי ואחריו ּת חלּ ה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים

הכּ ל . על אחרוֹ ן ֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵלב 

לי  אחד רגע  אפ ל ע לעמד לייכ לא  האיברי מְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
יראל לי  ל ע לעמד לייכ לא   י הע  ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֻלב ,

וגוֹ 'בּ וֹ נה ה ' ב )יר וּ ׁש לים פנחס:(קמז , פ' במדבר  רכ"א .)[זוהר אמר](דף  ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
מהּמ נוֹ רה ׁש מעּת י אחד בּ דבר  נזכּ רּת י אבּ א, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
לפניו  בּ א אחד י וֹ ם אליעזר . רבּ י ׁש ל ממוֹ  ׁש מע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה,
לתבּ ע  רוֹ צה אני בּ עיוֹ ת ׁש ׁש  זקן, זקן לוֹ : ואמר אחד  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶגּ וֹ י 
אחר, מקדּ ׁש  בּ ית  לכם ׁש יּ בּ נה א וֹ מרים ׁש אּת ם אחת, . ִמּמ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ני . וּ בית ראׁש וֹ ן בּ ית - ּפ עמים רק אלּ א להבּ נוֹ ת  הי וּ  א ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

ׁש לי ׁש י רביעי)בּ ית לוֹ (ובית היה מה והרי  בּ ּת וֹ רה, תמצא א ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש ני ׁש הרי  יוֹ תר, בּ וֹ  אין וּ לע וֹ לם נבנוּ , כּ בר בּ ּת י להבּ נוֹ ת ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

וכתוּ ב הּפ סוּ ק, להם קרא ב )י שׂ ראל  הבּ ית(חגי  כּ בוֹ ד  יהיה גּ דוֹ ל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש אּת ם אוֹ מרים ׁש אּת ם ועוֹ ד , הרא ׁש וֹ ן. מן  האחרוֹ ן ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה
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ׁש ּק ר וֹ ב  מי העּמ ים. ׁש אר  מכּ ל  יוֹ תר העלי וֹ ן לּמ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְקרוֹ בים
שׂ מח הוּ א דחק,(יותר )לּמ ל בּ לי פחד, בּ לי צער, בּ לי ּת מיד, ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

העוֹ לם, בּ ני  מכּ ל י וֹ תר  ּת מיד  וּ ביגוֹ ן וּ בדחק בּ צער אּת ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
לּמ ל קרוֹ בים  אנוּ  כּ לל. ויגוֹ ן ודחק צער  התקרב  א  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְולנוּ 
אבל  ודחק, צער  לכם י ׁש  ולכן מּמ נּ וּ , רחוֹ קים וא ּת ם ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,
וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת אוֹ כלים א ׁש אּת ם  ועוֹ ד , לנ וּ . אין מה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְויגוֹ ן,
כּ ל  אוֹ כלים אנוּ  בּ בריאוּ ת. יהיה וגוּ פכם בריאים ׁש ּת היוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
איברינוּ  וכל  בּ בריאוּ ת, בּ כח חזקים ואנוּ  רוֹ צים, ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה
רעים בּ חלאים כּ לּ כם חלּ ׁש ים אוֹ כלים, ׁש א וא ּת ם ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עמדם.
אהיכם אתכם ׁש וֹ נא עם העּמ ים. ׁש אר  מכּ ל  י וֹ תר  ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ ב ׁש בר
וא אוֹ ת אׁש מע ׁש א דבר, לי ּת אמר אל זקן, זקן ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ַבּ כּ ל.
גל  ונעשׂ ה בּ וֹ , והׁש גּ יח עיניו אלעזר רבּ י  הרים  . מּמ ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲאקבּ ל

עצמוֹ ת. ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל 

ואמר,ּכ יון  וּ בכה, ראׁש וֹ  החזיר  רגזוֹ , ח)ׁש נּ ח אדנינוּ (תהלים ה' ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
הּק ד וֹ ׁש , הם כּ ח חזק  כּ ּמ ה הארץ. בּ כל  ׁש מ אדּ יר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָמה
דּ בר ל ׁש אין הּת וֹ רה, דּ ברי חביבים וכ ּמ ה הארץ, בּ כל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָחזק
ׁש א ב ּת וֹ רה ׁש בּ א  קטן דּ בר   ל ואין  בּת וֹ רה, תמצא ׁש א ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָקטן
ר ׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש אל  אלּ וּ  דּ ברים הוּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מּפ י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָיצא
הרקיע  בּ י ׁש יבת ׁש הרי  ואמר אליּ הוּ , את אחד  יוֹ ם ׁש אל ּת י ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני 
י שׂ ראל  ׁש כּ ׁש יּ צאוּ  זה: וכ הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהסּת דּ ר וּ 
כּ מלאכים בּ ארץ לעשׂ וֹ תם הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  רצה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ צרים
וּ להוֹ רידוֹ  קדוֹ ׁש  בּ ית להם לבנוֹ ת ורצה מעלה, ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים
כּ מ וֹ  קד וֹ ׁש , נציב  ישׂ ראל, את ולנטע הרקיעים ׁש מי  ִֹמּת ו◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
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ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש לּ מעלה. טו)הדּ מוּ ת בּ הרּת באמ וֹ (שמות ותּט עמוֹ  ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
בּ אוֹ תוֹ  ה'. ּפ עלּת   ל ׁש בּת בּ מכוֹ ן מקוֹ ם. בּ איזה . ַנחלת◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ ית זה - ה' ּפ עלּת   לׁש ב ּת מכוֹ ן אחר . וא ה', אּת ה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּפ עלּת 
אּמ נוּ ת וּ ׁש ניהם ׁש ני . בּ ית זה - ידי כּ וֹ ננוּ  ה' מּק דׁש  ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִראׁש וֹ ן.

הם. הוּ א  ּבּ רו ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

ה וּ אוּ מהר גּ יז וּ   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  והכניס מתוּ , - בּ ּמ דבּ ר  לפניו ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
לארץ, בּ ניהם מעשיהם)את על (למדו נבנה והבּ ית ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש ּמ עשׂ ה ׁש מוּ ם  י וֹ דע היה וּ ׁש מה עמד . א ולכן אדם, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְידי
אמר, זה ועל יעמד, א אדם ׁש ל  קכז)זה א(תהלים ה' אם ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌

עמידה. בּ וֹ  ל וֹ  אין ׁש הרי  בּ וֹ , ב וֹ ניו עמלוּ  ׁש וא בית ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיבנה
בּ וֹ  היתה וא לבנוֹ ת, הם והצטרכוּ  החטא, גּ רם עזרא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִבּ ימי
א ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל הראׁש וֹ ן בּ נין עכׁש ו ועד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעמידה.

כּ תוּ ב לבא ולעתיד בּ עוֹ לם, קמז)היה ה'.(שם  ירוּ ׁש לם בּ וֹ נה ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש אין  אדם, בּ נין ו א מחכּ ים, אנוּ  זה וּ לבנין אחר. וא ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְהוּ א
הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם יוֹ ריד ׁש ני וּ בית ראׁש וֹ ן בּ ית כּ לל . עמידה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲל וֹ 
ׁש ני  וּ בית בּ כּס וּ י, ראׁש וֹ ן בּ ית מלמעלה. כּ אחד הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
לכל  ׁש יּ ראה ׁש ני, בּ ית ׁש נּ קרא  בגלּ וּ י, יהיה בּ ית אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְבּ ג לּ וּ י.
הלּ ב  וּ רצוֹ ן ׁש למה חדוה הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אּמ נוּ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָהעוֹ לם

עמידה. ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְבּ כל 

ׁש בּ גלּ וּ י .אוֹ ת וֹ  אוֹ תוֹ  גּ ב על למעלה, עלה בּ כּס וּ י  ראׁש וֹ ן  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַבּ ית
אוֹ תוֹ  גּ ב על ׁש ּס וֹ בבים כב וֹ ד ענני  יראוּ  העוֹ לם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכל
טמיר בּ מעשׂ ה ראׁש וֹ ן בּ ית יהיה עננים אוֹ תם  ֹוּ בתו ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ גלּ וּ י.

מחכּ ים. אנוּ  זה וּ לבנין המים, כּ בוֹ ד  רוּ ם עד  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ לה
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ׁש ּק ר וֹ ב  מי העּמ ים. ׁש אר  מכּ ל  יוֹ תר העלי וֹ ן לּמ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְקרוֹ בים
שׂ מח הוּ א דחק,(יותר )לּמ ל בּ לי פחד, בּ לי צער, בּ לי ּת מיד, ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

העוֹ לם, בּ ני  מכּ ל י וֹ תר  ּת מיד  וּ ביגוֹ ן וּ בדחק בּ צער אּת ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
לּמ ל קרוֹ בים  אנוּ  כּ לל. ויגוֹ ן ודחק צער  התקרב  א  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְולנוּ 
אבל  ודחק, צער  לכם י ׁש  ולכן מּמ נּ וּ , רחוֹ קים וא ּת ם ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,
וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת אוֹ כלים א ׁש אּת ם  ועוֹ ד , לנ וּ . אין מה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְויגוֹ ן,
כּ ל  אוֹ כלים אנוּ  בּ בריאוּ ת. יהיה וגוּ פכם בריאים ׁש ּת היוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
איברינוּ  וכל  בּ בריאוּ ת, בּ כח חזקים ואנוּ  רוֹ צים, ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה
רעים בּ חלאים כּ לּ כם חלּ ׁש ים אוֹ כלים, ׁש א וא ּת ם ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עמדם.
אהיכם אתכם ׁש וֹ נא עם העּמ ים. ׁש אר  מכּ ל  י וֹ תר  ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ ב ׁש בר
וא אוֹ ת אׁש מע ׁש א דבר, לי ּת אמר אל זקן, זקן ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ַבּ כּ ל.
גל  ונעשׂ ה בּ וֹ , והׁש גּ יח עיניו אלעזר רבּ י  הרים  . מּמ ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲאקבּ ל

עצמוֹ ת. ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל 

ואמר,ּכ יון  וּ בכה, ראׁש וֹ  החזיר  רגזוֹ , ח)ׁש נּ ח אדנינוּ (תהלים ה' ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
הּק ד וֹ ׁש , הם כּ ח חזק  כּ ּמ ה הארץ. בּ כל  ׁש מ אדּ יר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָמה
דּ בר ל ׁש אין הּת וֹ רה, דּ ברי חביבים וכ ּמ ה הארץ, בּ כל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָחזק
ׁש א ב ּת וֹ רה ׁש בּ א  קטן דּ בר   ל ואין  בּת וֹ רה, תמצא ׁש א ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָקטן
ר ׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש אל  אלּ וּ  דּ ברים הוּ א.  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מּפ י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָיצא
הרקיע  בּ י ׁש יבת ׁש הרי  ואמר אליּ הוּ , את אחד  יוֹ ם ׁש אל ּת י ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני 
י שׂ ראל  ׁש כּ ׁש יּ צאוּ  זה: וכ הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהסּת דּ ר וּ 
כּ מלאכים בּ ארץ לעשׂ וֹ תם הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  רצה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ צרים
וּ להוֹ רידוֹ  קדוֹ ׁש  בּ ית להם לבנוֹ ת ורצה מעלה, ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים
כּ מ וֹ  קד וֹ ׁש , נציב  ישׂ ראל, את ולנטע הרקיעים ׁש מי  ִֹמּת ו◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
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ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש לּ מעלה. טו)הדּ מוּ ת בּ הרּת באמ וֹ (שמות ותּט עמוֹ  ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
בּ אוֹ תוֹ  ה'. ּפ עלּת   ל ׁש בּת בּ מכוֹ ן מקוֹ ם. בּ איזה . ַנחלת◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ ית זה - ה' ּפ עלּת   לׁש ב ּת מכוֹ ן אחר . וא ה', אּת ה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּפ עלּת 
אּמ נוּ ת וּ ׁש ניהם ׁש ני . בּ ית זה - ידי כּ וֹ ננוּ  ה' מּק דׁש  ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִראׁש וֹ ן.

הם. הוּ א  ּבּ רו ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

ה וּ אוּ מהר גּ יז וּ   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  והכניס מתוּ , - בּ ּמ דבּ ר  לפניו ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
לארץ, בּ ניהם מעשיהם)את על (למדו נבנה והבּ ית ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש ּמ עשׂ ה ׁש מוּ ם  י וֹ דע היה וּ ׁש מה עמד . א ולכן אדם, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְידי
אמר, זה ועל יעמד, א אדם ׁש ל  קכז)זה א(תהלים ה' אם ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌

עמידה. בּ וֹ  ל וֹ  אין ׁש הרי  בּ וֹ , ב וֹ ניו עמלוּ  ׁש וא בית ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיבנה
בּ וֹ  היתה וא לבנוֹ ת, הם והצטרכוּ  החטא, גּ רם עזרא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִבּ ימי
א ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל הראׁש וֹ ן בּ נין עכׁש ו ועד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעמידה.

כּ תוּ ב לבא ולעתיד בּ עוֹ לם, קמז)היה ה'.(שם  ירוּ ׁש לם בּ וֹ נה ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש אין  אדם, בּ נין ו א מחכּ ים, אנוּ  זה וּ לבנין אחר. וא ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְהוּ א
הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם יוֹ ריד ׁש ני וּ בית ראׁש וֹ ן בּ ית כּ לל . עמידה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲל וֹ 
ׁש ני  וּ בית בּ כּס וּ י, ראׁש וֹ ן בּ ית מלמעלה. כּ אחד הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
לכל  ׁש יּ ראה ׁש ני, בּ ית ׁש נּ קרא  בגלּ וּ י, יהיה בּ ית אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְבּ ג לּ וּ י.
הלּ ב  וּ רצוֹ ן ׁש למה חדוה הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אּמ נוּ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָהעוֹ לם

עמידה. ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְבּ כל 

ׁש בּ גלּ וּ י .אוֹ ת וֹ  אוֹ תוֹ  גּ ב על למעלה, עלה בּ כּס וּ י  ראׁש וֹ ן  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַבּ ית
אוֹ תוֹ  גּ ב על ׁש ּס וֹ בבים כב וֹ ד ענני  יראוּ  העוֹ לם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכל
טמיר בּ מעשׂ ה ראׁש וֹ ן בּ ית יהיה עננים אוֹ תם  ֹוּ בתו ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ גלּ וּ י.

מחכּ ים. אנוּ  זה וּ לבנין המים, כּ בוֹ ד  רוּ ם עד  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ לה
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אועד  ירוּ ׁש לים  ׁש ל  עיר ׁש אפלּ וּ  בעוֹ לם, היה א עכׁש ו ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב ׁש הרי אדם, אּמ נוּ ת ב )תהיה לּ ּה (זכריה אהיה ואני ִ◌ְ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ׁש כּ ן  כּ ל -  ּכ כּ תוּ ב לעיר אם וגוֹ '. סביב אׁש  חוֹ מת ה' ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ְנאם
בּ ראׁש  להי וֹ ת ראוּ י הרי זה וּ מעשׂ ה ׁש לּ וֹ . דּ יּ וּ ר ׁש הוּ א ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית,
בּ גּ אלּ ה היּ מים לסוֹ ף עד והסּת לּ ק  מּמ צרים, ישׂ ראל ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ צאוּ 
העליוֹ ן   ל ּמ ל קרוֹ בים אנ וּ  ׁש וּ דּ אי אחרת, ׁש אלה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נה.
אוֹ תם עשׂ ה ׁש יּ שׂ ראל זה,  ּכ ודּ אי - העּמ ים ׁש אר מכּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵי וֹ תר 
ׁש אר בּ ין י שׂ ראל  הם וכ העוֹ לם. כּ ל לב ה וּ א   ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

האיברים. בּ ין לב כּ מוֹ  יכוֹ לים העּמ ים, א ׁש האיברים  כּ מ וֹ  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
א  כּ לּ ם העּמ ים  ּכ לב , בּ לי  אחד רגע אפלּ וּ  בּ עוֹ לם ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַלעמד
 ֹבּ ת ו יר וּ ׁש לים גּ ם  וכ י שׂ ראל . בּ לי בּ ע וֹ לם  לעמד ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְיכ וֹ לים
בּ אמצע  היא   ּכ ועל  האיברים ,  ֹבּ תו לב כּ מוֹ  הארצוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר

האיברים   ֹבּ ת ו לב כּ מוֹ  הע וֹ לם , .כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

בּ תוֹ וי שׂ ראל  הלּ ב כּ מוֹ  העּמ ים ׁש אר  ֹבּ תו מתנהגים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
כּ ל  קיּ וּ ם והוּ א וח לּ ׁש , ר הוּ א הלּ ב ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים.
ׁש בּ וֹ  הלּ ב, רק כּ לל , ויגוֹ ן וצרה מצּ ער  י וֹ דע א ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים.
כּ לל , בּ הם התקרב  א האיברים ׁש אר הכל. ׁש בּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַהּק יּ וּ ם,
א האיברים ׁש אר  כּ ל דּ בר. יוֹ דעים וא קיּ וּ ם בּ הם אין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
רק  אלּ א בּ ּמ ח, ׁש ר וּ י  ושׂ כל, חכמה ׁש הוּ א , לּמ ל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְקרוֹ בים
 ּכ כּ לל. יוֹ דעים וא מּמ נּ וּ  רחוֹ קים האיברים וּ ׁש אר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַהלּ ב .
מּמ נּ וּ . רחוֹ קים הע ּמ ים וּ ׁש אר הּק ד וֹ ׁש ,  לּמ ל קרוֹ בים ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
וטנּ וּ ף  וּ טרפוֹ ת  נבלוֹ ת אוֹ כלים א ׁש יּ שׂ ראל אחרת , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה
הלּ ב  ׁש הרי הוּ א,  ּכ - העּמ ים כּ ׁש אר  וּ רמשׂ ים  וּ ׁש קצים  ְּולכלו◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
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לוֹ קח א האיברים. ׁש אר  כּ ל ועמידת  וּ מל וחלּ ׁש ,  ר ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַהוּ א
 ר וה וּ א  וּ ברוּ ר, נקי  וּ מז וֹ נוֹ  הדּ ם, כּ ל וצחוּ ת בּ רוּ ר  רק  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִלמז וֹ נוֹ ,
ׁש אר וכל האיברים, לכל מנּ יח ה ּפ סלת וּ ׁש אר  מהכּ ל, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוחלּ ׁש 
הכּ ל  ׁש ל ורע ּפ סלת כּ ל אלּ א בּ זה, מׁש גּ יחים א ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים ◌ֹ
ׁש אר בּ כל זה ועל  להם. ׁש ראוּ י כּ מוֹ  בּ חזק והם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְל וֹ קחים,
הצּ רעת. סגיר וּ ת ס ּפ חת, אוֹ  שׂ את אבעבּ וּ ע וֹ ת, י ׁש  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים
בּ וֹ  אין מהכּ ל, וּ ברוּ ר  נקי  הוּ א אלּ א אלּ ה, מ כּ ל כּ ל וּ ם אין ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַל לּ ב
נקי  ׁש הוּ א י שׂ ראל , את לקח הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש   ּכ כּ לל . ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְמוּ ם

כּ תוּ ב ועליו מוּ ם, בּ וֹ  ׁש אין ד )וּ ברוּ ר  השירים רעיתי (שיר  יפה  ּכּ ל ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
. ּב אין באתיוּ מוּ ם א אלּ וּ  ואמר, יד וֹ  נ ׁש ק  י וֹ סי, ר בּ י  בּ א ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌

לי. דּ י - זה את לׁש מע כּ די רק ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם

למנ  פ יתא  אד ברא  מ ל הע ני  ל   אכבי ה ת ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
לס ר כלי ְְִֹֹלא 

וגו'מ וֹ נה  לּכ וֹ כבים  ד )מס ּפ ר ח"ב:(קמז, קע "א :)[זוהר תורה](דף זוהר ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

מספר מונה יקרא. ׁש מ וֹ ת  לכלּ ם לכּ וֹ כבים  מסּפ ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶמוֹ נה
לתבונתו  כח ורב אדונינו גדול יקרא. שמות לכלם לכוכבים
גדול  כח, ורב אדונינו גודל ואמר אלעזר רבי פתח מספר . אין
כח ורב גדול  שהקב"ה ידוע אין וכי הקב"ה, הוא ועליון ורב
אמר הוא מקום שבכל  ועוד כאן, דוד  שאמר  שבח  זה מה הוא,

קמה) אלא(תהלים  הטעם, מה אדונינו, גדול אמר וכאן ה', גדול
היה העליונה במדרגה מאד, ומהולל ה' גדול אמר שהוא שם
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אועד  ירוּ ׁש לים  ׁש ל  עיר ׁש אפלּ וּ  בעוֹ לם, היה א עכׁש ו ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב ׁש הרי אדם, אּמ נוּ ת ב )תהיה לּ ּה (זכריה אהיה ואני ִ◌ְ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ׁש כּ ן  כּ ל -  ּכ כּ תוּ ב לעיר אם וגוֹ '. סביב אׁש  חוֹ מת ה' ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ְנאם
בּ ראׁש  להי וֹ ת ראוּ י הרי זה וּ מעשׂ ה ׁש לּ וֹ . דּ יּ וּ ר ׁש הוּ א ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית,
בּ גּ אלּ ה היּ מים לסוֹ ף עד והסּת לּ ק  מּמ צרים, ישׂ ראל ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ צאוּ 
העליוֹ ן   ל ּמ ל קרוֹ בים אנ וּ  ׁש וּ דּ אי אחרת, ׁש אלה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נה.
אוֹ תם עשׂ ה ׁש יּ שׂ ראל זה,  ּכ ודּ אי - העּמ ים ׁש אר מכּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵי וֹ תר 
ׁש אר בּ ין י שׂ ראל  הם וכ העוֹ לם. כּ ל לב ה וּ א   ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

האיברים. בּ ין לב כּ מוֹ  יכוֹ לים העּמ ים, א ׁש האיברים  כּ מ וֹ  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
א  כּ לּ ם העּמ ים  ּכ לב , בּ לי  אחד רגע אפלּ וּ  בּ עוֹ לם ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַלעמד
 ֹבּ ת ו יר וּ ׁש לים גּ ם  וכ י שׂ ראל . בּ לי בּ ע וֹ לם  לעמד ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְיכ וֹ לים
בּ אמצע  היא   ּכ ועל  האיברים ,  ֹבּ תו לב כּ מוֹ  הארצוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר

האיברים   ֹבּ ת ו לב כּ מוֹ  הע וֹ לם , .כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

בּ תוֹ וי שׂ ראל  הלּ ב כּ מוֹ  העּמ ים ׁש אר  ֹבּ תו מתנהגים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
כּ ל  קיּ וּ ם והוּ א וח לּ ׁש , ר הוּ א הלּ ב ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים.
ׁש בּ וֹ  הלּ ב, רק כּ לל , ויגוֹ ן וצרה מצּ ער  י וֹ דע א ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים.
כּ לל , בּ הם התקרב  א האיברים ׁש אר הכל. ׁש בּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַהּק יּ וּ ם,
א האיברים ׁש אר  כּ ל דּ בר. יוֹ דעים וא קיּ וּ ם בּ הם אין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
רק  אלּ א בּ ּמ ח, ׁש ר וּ י  ושׂ כל, חכמה ׁש הוּ א , לּמ ל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְקרוֹ בים
 ּכ כּ לל. יוֹ דעים וא מּמ נּ וּ  רחוֹ קים האיברים וּ ׁש אר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַהלּ ב .
מּמ נּ וּ . רחוֹ קים הע ּמ ים וּ ׁש אר הּק ד וֹ ׁש ,  לּמ ל קרוֹ בים ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
וטנּ וּ ף  וּ טרפוֹ ת  נבלוֹ ת אוֹ כלים א ׁש יּ שׂ ראל אחרת , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה
הלּ ב  ׁש הרי הוּ א,  ּכ - העּמ ים כּ ׁש אר  וּ רמשׂ ים  וּ ׁש קצים  ְּולכלו◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
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לוֹ קח א האיברים. ׁש אר  כּ ל ועמידת  וּ מל וחלּ ׁש ,  ר ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַהוּ א
 ר וה וּ א  וּ ברוּ ר, נקי  וּ מז וֹ נוֹ  הדּ ם, כּ ל וצחוּ ת בּ רוּ ר  רק  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִלמז וֹ נוֹ ,
ׁש אר וכל האיברים, לכל מנּ יח ה ּפ סלת וּ ׁש אר  מהכּ ל, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוחלּ ׁש 
הכּ ל  ׁש ל ורע ּפ סלת כּ ל אלּ א בּ זה, מׁש גּ יחים א ֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים
ׁש אר בּ כל זה ועל  להם. ׁש ראוּ י כּ מוֹ  בּ חזק והם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְל וֹ קחים,
הצּ רעת. סגיר וּ ת ס ּפ חת, אוֹ  שׂ את אבעבּ וּ ע וֹ ת, י ׁש  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים
בּ וֹ  אין מהכּ ל, וּ ברוּ ר  נקי  הוּ א אלּ א אלּ ה, מ כּ ל כּ ל וּ ם אין ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַל לּ ב
נקי  ׁש הוּ א י שׂ ראל , את לקח הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש   ּכ כּ לל . ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְמוּ ם

כּ תוּ ב ועליו מוּ ם, בּ וֹ  ׁש אין ד )וּ ברוּ ר  השירים רעיתי (שיר  יפה  ּכּ ל ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
. ּב אין באתיוּ מוּ ם א אלּ וּ  ואמר, יד וֹ  נ ׁש ק  י וֹ סי, ר בּ י  בּ א ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌

לי. דּ י - זה את לׁש מע כּ די רק ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם

למנ  פ יתא  אד ברא  מ ל הע ני  ל   אכבי ה ת ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
לס ר כלי ְְִֹֹלא 

וגו'מ וֹ נה  לּכ וֹ כבים  ד )מס ּפ ר ח"ב:(קמז, קע "א :)[זוהר תורה](דף זוהר ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

מספר מונה יקרא. ׁש מ וֹ ת  לכלּ ם לכּ וֹ כבים  מסּפ ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶמוֹ נה
לתבונתו  כח ורב אדונינו גדול יקרא. שמות לכלם לכוכבים
גדול  כח, ורב אדונינו גודל ואמר אלעזר רבי פתח מספר . אין
כח ורב גדול  שהקב"ה ידוע אין וכי הקב"ה, הוא ועליון ורב
אמר הוא מקום שבכל  ועוד כאן, דוד  שאמר  שבח  זה מה הוא,

קמה) אלא(תהלים  הטעם, מה אדונינו, גדול אמר וכאן ה', גדול
היה העליונה במדרגה מאד, ומהולל ה' גדול אמר שהוא שם
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תהלי זוהר 

אמררהאומר התחתונה במדרגה אדונינו, גדול שכתוב וכאן
הארץ  כל אדון מספררושהוא מונה זה, מקרא קודם כתוב מה

שנברא מיום  העולם בני  כל אם יקרא, שמות לכלם לכוכבים
כמש "כ  לספור, יוכלו לא הכוכבים למנות יתאספו אדם

טו) והקב"ה(בראשית אותם , לספור  תוכל אם הכוכבים וספור
מפני  יקרא, שמות לכלם לכוכבים מספר  מונה בו כתוב מה
יוכל  מי  שאין כמו וגו', כח ורב אדונינו  גדול  שכתוב לפי  מה,
בו  כתוב הוא כך אף ממנו, לבד השמים כוכבי  למנות

מספר אין כתוב רזולתבונתו וראה מ)ובוא המוציא(ישעי'
הקב"ה וכוכבים ומחנות חילות כל וגו', צבאם במספר 
כל  אחד, אפילו  יגרע ולא ואחד, אחד לכל בשם מוציאם
ופקידים שרים נתמנו כלם שברקיעים והמזלות הכוכבים 

לו, כראוי ואחד אחד כל העולם, קטון לשמש עשב לך  ואין
ברקיע  מזל  או כוכב עליו  ישלט שלא העולם  כוכב בכל  ועל  ,

אחד  כל הקב"ה, לפני משמש שהוא  אחד ממונה  יש  ההוא
משמשים כלם שברקיעים הכוכבים וכל  לו, כראוי ואחד
ודבר דבר  לכל לשמש  נפקדים וכלם הזה, עולם לצורך 
ועצים עשבים גדלים ואין צומחים ואין הזה, בעולם שנמצא 
כנגדם העומדים הכוכבים  בזריחת  אלא  השדה  וירק ודשאים
לו. כראוי ואחד אחד  לכל בפנים פנים עליהם ונראים ממעל,

הזוהר זיו

התפארת:רה. המלכות:רו.לעומת  יכול רז.לעומת נברא  שום שאין 
סו "ף: אי"ן נקרא  והכל הוא , ודעתו דעתו הוא  כי תבונתו, להשיג
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מסּפ ר:ה אין לתבוּ נתוֹ  כּ ח ורב אדוֹ נינוּ  מעוֹ דדוגּ דוֹ ל 
יהו ארץ:ענוים עדי רׁש עים ענוּ זמׁש ּפ יל 

ליהו ּהינולא זּמ רוּ  בכנּ וֹ ר:ּב תוֹ דה 
הּמ צמיחח מטר לארץ הּמ כין בּ עבים ׁש מים המכּס ה
תהלי זוהר 

כבי ה מסר מ  נתלתב מסר ְְְְִִִִֵַַַָָאי

ּכ ח גּ דוֹ ל ורב ה)וג וֹ 'אדוֹ נינוּ  תרומה:(קמז, פ' שמות (דף[זוהר ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌

ואמר,]קע "א .) קמז)ּפ תח כּ ח (תהלים ורב  אדוֹ נינ וּ  גּ דוֹ ל  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌
וכ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הוּ א ועליוֹ ן ורב גּ דוֹ ל אוגוֹ '. י  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

כּ ח ורב גּ ד וֹ ל הוּ א הוּ א  ּבּ ר ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ׁש בח וֹ ידענוּ  מהוּ  ? ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌
כּ אן  דּ וד וכאן ׁש ל ה', גּ דוֹ ל א וֹ מר הוּ א מקוֹ ם בּ כל אלּ א ? ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּט עם מה אדוֹ נינוּ . גּ דוֹ ל אוֹ מראמר ׁש הוּ א  ׁש ם אלּ א ? ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
מא) ה'(שם  אוֹ מר.גּ דוֹ ל  הוּ א עלי וֹ נה בּ דרגּ ה מאד , וּ מהלּ ל  ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אוֹ מר, הוּ א תחּת וֹ נה בּ דרגּ ה אדוֹ נינוּ , גּ דוֹ ל ׁש כּ ת וּ בּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכאן
זה מּפ סוּ ק למעלה כּ תוּ ב מה הארץ. כּ ל אדוֹ ן ?ׁש הוּ א  ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

בּ ני  כּ ל אם יקרא. ׁש מ וֹ ת  לכלּ ם לכּ וֹ כבים מסּפ ר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶמוֹ נה
הכּ וֹ כבים, את למנ וֹ ת יתכּ נּ סוּ  אדם, ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י וּ כלוּ , טו)א אם(בראשית הכּ וֹ כבים וּ ספר  ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌
בּ וֹ  כּ תוּ ב  מה הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  א וֹ תם. לסּפ ר ?ּת וּ כל ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הּט עם מה יקרא. ׁש מוֹ ת לכלּ ם לכּ וֹ כבים מס ּפ ר  ?מוֹ נה ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ׁש אין  כּ מוֹ  וגוֹ '. כּ ח ורב אדוֹ נינ וּ  גּ ד וֹ ל ׁש כּ תוּ ב  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
בּ וֹ , כּ ת וּ ב הוּ א  ּכ אף  אליו, ּפ רט המים לכוֹ כבי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמסּפ ר 

מסּפ ר. אין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולתב וּ נתוֹ 
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תהלי זוהר 

אמררהאומר התחתונה במדרגה אדונינו, גדול שכתוב וכאן
הארץ  כל אדון מספררושהוא מונה זה, מקרא קודם כתוב מה

שנברא מיום  העולם בני  כל אם יקרא, שמות לכלם לכוכבים
כמש "כ  לספור, יוכלו לא הכוכבים למנות יתאספו אדם

טו) והקב"ה(בראשית אותם , לספור  תוכל אם הכוכבים וספור
מפני  יקרא, שמות לכלם לכוכבים מספר  מונה בו כתוב מה
יוכל  מי  שאין כמו וגו', כח ורב אדונינו  גדול  שכתוב לפי  מה,
בו  כתוב הוא כך אף ממנו, לבד השמים כוכבי  למנות

מספר אין כתוב רזולתבונתו וראה מ)ובוא המוציא(ישעי'
הקב"ה וכוכבים ומחנות חילות כל וגו', צבאם במספר 
כל  אחד, אפילו  יגרע ולא ואחד, אחד לכל בשם מוציאם
ופקידים שרים נתמנו כלם שברקיעים והמזלות הכוכבים 

לו, כראוי ואחד אחד כל העולם, קטון לשמש עשב לך  ואין
ברקיע  מזל  או כוכב עליו  ישלט שלא העולם  כוכב בכל  ועל  ,

אחד  כל הקב"ה, לפני משמש שהוא  אחד ממונה  יש  ההוא
משמשים כלם שברקיעים הכוכבים וכל  לו, כראוי ואחד
ודבר דבר  לכל לשמש  נפקדים וכלם הזה, עולם לצורך 
ועצים עשבים גדלים ואין צומחים ואין הזה, בעולם שנמצא 
כנגדם העומדים הכוכבים  בזריחת  אלא  השדה  וירק ודשאים
לו. כראוי ואחד אחד  לכל בפנים פנים עליהם ונראים ממעל,

הזוהר זיו

התפארת:רה. המלכות:רו.לעומת  יכול רז.לעומת נברא  שום שאין 
סו "ף: אי"ן נקרא  והכל הוא , ודעתו דעתו הוא  כי תבונתו, להשיג
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מסּפ ר:ה אין לתבוּ נתוֹ  כּ ח ורב אדוֹ נינוּ  מעוֹ דדוגּ דוֹ ל 
יהו ארץ:ענוים עדי רׁש עים ענוּ זמׁש ּפ יל 

ליהו ּהינולא זּמ רוּ  בכנּ וֹ ר:ּב תוֹ דה 
הּמ צמיחח מטר לארץ הּמ כין בּ עבים ׁש מים המכּס ה
תהלי זוהר 

כבי ה מסר מ  נתלתב מסר ְְְְִִִִֵַַַָָאי

ּכ ח גּ דוֹ ל ורב ה)וג וֹ 'אדוֹ נינוּ  תרומה:(קמז, פ' שמות (דף[זוהר ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌

ואמר,]קע "א .) קמז)ּפ תח כּ ח (תהלים ורב  אדוֹ נינ וּ  גּ דוֹ ל  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌
וכ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הוּ א ועליוֹ ן ורב גּ דוֹ ל אוגוֹ '. י  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

כּ ח ורב גּ ד וֹ ל הוּ א הוּ א  ּבּ ר ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ׁש בח וֹ ידענוּ  מהוּ  ? ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌
כּ אן  דּ וד וכאן ׁש ל ה', גּ דוֹ ל א וֹ מר הוּ א מקוֹ ם בּ כל אלּ א ? ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּט עם מה אדוֹ נינוּ . גּ דוֹ ל אוֹ מראמר ׁש הוּ א  ׁש ם אלּ א ? ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
מא) ה'(שם  אוֹ מר.גּ דוֹ ל  הוּ א עלי וֹ נה בּ דרגּ ה מאד , וּ מהלּ ל  ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אוֹ מר, הוּ א תחּת וֹ נה בּ דרגּ ה אדוֹ נינוּ , גּ דוֹ ל ׁש כּ ת וּ בּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכאן
זה מּפ סוּ ק למעלה כּ תוּ ב מה הארץ. כּ ל אדוֹ ן ?ׁש הוּ א  ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

בּ ני  כּ ל אם יקרא. ׁש מ וֹ ת  לכלּ ם לכּ וֹ כבים מסּפ ר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶמוֹ נה
הכּ וֹ כבים, את למנ וֹ ת יתכּ נּ סוּ  אדם, ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י וּ כלוּ , טו)א אם(בראשית הכּ וֹ כבים וּ ספר  ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌
בּ וֹ  כּ תוּ ב  מה הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  א וֹ תם. לסּפ ר ?ּת וּ כל ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הּט עם מה יקרא. ׁש מוֹ ת לכלּ ם לכּ וֹ כבים מס ּפ ר  ?מוֹ נה ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ׁש אין  כּ מוֹ  וגוֹ '. כּ ח ורב אדוֹ נינ וּ  גּ ד וֹ ל ׁש כּ תוּ ב  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
בּ וֹ , כּ ת וּ ב הוּ א  ּכ אף  אליו, ּפ רט המים לכוֹ כבי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמסּפ ר 

מסּפ ר. אין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולתב וּ נתוֹ 
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חציר: אׁש רטהרים ערב לבני לחמּה  לבהמה נוֹ תן 
האיׁש ייקראוּ : בׁש וֹ קי א יחּפ ץ הּס וּ ס בגבוּ רת א 
יהויאירצה: המיחליםרוֹ צה את יראיו את 

יהויבלחסדּ וֹ : את ׁש לם ירוּ  אהיׁש בּ חי הללי 
תהלי זוהר 

 לחס המיחלי את  יראיו את ה ' ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָר צה 

וגו'רוֹ צה יראיו  את יא)ה' מקץ:(קמז, פ' בראשית קצד:)[זוהר  ](דף  ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

וגוֹ '. הבּ וֹ ר מן  ויריצהוּ  י וֹ סף את ויּ קרא ּפ רעה ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש לח
ואמר , ּפ תח אבּ א קמז)ר בּ י  את(תהלים יראיו את  ה ' רוֹ צה ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

בּ צּ דּ יקים, מתרצּ ה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ּמ ה לחסדּ וֹ . ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַהמיחלים
עוֹ שׂ ים הם ׁש הצּ דּ יקים ועושים]מוּ ם למעלה[שלום ׁש לוֹ ם  ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

 ּכ וּ מוּ ם  לבעלּה , כּ לּ ה וּ מכניסים למּט ה , ׁש לוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוע וֹ שׂ ים
מ ּמ נּ וּ  ׁש יּ ראים בּ אוֹ תם בהם מתרצּ ה הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
המיחלים הם מי לחסדּ וֹ , למיחלים רצ וֹ נוֹ . את ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְוע וֹ שׂ ים

בּ לּ ילהלחסדּ וֹ  בּ ּת וֹ רה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם אוֹ מר , הוה ? ְ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לחסדּ וֹ , מצּפ ים הם הבּ קר, וּ כׁש בּ א הכינה . עם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת ּת פים
ׁש ל  חוּ ט בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה  מׁש ּת דּ ל  ׁש אדם בּ זמן בּ ארוּ ה, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

כּ כּ תוּ ב בּ יּ וֹ ם, עליו  נמׁש מב )חסד חסדּ וֹ (שם ה' יצוּ ה יוֹ מם ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
חסדּ וֹ  ה' יצ וּ ה י וֹ מם  הּט עם מה עּמ י. ׁש ירה מוּ םוּ בלּ ילה ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ואׁש  יראיו, את  ה' ר וֹ צה  כּ תוּ ב  ּכ וּ מוּ ם עּמ י . ׁש ירה בּ לּ ילה ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
להתּפ יּ ס  לוֹ  וּ מתרצּ ה האחר  את בּ רצ וֹ נוֹ  ׁש ר וֹ צה  כּ מי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִבּ יראיו.
יוֹ סף  כן כּ מוֹ  בּ יראיו. וא  יראיו את ה' רוֹ צה  ּכ וּ מוּ ם ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִעּמ וֹ ,
כּ יון  ׁש ם. אסוּ ר  ׁש היה הלּ ב , וּ בעצב הרוּ ח בּ עצב עצוּ ב  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהיה
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תהלי זוהר 

כּ תוּ ב  מה בּ ׁש ביל וֹ , ׁש לח לוֹ ׁש ּפ רעה התּפ יּ ס וּ  ויריצהוּ . ? ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
מוּ ם הלּ ב, את ל שׂ ּמ ח  דּ ברים שׂ מחה, דּ ברי ל וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְוהחזיר וּ 
וּ בבוֹ ר בּ בוֹ ר, נפל בּ ראׁש וֹ נה ראה, בּ א הבּ וֹ ר. מן  עצ וּ ב ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

. ּכ אחר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהתעלּ ה

דה לפני ת  עד  י כל סעדה   התקי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלא 
מז נ ת על ה א רְַָ

יראיור וֹ צה את  יא)וגו'ה ' המן:(קמז, פ' שמות ע"א )[זוהר ס"ב  ](דף ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ואמר , ּפ תח אבּ א קמז)רבּ י  את (שם יראיו  את ה ' ר וֹ צה ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
לחסדּ וֹ . הּמ להמיחלים בּ דרכי ללכת אדם לבני יׁש  כּ ּמ ה ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

לכ לּ ם, ברכוֹ ת ׁש יּ ּמ צאוּ  כּ די  הּת וֹ רה בּ דרכי וללכת ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ תוּ ב מה ׁש לּ מדנוּ , ולּת חּת וֹ נים. מט )לעלי וֹ נים  י שׂ ראל (ישעיה ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ּמ ׁש מיע  מה אתּפ אר. ודּ אי  אתּפ אר,  ּב ׁש בּ ׁש ביל אׁש ר ? ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הּפ אר וּ מה למעלה. מתּפ אר הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  למ ּט ה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

ׁש נינוּ ,ׁש לּ וֹ  להתּפ אר . הגּ ונים ׁש ּמ תחבּ רים ּת פלּ ין, ׁש ּמ ניח ? ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
יראיו  את ה' להיוֹ תרוֹ צה  צרי היה בּ יראיו ה' רוֹ צה זּ ה, מה  ! ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
יראיו  את ה' מוֹ ציארוֹ צה כּ לוֹ מר, יראיו, את ה ' רוֹ צה אלּ א ? ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

וּ מתר צּ ה  הזּ ה, הרצוֹ ן ה וּ א(ומתידע )את  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בהם ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
להם ׁש ּמ וֹ ציא האלּ ה היראיו הם וּ מי מּמ נּ וּ . היראים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִליראיו

הזּ ה הרצ וֹ ן אוֹ תםאת לחסדּ וֹ , המיחלים את ואמר חזר ? ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מן מזוֹ נם לבּק ׁש  ויוֹ ם  יוֹ ם בּ כל  וּ מח כּ ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהמצּפ ים

לחסדּ וֹ . המיחלים את ׁש כּ תוּ ב מׁש מע ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א,

סבאר בּ י  בּ ּק ׁש תוֹ ייסא ׁש בּ ּק ׁש  עד י וֹ ם בּ כל סעוּ דה התקין  א ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מזוֹ נוֹ ת  על ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  סעוּ דהלפני  נתקין א אמר, . ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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חציר: אׁש רטהרים ערב לבני לחמּה  לבהמה נוֹ תן 
האיׁש ייקראוּ : בׁש וֹ קי א יחּפ ץ הּס וּ ס בגבוּ רת א 
יהויאירצה: המיחליםרוֹ צה את יראיו את 

יהויבלחסדּ וֹ : את ׁש לם ירוּ  אהיׁש בּ חי הללי 
תהלי זוהר 

 לחס המיחלי את  יראיו את ה ' ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָר צה 

וגו'רוֹ צה יראיו  את יא)ה' מקץ:(קמז, פ' בראשית קצד:)[זוהר  ](דף  ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

וגוֹ '. הבּ וֹ ר מן  ויריצהוּ  י וֹ סף את ויּ קרא ּפ רעה ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש לח
ואמר , ּפ תח אבּ א קמז)ר בּ י  את(תהלים יראיו את  ה ' רוֹ צה ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

בּ צּ דּ יקים, מתרצּ ה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ּמ ה לחסדּ וֹ . ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַהמיחלים
עוֹ שׂ ים הם ׁש הצּ דּ יקים ועושים]מוּ ם למעלה[שלום ׁש לוֹ ם  ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

 ּכ וּ מוּ ם  לבעלּה , כּ לּ ה וּ מכניסים למּט ה , ׁש לוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוע וֹ שׂ ים
מ ּמ נּ וּ  ׁש יּ ראים בּ אוֹ תם בהם מתרצּ ה הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
המיחלים הם מי לחסדּ וֹ , למיחלים רצ וֹ נוֹ . את ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְוע וֹ שׂ ים

בּ לּ ילהלחסדּ וֹ  בּ ּת וֹ רה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם אוֹ מר , הוה ? ְ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לחסדּ וֹ , מצּפ ים הם הבּ קר, וּ כׁש בּ א הכינה . עם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת ּת פים
ׁש ל  חוּ ט בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה  מׁש ּת דּ ל  ׁש אדם בּ זמן בּ ארוּ ה, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

כּ כּ תוּ ב בּ יּ וֹ ם, עליו  נמׁש מב )חסד חסדּ וֹ (שם ה' יצוּ ה יוֹ מם ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
חסדּ וֹ  ה' יצ וּ ה י וֹ מם  הּט עם מה עּמ י. ׁש ירה מוּ םוּ בלּ ילה ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ואׁש  יראיו, את  ה' ר וֹ צה  כּ תוּ ב  ּכ וּ מוּ ם עּמ י . ׁש ירה בּ לּ ילה ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
להתּפ יּ ס  לוֹ  וּ מתרצּ ה האחר  את בּ רצ וֹ נוֹ  ׁש ר וֹ צה  כּ מי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִבּ יראיו.
יוֹ סף  כן כּ מוֹ  בּ יראיו. וא  יראיו את ה' רוֹ צה  ּכ וּ מוּ ם ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִעּמ וֹ ,
כּ יון  ׁש ם. אסוּ ר  ׁש היה הלּ ב , וּ בעצב הרוּ ח בּ עצב עצוּ ב  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהיה

יתה 1435זוהר הלימוד אלולסדר כז ליו

קמזתהלי מזמור | לחודש  ל  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

כּ תוּ ב  מה בּ ׁש ביל וֹ , ׁש לח לוֹ ׁש ּפ רעה התּפ יּ ס וּ  ויריצהוּ . ? ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
מוּ ם הלּ ב, את ל שׂ ּמ ח  דּ ברים שׂ מחה, דּ ברי ל וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְוהחזיר וּ 
וּ בבוֹ ר בּ בוֹ ר, נפל בּ ראׁש וֹ נה ראה, בּ א הבּ וֹ ר. מן  עצ וּ ב ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

. ּכ אחר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהתעלּ ה

דה לפני ת  עד  י כל סעדה   התקי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלא 
מז נ ת על ה א רְַָ

יראיור וֹ צה את  יא)וגו'ה ' המן:(קמז, פ' שמות ע"א )[זוהר ס"ב  ](דף ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ואמר , ּפ תח אבּ א קמז)רבּ י  את (שם יראיו  את ה ' ר וֹ צה ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
לחסדּ וֹ . הּמ להמיחלים בּ דרכי ללכת אדם לבני יׁש  כּ ּמ ה ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

לכ לּ ם, ברכוֹ ת ׁש יּ ּמ צאוּ  כּ די  הּת וֹ רה בּ דרכי וללכת ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ תוּ ב מה ׁש לּ מדנוּ , ולּת חּת וֹ נים. מט )לעלי וֹ נים  י שׂ ראל (ישעיה ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ּמ ׁש מיע  מה אתּפ אר. ודּ אי  אתּפ אר,  ּב ׁש בּ ׁש ביל אׁש ר ? ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הּפ אר וּ מה למעלה. מתּפ אר הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  למ ּט ה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

ׁש נינוּ ,ׁש לּ וֹ  להתּפ אר . הגּ ונים ׁש ּמ תחבּ רים ּת פלּ ין, ׁש ּמ ניח ? ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
יראיו  את ה' להיוֹ תרוֹ צה  צרי היה בּ יראיו ה' רוֹ צה זּ ה, מה  ! ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
יראיו  את ה' מוֹ ציארוֹ צה כּ לוֹ מר, יראיו, את ה ' רוֹ צה אלּ א ? ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

וּ מתר צּ ה  הזּ ה, הרצוֹ ן ה וּ א(ומתידע )את  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בהם ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
להם ׁש ּמ וֹ ציא האלּ ה היראיו הם וּ מי מּמ נּ וּ . היראים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִליראיו

הזּ ה הרצ וֹ ן אוֹ תםאת לחסדּ וֹ , המיחלים את ואמר חזר ? ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מן מזוֹ נם לבּק ׁש  ויוֹ ם  יוֹ ם בּ כל  וּ מח כּ ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהמצּפ ים

לחסדּ וֹ . המיחלים את ׁש כּ תוּ ב מׁש מע ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א,

סבאר בּ י  בּ ּק ׁש תוֹ ייסא ׁש בּ ּק ׁש  עד י וֹ ם בּ כל סעוּ דה התקין  א ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מזוֹ נוֹ ת  על ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  סעוּ דהלפני  נתקין א אמר, . ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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:יגציּ וֹ ן: ּבּ קרב בּ ני בּ ר ׁש ערי בּ ריחי חזּ ק כּ י 
ישׂ ּב יע:יד חּט ים חלב ׁש לוֹ ם גּ בוּ ל הלחטוהם 
תהלי זוהר 

 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני בּ ּק ׁש ת וֹ  ׁש בּ ּק ׁש  אחר  .הּמ ל מבּ ית ׁש ּת נּ תן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַעד
זמ  הרי ואמר: אחת , ׁש עה  מח כּ ה היה הּמ ל ,הוּ א , מבּ ית ׁש נּ ּת ן ן  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הּס עוּ דה התקינוּ  והלאה  יראי מכּ אן  אוֹ תם  ׁש ל הדּ ר וזוֹ הי  ! ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
עקּמ ים ׁש הוֹ לכים  הרׁש עים אוֹ תם חטא . יראי הוּ א ,  ּבּ רו ◌ִ◌◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

בּ הם כּ תוּ ב  מה הּת וֹ רה, ה)?בּ דרכי בבּ קר(ישעיה מ ׁש כּ ימי הוֹ י ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌
לחסדּ וֹ . המיחלים את יראיו את ה' רוֹ צה זה ועל ירדּ פוּ . ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵׁש כר

לחסדּ וֹ . זה וּ (ובזה)דּ וקא וי וֹ ם . יוֹ ם בּ כל האמ וּ נה בּ ני נוֹ דעים ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
וא אמר, בּ יוֹ מ וֹ  יוֹ ם בּ יוֹ מ וֹ . יוֹ ם דּ בר ולקטוּ  העם ויצא ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב 

ל ּמ ה  ּכ וכל אחר. ליוֹ ם י וֹ ם  בּ תוֹ רתי דּ בר היל אנ ּס נּ וּ  למען ? ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ה וֹ לכים ויוֹ ם יוֹ ם  ׁש כּ ל  האמ וּ נה , בּ ני אוֹ תם נ וֹ דעים בּ כאן א. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִאם 

בּ ּת וֹ רה. יׁש רה מכּ אן ,בּ דר אמר יצחק יג)ר בּ י  אכל(משלי צדּ יק  ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌
בּ ּת וֹ רה. ולקרא מ לּ התּפ לּ ל נפ ׁש וֹ  ׁש ה שׂ בּ יע אחר - נפׁש וֹ  ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלבע
הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נתן ׁש א עד ראה, בּ א אמר , ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
א וֹ תם לבין האמוּ נה  בּ ני אוֹ תם בּ ין הבחין לי שׂ ראל, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה 
הבחין  וּ ב ּמ ה  בּ ּת וֹ רה . עוֹ מדים וא אמוּ נה בּ ני ׁש אינם  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְרׁש עים

בּ ני בּ הם ׁש הם ׁש נּ מצא וּ  אוֹ תם וכל אנּס נּ וּ . ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ ּמ ן, ? ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
החס "ד, כּ תר ׁש ל בּ רׁש ם  ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם רׁש ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה,
א וֹ תם וכל אנּס נּ וּ . למען זה ועל  לחסדּ וֹ , המיחלים ׁש נּ אמר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
והּמ ן  הזּ ה, העליוֹ ן ה כּ תר מהם העביר אמוּ נה , בּ ני נמצאוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
העדּ יף א זה , כּ ל ועם  ּת חסר. רׁש עים וּ בטן ואמר, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהכריז

החסיר.א וה ּמ מעיט הּמ רבּ ה ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
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דּ ברוֹ : ירוּ ץ מהרה עד ארץ כּ צּ מרטזאמרתוֹ  ׁש לג הנּ תן 
יפזּ ר: כּ אפר קרתוֹ יזכּ פוֹ ר לפני כפּת ים קרחוֹ  מׁש לי 

יעמד: מים:יחמי יזּ לוּ  רוּ חוֹ  יב וימסם דּ ברוֹ  יׁש לח 
לישׂ ראל:(דברו)מגּ ידיט וּ מׁש ּפ טיו חקּ יו ליעקב דּ בריו 
תהלי זוהר 

וגו'י ׁש לח וימסם יח)דּ ברוֹ  קפג :)[ח"ג:(קמז , דּ בר וֹ ](דף  י ׁש לח ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הרוח שמעון רבי אמר  מים. יזּ ל וּ  רוּ חוֹ  י ב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוימסם
ככתוב  בתחלה, המנשב הקודש רוח הוא כאן מים שאצל

ד ) למלאות(שיר המים נוזלים ואח "כ בשמיו , יזלו גני הפיחי
מים יזלו רוחו  ישב זש"כ ואח"כ רחלה, בתחלה רוחו ישב

שמ וטרם מים , ומהיזלו נוזלים , המים אין  ההוא רוח  נשב
הענין  לעורר  דבר בכל שנצרך מזה נשמע  משמיענו,
זאת כדמיון מלמעלה יתראה למען בדבור  או במעשה
נוזלים המים אין הרוח שמנשב שטרם כאן כמו העשיה,

הרוח ההוא.לעומת

וגדל תזכ וגדל לנ ל ורק ליראל רק הא  ה רה  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹזכת 
ותג  יו"ד  ל  קצה וכל י "ת  "האל הא ת ת  ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֻקד ת 

ליעקב מ גּ יד  יט)דּ בריו  מות:(קמז, אחרי  פ' ויקרא ע"ג.)][זוהר רבּ י (דף  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌
ׁש נינוּ  הרי  לוֹ , אמר אביו . ׁש מעוֹ ן רבּ י  את ׁש אל  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר 

הזוהר זיו

ישראל רח. באמונת חזק ויסוד  גדול עיקר  והוא מאד עמוק המאמר זה
באה  שהאתעדל"ת  וגם  באתעדל"ת, תלויה  דלעילא שאתערותא להבין 
תורה  דיבורי וכן מצוה קיום שכל מזה להבין יש ועוד אתעדל"ע , מכח
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:יגציּ וֹ ן: ּבּ קרב בּ ני בּ ר ׁש ערי בּ ריחי חזּ ק כּ י 
ישׂ ּב יע:יד חּט ים חלב ׁש לוֹ ם גּ בוּ ל הלחטוהם 
תהלי זוהר 

 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני בּ ּק ׁש ת וֹ  ׁש בּ ּק ׁש  אחר  .הּמ ל מבּ ית ׁש ּת נּ תן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַעד
זמ  הרי ואמר: אחת , ׁש עה  מח כּ ה היה הּמ ל ,הוּ א , מבּ ית ׁש נּ ּת ן ן  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הּס עוּ דה התקינוּ  והלאה  יראי מכּ אן  אוֹ תם  ׁש ל הדּ ר וזוֹ הי  ! ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
עקּמ ים ׁש הוֹ לכים  הרׁש עים אוֹ תם חטא . יראי הוּ א ,  ּבּ רו ◌ִ◌◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

בּ הם כּ תוּ ב  מה הּת וֹ רה, ה)?בּ דרכי בבּ קר(ישעיה מ ׁש כּ ימי הוֹ י ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌
לחסדּ וֹ . המיחלים את יראיו את ה' רוֹ צה זה ועל ירדּ פוּ . ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵׁש כר

לחסדּ וֹ . זה וּ (ובזה)דּ וקא וי וֹ ם . יוֹ ם בּ כל האמ וּ נה בּ ני נוֹ דעים ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
וא אמר, בּ יוֹ מ וֹ  יוֹ ם בּ יוֹ מ וֹ . יוֹ ם דּ בר ולקטוּ  העם ויצא ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב 

ל ּמ ה  ּכ וכל אחר. ליוֹ ם י וֹ ם  בּ תוֹ רתי דּ בר היל אנ ּס נּ וּ  למען ? ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ה וֹ לכים ויוֹ ם יוֹ ם  ׁש כּ ל  האמ וּ נה , בּ ני אוֹ תם נ וֹ דעים בּ כאן א. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִאם 

בּ ּת וֹ רה. יׁש רה מכּ אן ,בּ דר אמר יצחק יג)ר בּ י  אכל(משלי צדּ יק  ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌
בּ ּת וֹ רה. ולקרא מ לּ התּפ לּ ל נפ ׁש וֹ  ׁש ה שׂ בּ יע אחר - נפׁש וֹ  ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלבע
הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נתן ׁש א עד ראה, בּ א אמר , ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
א וֹ תם לבין האמוּ נה  בּ ני אוֹ תם בּ ין הבחין לי שׂ ראל, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה 
הבחין  וּ ב ּמ ה  בּ ּת וֹ רה . עוֹ מדים וא אמוּ נה בּ ני ׁש אינם  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְרׁש עים

בּ ני בּ הם ׁש הם ׁש נּ מצא וּ  אוֹ תם וכל אנּס נּ וּ . ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ ּמ ן, ? ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
החס "ד, כּ תר ׁש ל בּ רׁש ם  ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם רׁש ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה,
א וֹ תם וכל אנּס נּ וּ . למען זה ועל  לחסדּ וֹ , המיחלים ׁש נּ אמר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
והּמ ן  הזּ ה, העליוֹ ן ה כּ תר מהם העביר אמוּ נה , בּ ני נמצאוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
העדּ יף א זה , כּ ל ועם  ּת חסר. רׁש עים וּ בטן ואמר, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהכריז

החסיר.א וה ּמ מעיט הּמ רבּ ה ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
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דּ ברוֹ : ירוּ ץ מהרה עד ארץ כּ צּ מרטזאמרתוֹ  ׁש לג הנּ תן 
יפזּ ר: כּ אפר קרתוֹ יזכּ פוֹ ר לפני כפּת ים קרחוֹ  מׁש לי 

יעמד: מים:יחמי יזּ לוּ  רוּ חוֹ  יב וימסם דּ ברוֹ  יׁש לח 
לישׂ ראל:(דברו)מגּ ידיט וּ מׁש ּפ טיו חקּ יו ליעקב דּ בריו 
תהלי זוהר 

וגו'י ׁש לח וימסם יח)דּ ברוֹ  קפג :)[ח"ג:(קמז , דּ בר וֹ ](דף  י ׁש לח ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הרוח שמעון רבי אמר  מים. יזּ ל וּ  רוּ חוֹ  י ב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוימסם
ככתוב  בתחלה, המנשב הקודש רוח הוא כאן מים שאצל

ד ) למלאות(שיר המים נוזלים ואח "כ בשמיו , יזלו גני הפיחי
מים יזלו רוחו  ישב זש"כ ואח"כ רחלה, בתחלה רוחו ישב

שמ וטרם מים , ומהיזלו נוזלים , המים אין  ההוא רוח  נשב
הענין  לעורר  דבר בכל שנצרך מזה נשמע  משמיענו,
זאת כדמיון מלמעלה יתראה למען בדבור  או במעשה
נוזלים המים אין הרוח שמנשב שטרם כאן כמו העשיה,

הרוח ההוא.לעומת

וגדל תזכ וגדל לנ ל ורק ליראל רק הא  ה רה  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹזכת 
ותג  יו"ד  ל  קצה וכל י "ת  "האל הא ת ת  ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֻקד ת 

ליעקב מ גּ יד  יט)דּ בריו  מות:(קמז, אחרי  פ' ויקרא ע"ג.)][זוהר רבּ י (דף  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌
ׁש נינוּ  הרי  לוֹ , אמר אביו . ׁש מעוֹ ן רבּ י  את ׁש אל  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר 

הזוהר זיו

ישראל רח. באמונת חזק ויסוד  גדול עיקר  והוא מאד עמוק המאמר זה
באה  שהאתעדל"ת  וגם  באתעדל"ת, תלויה  דלעילא שאתערותא להבין 
תורה  דיבורי וכן מצוה קיום שכל מזה להבין יש ועוד אתעדל"ע , מכח
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תהלי זוהר 

העיר וּ  ויפה  וּ מזּ לוֹ ת, כוֹ כבים לעוֹ בדי ּת וֹ רה לל ּמ ד  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אס וּ ר 
כּ יון  אבל  גּ וֹ י. לכל כן ע שׂ ה א ׁש כּ תוּ ב מבּ בל , ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים

הזוהר זיו

עלמא הזדוגות ע"י  השפע המשכת העליונים  בעולמות  פועלים  ותפלה 
ולכן  הקדושה, והשכינה  מלכות  דנוקבא עלמא עם תפארת דדכורא 
חכמת בלשון ותפלה תורה  ודיבורי מצות  קיום של אתעדל"ת  נקראת

נוקבין, מיין העלאת בשם  משל עד"ר  השפעתהקבלה של והאתדל"ע 
ישב  זה בפסוק שנקרא  כמו דוכרין, מיין בשם  משל עד"ר  נקרא השפע
עלמא המלכות זו הקודש רוח היינו ורוחו  נוקבין, מיין  העלאת  על  רוחו
עלמא התפארת מן  השפע השפעת היינו  מים , יזלו זה ולעומת  דנוקבא ,
עליונים היותר  מעולמות התפארת  אל באה והשפע  דוכרין, מים דדכורא
על  גני הפיחי בהפסוק זה ענין נרמז וכן ובינה, חכמה של הזדוגות שנקרא
יש  ועפי"ז דוכרין, מיין השפעת על בשמיו ויזלו נוקבין, מיין  העלאת

הקב  חכמת ללומדי  הזה במאמר רשב"י דברי מעט אמנםלהבין לה ,
וזה  הזה: העמוק  מאמר בביאור  זצ"ל הרמ"ז דברי  להביא טוב  כי  ראיתי
ועוד מים , יזל רוחו  ישב דהיל"ל מדקדק מים, יזלו רוחו ישב הה"ד  לשונו,
כח  שאין  והוא  נחמד ענין יודיענו אבל הקל , מבנין ויזלו הפעיל מבנין  ישב
עליון  בסיוע  לא אם רוחא  ההוא נשיבת  שהוא  מ "ן להעלות  במלכות
יזלו  ואח"כ הרוח, משבי  כמו  שהוא  רוחו ישב וזהו שמע, בכוונת כנזכר 
זאת בכל  אבל להשפיע, המשפיע חשק גדול כי דוכרין, מים מאליהם  מים
אפשר שאי  דקי"ל אע "ג כלומר מיא, גזלין לא  רוחא האי נשיב לא עד
זה  אבל מלמעלה, השפע ירד לא אם אחד  רגע אפילו להתקיים לעולם 
תולה  זה כי פנימיות , בשל  ולא  העולמות  קיום  של השפע בענין
קמשמע מאי רשב"י שואל ואשר מ"ן, בהעלאת  התחתונים  בהתעוררות
נמסים, הקרח שחתיכות  וימסם , דברו ישלח ברישא שאמר דכיון  הוא לן 
בענין  הפסוק כל שאם  שכן וכל מים , יזלו ברוחו יש  אח"כ לומר  צורך מה
הארץ , על כבר  הם  נמסו מאשר המים  כי מים , יזלו לומר יצדק לא אחד
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תהלי זוהר 

לי שׂ ראל  וּ מׁש ּפ טיו חּק יו לּמ ה ליעקב, דּ בריו מגּ יד  ?ׁש אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
העליוֹ ן  ׁש החלק י שׂ ראל אׁש ריהם ראה, בּ א אלעזר, לוֹ , ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָאמר
לקח כּ י  ׁש כּ תוּ ב הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ הם נטע הזּ ה ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
וּ מוּ ם זרה. עב וֹ דה עוֹ בדי לע ּמ ים וא לכם לכם, נתּת י  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָטוֹ ב
נסּת ר כּ לּ ּה  הּת וֹ רה מּמ ׁש , ׁש מוֹ  נכ בּ דה, עלי וֹ נה גּ נוּ זה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
נסּת ר דרגוֹ ת, בּ ׁש ּת י  הם י שׂ ראל  כּ ן ועל ׁש מוֹ , ׁש ל בּ ּס וֹ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונגלה
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ : זוֹ  ׁש נּ קׁש רוֹ ת הן דּ רגוֹ ת ׁש ׁש  ׁש נינוּ , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונגלה.
נסּת ר דּ ר גּ ה, על דּ רגּ ה אחת וכל וישׂ ראל. ּת וֹ רה הוּ א,  ָּבּ רו◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ונגלה. נסּת ר דּ רגּ ה, על  דּ רגּ ה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונגלה.
זהוּ  דּ ר גּ ה. על דּ ר גּ ה כּ ן גּ ם ישׂ ראל ונגלה. נסּת ר כּ ן גּ ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

קמז)ׁש כּ תוּ ב וּ מׁש ּפ טיו (תהלים חּק יו ליעקב דּ בריו מגּ יד ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ואחד  גּ לוּ י אחד  וישׂ ראל, יעקב - הן דרגוֹ ת ׁש ּת י ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל.

אוֹ מר זּ ה מה בּ םנסּת ר. ונר ׁש ם ׁש נּ ּמ וֹ ל מי כּ ל אלּ א (ברשם)? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ לוֹ מר, בּת וֹ רה, ׁש התגּ לּ וּ  דּ ברים בּ אוֹ תם לוֹ  נוֹ תנים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
עליו  נ וֹ תנים פרקים, וּ בראׁש י  אוֹ תיּ וֹ ת בּ רא ׁש י לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמוֹ דיעים 
לדרגּ ה ׁש יּ תעלּ ה עד יוֹ תר, וא  הּת וֹ רה, מצווֹ ת ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌חמרה 

הזוהר זיו

הקרח, המסכת  אחד הם, ענינים  ב' ודאי אלא  מלמעלה , הוא מים  ויזלו
הוא אחד השפע, השפעת בחינות ב' נרמזו וכאן המים, נזילת  והב'
השפע מימי המקפים בעולם עונות שיש  שאע"פ העולם , לקיום  המוכרח
ואז וימסם , דברו ישלח ברחמיו  הוא מ"מ הדין, כח שהוא  הקור  ומגדילים 
שהוא והב' החיצוניות , שפע נקרא  וזה  עכורים , אלא  זכים מים אינם
מים יזלו  ואז לנשוב, המלכות במדת  כח שנותן היינו רוחו, ישב העקיר ,

עכ"ל: שנתבאר , כמו העליון דעת  מן טהורים 
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העיר וּ  ויפה  וּ מזּ לוֹ ת, כוֹ כבים לעוֹ בדי ּת וֹ רה לל ּמ ד  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אס וּ ר 
כּ יון  אבל  גּ וֹ י. לכל כן ע שׂ ה א ׁש כּ תוּ ב מבּ בל , ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים

הזוהר זיו

עלמא הזדוגות ע"י  השפע המשכת העליונים  בעולמות  פועלים  ותפלה 
ולכן  הקדושה, והשכינה  מלכות  דנוקבא עלמא עם תפארת דדכורא 
חכמת בלשון ותפלה תורה  ודיבורי מצות  קיום של אתעדל"ת  נקראת

נוקבין, מיין העלאת בשם  משל עד"ר  השפעתהקבלה של והאתדל"ע 
ישב  זה בפסוק שנקרא  כמו דוכרין, מיין בשם  משל עד"ר  נקרא השפע
עלמא המלכות זו הקודש רוח היינו ורוחו  נוקבין, מיין  העלאת  על  רוחו
עלמא התפארת מן  השפע השפעת היינו  מים , יזלו זה ולעומת  דנוקבא ,
עליונים היותר  מעולמות התפארת  אל באה והשפע  דוכרין, מים דדכורא
על  גני הפיחי בהפסוק זה ענין נרמז וכן ובינה, חכמה של הזדוגות שנקרא
יש  ועפי"ז דוכרין, מיין השפעת על בשמיו ויזלו נוקבין, מיין  העלאת

הקב  חכמת ללומדי  הזה במאמר רשב"י דברי מעט אמנםלהבין לה ,
וזה  הזה: העמוק  מאמר בביאור  זצ"ל הרמ"ז דברי  להביא טוב  כי  ראיתי
ועוד מים , יזל רוחו  ישב דהיל"ל מדקדק מים, יזלו רוחו ישב הה"ד  לשונו,
כח  שאין  והוא  נחמד ענין יודיענו אבל הקל , מבנין ויזלו הפעיל מבנין  ישב
עליון  בסיוע  לא אם רוחא  ההוא נשיבת  שהוא  מ "ן להעלות  במלכות
יזלו  ואח"כ הרוח, משבי  כמו  שהוא  רוחו ישב וזהו שמע, בכוונת כנזכר 
זאת בכל  אבל להשפיע, המשפיע חשק גדול כי דוכרין, מים מאליהם  מים
אפשר שאי  דקי"ל אע "ג כלומר מיא, גזלין לא  רוחא האי נשיב לא עד
זה  אבל מלמעלה, השפע ירד לא אם אחד  רגע אפילו להתקיים לעולם 
תולה  זה כי פנימיות , בשל  ולא  העולמות  קיום  של השפע בענין
קמשמע מאי רשב"י שואל ואשר מ"ן, בהעלאת  התחתונים  בהתעוררות
נמסים, הקרח שחתיכות  וימסם , דברו ישלח ברישא שאמר דכיון  הוא לן 
בענין  הפסוק כל שאם  שכן וכל מים , יזלו ברוחו יש  אח"כ לומר  צורך מה
הארץ , על כבר  הם  נמסו מאשר המים  כי מים , יזלו לומר יצדק לא אחד

יתה 1439זוהר הלימוד אלולסדר כח ליו
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לי שׂ ראל  וּ מׁש ּפ טיו חּק יו לּמ ה ליעקב, דּ בריו מגּ יד  ?ׁש אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
העליוֹ ן  ׁש החלק י שׂ ראל אׁש ריהם ראה, בּ א אלעזר, לוֹ , ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָאמר
לקח כּ י  ׁש כּ תוּ ב הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ הם נטע הזּ ה ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
וּ מוּ ם זרה. עב וֹ דה עוֹ בדי לע ּמ ים וא לכם לכם, נתּת י  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָטוֹ ב
נסּת ר כּ לּ ּה  הּת וֹ רה מּמ ׁש , ׁש מוֹ  נכ בּ דה, עלי וֹ נה גּ נוּ זה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
נסּת ר דרגוֹ ת, בּ ׁש ּת י  הם י שׂ ראל  כּ ן ועל ׁש מוֹ , ׁש ל בּ ּס וֹ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונגלה
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ : זוֹ  ׁש נּ קׁש רוֹ ת הן דּ רגוֹ ת ׁש ׁש  ׁש נינוּ , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונגלה.
נסּת ר דּ ר גּ ה, על דּ רגּ ה אחת וכל וישׂ ראל. ּת וֹ רה הוּ א,  ָּבּ רו◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ונגלה. נסּת ר דּ רגּ ה, על  דּ רגּ ה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונגלה.
זהוּ  דּ ר גּ ה. על דּ ר גּ ה כּ ן גּ ם ישׂ ראל ונגלה. נסּת ר כּ ן גּ ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

קמז)ׁש כּ תוּ ב וּ מׁש ּפ טיו (תהלים חּק יו ליעקב דּ בריו מגּ יד ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ואחד  גּ לוּ י אחד  וישׂ ראל, יעקב - הן דרגוֹ ת ׁש ּת י ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל.

אוֹ מר זּ ה מה בּ םנסּת ר. ונר ׁש ם ׁש נּ ּמ וֹ ל מי כּ ל אלּ א (ברשם)? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ לוֹ מר, בּת וֹ רה, ׁש התגּ לּ וּ  דּ ברים בּ אוֹ תם לוֹ  נוֹ תנים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
עליו  נ וֹ תנים פרקים, וּ בראׁש י  אוֹ תיּ וֹ ת בּ רא ׁש י לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמוֹ דיעים 
לדרגּ ה ׁש יּ תעלּ ה עד יוֹ תר, וא  הּת וֹ רה, מצווֹ ת ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌חמרה 

הזוהר זיו

הקרח, המסכת  אחד הם, ענינים  ב' ודאי אלא  מלמעלה , הוא מים  ויזלו
הוא אחד השפע, השפעת בחינות ב' נרמזו וכאן המים, נזילת  והב'
השפע מימי המקפים בעולם עונות שיש  שאע"פ העולם , לקיום  המוכרח
ואז וימסם , דברו ישלח ברחמיו  הוא מ"מ הדין, כח שהוא  הקור  ומגדילים 
שהוא והב' החיצוניות , שפע נקרא  וזה  עכורים , אלא  זכים מים אינם
מים יזלו  ואז לנשוב, המלכות במדת  כח שנותן היינו רוחו, ישב העקיר ,

עכ"ל: שנתבאר , כמו העליון דעת  מן טהורים 
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ליעקב דּ בריו מגּ יד ׁש כּ תוּ ב זהוּ  יפה)אחרת. חּק יו (ליעקב  אבל . ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌◌ָ◌
וכתוּ ב עליוֹ נה, י וֹ תר  בּ דרגּ ה ׁש הוּ א לי שׂ ראל, (בראשיתוּ מׁש ּפ טיו  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

לי שׂ ראל ,לב ) וּ מׁש ּפ טיו חּק יו וגוֹ '. יעקב עוֹ ד ׁש מ יּק רא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌א
ׁש א תוֹ רה, וסתרי הּת וֹ רה והנהגוֹ ת הּת וֹ רה ס וֹ דוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵאלּ וּ 
כּ ראוּ י . עליוֹ נה יוֹ תר בּ דרגּ ה ׁש הוּ א למי אלּ א לגלּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצטרכוּ 

כּ ּמ הוּ מה  אחת על  זרה עבוֹ דה  עוֹ בדי לעּמ ים כּ זה , לּ י שׂ ראל  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
קטנּ ה וכּמ ה. אוֹ ת אפ לּ וּ  לוֹ  ונוֹ תנים נּמ וֹ ל  ׁש א מי  וכל  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ ׁש מוֹ  וּ מׁש ּק ר  ע וֹ לם החריב כּ אלּ וּ  הּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
בּ זה  ּת ל וּ י ׁש הכּ ל  הוּ א,  ּׁש כּ תוּ בבּ ר ו נק ׁש ר , בּ זה וזה (ירמיהלג ), ָ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּ א שׂ מּת י. א וארץ ׁש מים ח ּק וֹ ת ולילה יוֹ מם בריתי א ֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִאם
י שׂ ראל . בּ ני לפני מׁש ה שׂ ם א ׁש ר  הּת וֹ רה וזּ את  כּ תוּ ב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְראה,
 ּכ מוּ ם שׂ ם. א העּמ ים  לׁש אר אבל שׂ ם, י שׂ ראל  בּ ני  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

ישׂ ראל. בּ ני  אל ב )דּ בּ ר כּ לּ ם.(ויקרא  וכן ּת אמר . ישׂ ראל בּ ני ואל ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌
לאוּ נקלוּ ס, אמר וּ   ּׁש כ וׁש ּמ אי, הלּ ל הם הע וֹ לם, אבוֹ ת ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָינוּ חוּ 
הדּ בר ראה, וּ בא ׁש נּ ּמ וֹ ל. עד ּת וֹ רה דּ בר ל וֹ  הוֹ דיעוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
דּ בר זה בּ י "ת, אל"ף לּת ינוֹ ק וֹ ת ׁש נּ וֹ תנים הּת וֹ רה ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן
ברצ וֹ ן, וּ להעל וֹ תוֹ  בּ שׂ כלם להיג יכ וֹ לים  העוֹ לם בּ ני ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
ועלי וֹ ני  עלי וֹ נים מלאכים ואפ לּ וּ  בּ פיהם, אוֹ תוֹ  לדבּ ר ׁש כּ ן ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
הּק ד וֹ ׁש . הם נסּת ר וֹ ת  הם כּ י להיג, יכוֹ לים אין ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים
ּת ל וּ יים כּ לּ ם עוֹ למוֹ ת, ׁש ל רבבוֹ ת וחמׁש  מאוֹ ת וארבּ ע ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְואלף
חקוּ קים קדוֹ ׁש ים ׁש מוֹ ת וּ ׁש נים וׁש בעים אל"ף, ׁש ל ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְבּ ק וֹ צוֹ 
ׁש מים ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים בהם ׁש עמד וּ  ר ׁש וּ מים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ אוֹ ת יּ וֹ תיו
אחד , לצד אחד מצּ ד  ּת לוּ יים ,הּמ ל ׁש ל הכּ ב וֹ ד וכ ּס א ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָוארץ,
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ׁש ל  ותוֹ מכים הע וֹ למוֹ ת, כּ ל  ׁש ל קיּ וּ מם האלף ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּפ ׁש יטוּ ת
החכמה. בּ סוֹ ד ותחּת וֹ נים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים

יוֹ צאיםוּ ׁש בילים כּ לּ ם אמיר וֹ ת, ועשׂ ר  עמּק ים וּ נהר וֹ ת  נסּת רים ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌
והלאה מכּ אן האלף. ׁש ּת חת ּת חּת וֹ ן קוֹ ץ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵמאוֹ תוֹ 
ׁש נּ חקקה לחכמה חׁש בּ וֹ ן ואין בּ בי "ת, אלף להת ּפ ט ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמתחיל 

הכּ ל,כּ אן. ואמוּ נת  הכּ ל  ׁש ל הּק יּ וּ ם היא הּת וֹ רה  ּכ מוּ ם  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֹ
ז  עם זה האמוּ נה ׁש ל  קׁש ר  כּ ראוּ ילק ׁש ר נקׁש רה ׁש נּ ּמ וֹ ל , וּ מי . ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ וֹ  כּ תוּ ב  בּ וֹ , נקׁש ר וא  נּמ וֹ ל  ׁש א וּ מי  האמוּ נה. קׁש ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
כב ) קד ׁש .(ויקרא  יאכל א זר יג )וכל  בּ וֹ .(שמות יאכל א ערל ועל  ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌

בּ ּק ד ה. להתערב וּ בא ׁש ּמ צּ דּ וֹ , הּט מאה ר וּ ח  התעוֹ ררה ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
קד וֹ ׁש , בּ רׁש ם ר ׁש וּ מים בּ ניו, י שׂ ראל  את ׁש הפריד הרחמן  ָּבּ רו◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌

כּ תוּ ב, עליהם וּ מזּ המּת ם. כ )מהם שׂ וֹ רק (ירמיה  נטע ּת י ואנכי ֵ◌ֶ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
, ּכ וּ מוּ ם  אמת. זרע וא(מיכהז)כּ ה  ליעקב , אמת ּת ּת ן ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌

וּ נׁש קוֹ  אלעזר  רבּ י בּ א אמת. לזרע אמת, ּת וֹ רת יד וֹ .לאחר. על ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כּ תוּ ברבּ י אמר, יב )חזקיּ ה א ע ּמ וֹ (שמואל  את ה' יּט ׁש  א כּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌
הּט עם מה  עּמ וֹ , את ה' י ּט ׁש  א כּ י וגוֹ '. ׁש מוֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַבּ עבוּ ר

הגּ דוֹ ל  ׁש מוֹ  נק ׁש ר וּ בּ עב וּ ר  וּ בּמ ה זה. עם זה נקׁש ר  הכּ ל  כּ י ? ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ה וּ א  ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  ׁש נּ ר ׁש םישׂ ראל קדוֹ ׁש  רׁש ם בּ אוֹ תוֹ  ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ול ּמ ה עּמ וֹ . את ה' יּט ׁש  א  ּכ וּ מוּ ם ׁש מ וֹ בּ בשׂ רם, בּ עבוּ ר ? ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌
והּק דוֹ ׁש  בּ רית, נקראת הּת וֹ רה למדנוּ , בּ הם. ׁש נּ רׁש ם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל
ולכן  בּ רית. נקרא הזּ ה הּק דוֹ ׁש  והר ׁש ם בּ רית, נקרא הוּ א  ָּבּ ר ו◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ייסא, רבּ י  לוֹ  אמר  מזּ ה. זה נפרד וא  זה עם זה נקׁש ר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַהכּ ל 
ׁש נּ קרא לנוּ  מנּ ין הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אבל יפה, - וישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה
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ליעקב דּ בריו מגּ יד ׁש כּ תוּ ב זהוּ  יפה)אחרת. חּק יו (ליעקב  אבל . ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌◌ָ◌
וכתוּ ב עליוֹ נה, י וֹ תר  בּ דרגּ ה ׁש הוּ א לי שׂ ראל, (בראשיתוּ מׁש ּפ טיו  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

לי שׂ ראל ,לב ) וּ מׁש ּפ טיו חּק יו וגוֹ '. יעקב עוֹ ד ׁש מ יּק רא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌א
ׁש א תוֹ רה, וסתרי הּת וֹ רה והנהגוֹ ת הּת וֹ רה ס וֹ דוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵאלּ וּ 
כּ ראוּ י . עליוֹ נה יוֹ תר בּ דרגּ ה ׁש הוּ א למי אלּ א לגלּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצטרכוּ 

כּ ּמ הוּ מה  אחת על  זרה עבוֹ דה  עוֹ בדי לעּמ ים כּ זה , לּ י שׂ ראל  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
קטנּ ה וכּמ ה. אוֹ ת אפ לּ וּ  לוֹ  ונוֹ תנים נּמ וֹ ל  ׁש א מי  וכל  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ ׁש מוֹ  וּ מׁש ּק ר  ע וֹ לם החריב כּ אלּ וּ  הּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
בּ זה  ּת ל וּ י ׁש הכּ ל  הוּ א,  ּׁש כּ תוּ בבּ ר ו נק ׁש ר , בּ זה וזה (ירמיהלג ), ָ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּ א שׂ מּת י. א וארץ ׁש מים ח ּק וֹ ת ולילה יוֹ מם בריתי א ֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִאם
י שׂ ראל . בּ ני לפני מׁש ה שׂ ם א ׁש ר  הּת וֹ רה וזּ את  כּ תוּ ב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְראה,
 ּכ מוּ ם שׂ ם. א העּמ ים  לׁש אר אבל שׂ ם, י שׂ ראל  בּ ני  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

ישׂ ראל. בּ ני  אל ב )דּ בּ ר כּ לּ ם.(ויקרא  וכן ּת אמר . ישׂ ראל בּ ני ואל ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌
לאוּ נקלוּ ס, אמר וּ   ּׁש כ וׁש ּמ אי, הלּ ל הם הע וֹ לם, אבוֹ ת ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָינוּ חוּ 
הדּ בר ראה, וּ בא ׁש נּ ּמ וֹ ל. עד ּת וֹ רה דּ בר ל וֹ  הוֹ דיעוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
דּ בר זה בּ י "ת, אל"ף לּת ינוֹ ק וֹ ת ׁש נּ וֹ תנים הּת וֹ רה ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן
ברצ וֹ ן, וּ להעל וֹ תוֹ  בּ שׂ כלם להיג יכ וֹ לים  העוֹ לם בּ ני ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
ועלי וֹ ני  עלי וֹ נים מלאכים ואפ לּ וּ  בּ פיהם, אוֹ תוֹ  לדבּ ר ׁש כּ ן ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
הּק ד וֹ ׁש . הם נסּת ר וֹ ת  הם כּ י להיג, יכוֹ לים אין ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים
ּת ל וּ יים כּ לּ ם עוֹ למוֹ ת, ׁש ל רבבוֹ ת וחמׁש  מאוֹ ת וארבּ ע ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְואלף
חקוּ קים קדוֹ ׁש ים ׁש מוֹ ת וּ ׁש נים וׁש בעים אל"ף, ׁש ל ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְבּ ק וֹ צוֹ 
ׁש מים ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים בהם ׁש עמד וּ  ר ׁש וּ מים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ אוֹ ת יּ וֹ תיו
אחד , לצד אחד מצּ ד  ּת לוּ יים ,הּמ ל ׁש ל הכּ ב וֹ ד וכ ּס א ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָוארץ,

יתה 1441זוהר הלימוד אלולסדר כט ליו

קמזתהלי מזמור | לחודש  ל  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

ׁש ל  ותוֹ מכים הע וֹ למוֹ ת, כּ ל  ׁש ל קיּ וּ מם האלף ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּפ ׁש יטוּ ת
החכמה. בּ סוֹ ד ותחּת וֹ נים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים

יוֹ צאיםוּ ׁש בילים כּ לּ ם אמיר וֹ ת, ועשׂ ר  עמּק ים וּ נהר וֹ ת  נסּת רים ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌
והלאה מכּ אן האלף. ׁש ּת חת ּת חּת וֹ ן קוֹ ץ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵמאוֹ תוֹ 
ׁש נּ חקקה לחכמה חׁש בּ וֹ ן ואין בּ בי "ת, אלף להת ּפ ט ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמתחיל 

הכּ ל,כּ אן. ואמוּ נת  הכּ ל  ׁש ל הּק יּ וּ ם היא הּת וֹ רה  ּכ מוּ ם  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֹ
ז  עם זה האמוּ נה ׁש ל  קׁש ר  כּ ראוּ ילק ׁש ר נקׁש רה ׁש נּ ּמ וֹ ל , וּ מי . ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ וֹ  כּ תוּ ב  בּ וֹ , נקׁש ר וא  נּמ וֹ ל  ׁש א וּ מי  האמוּ נה. קׁש ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
כב ) קד ׁש .(ויקרא  יאכל א זר יג )וכל  בּ וֹ .(שמות יאכל א ערל ועל  ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌

בּ ּק ד ה. להתערב וּ בא ׁש ּמ צּ דּ וֹ , הּט מאה ר וּ ח  התעוֹ ררה ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
קד וֹ ׁש , בּ רׁש ם ר ׁש וּ מים בּ ניו, י שׂ ראל  את ׁש הפריד הרחמן  ָּבּ רו◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌

כּ תוּ ב, עליהם וּ מזּ המּת ם. כ )מהם שׂ וֹ רק (ירמיה  נטע ּת י ואנכי ֵ◌ֶ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
, ּכ וּ מוּ ם  אמת. זרע וא(מיכהז)כּ ה  ליעקב , אמת ּת ּת ן ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌

וּ נׁש קוֹ  אלעזר  רבּ י בּ א אמת. לזרע אמת, ּת וֹ רת יד וֹ .לאחר. על ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כּ תוּ ברבּ י אמר, יב )חזקיּ ה א ע ּמ וֹ (שמואל  את ה' יּט ׁש  א כּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌
הּט עם מה  עּמ וֹ , את ה' י ּט ׁש  א כּ י וגוֹ '. ׁש מוֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַבּ עבוּ ר

הגּ דוֹ ל  ׁש מוֹ  נק ׁש ר וּ בּ עב וּ ר  וּ בּמ ה זה. עם זה נקׁש ר  הכּ ל  כּ י ? ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ה וּ א  ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  ׁש נּ ר ׁש םישׂ ראל קדוֹ ׁש  רׁש ם בּ אוֹ תוֹ  ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ול ּמ ה עּמ וֹ . את ה' יּט ׁש  א  ּכ וּ מוּ ם ׁש מ וֹ בּ בשׂ רם, בּ עבוּ ר ? ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌
והּק דוֹ ׁש  בּ רית, נקראת הּת וֹ רה למדנוּ , בּ הם. ׁש נּ רׁש ם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל
ולכן  בּ רית. נקרא הזּ ה הּק דוֹ ׁש  והר ׁש ם בּ רית, נקרא הוּ א  ָּבּ ר ו◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ייסא, רבּ י  לוֹ  אמר  מזּ ה. זה נפרד וא  זה עם זה נקׁש ר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַהכּ ל 
ׁש נּ קרא לנוּ  מנּ ין הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אבל יפה, - וישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה
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ׁש כּ תוּ בבּ רית ל וֹ , אמר  קו)? והרי (תהלים בּ רית וֹ , להם ו יּ זכּ ר ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ּת ׁש מר וּ  חּק תי  ואת נתבּ אר . והרי  יח)נוֹ דע, אלּ וּ (ויקרא - ח ּק תי  . ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ַֹ◌ֵ◌

יהוּ דה רבּ י  הּת וֹ רה. גּ זרוֹ ת הן אלּ וּ  - מׁש ּפ טי  . הּמ ל הנהגוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵהן
נקראוּ  צדק, ׁש נּ קראוֹ ת הנהגוֹ ת אוֹ תן כּ ל  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר,
הן  מׁש ּפ ט, ׁש נּ קרא מקוֹ ם וּ בכל .הּמ ל גּ זרת והן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌חּק תי ,
הּק דוֹ ׁש  הּק דוֹ ׁש , הּמ ל ׁש הוּ א ,הּמ ל ׁש ל דּ ינוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  הּמ ל ׁש הוּ א ׁש לּ וֹ , הלוֹ ם  ׁש כּ ל  הּמ ל הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
כּ ת וּ ב, זה ועל זה. עם  זה אחוּ זים חלקים ׁש ני ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם

פט ) ורחמים.(תהלים דּ ין והם ,כּ סא מכ וֹ ן וּ מׁש ּפ ט ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶצדק
כּ תוּ ב, זה ועל וּ מׁש ּפ ט. חק  ּכ קמז)וּ מוּ ם חּק יו (שם ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌

הע ּמ ים. לׁש אר וא לישׂ ראל לישׂ ראל. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ טיו

אחריו מה  גּ ב כּ תוּ ב על אף ו ׁש נינוּ , גּ וֹ י. לכל כן עשׂ ה א ? ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌
גּ  כּ מוֹ  הוּ א הרי  הּת וֹ רה, מצווֹ ת את עשׂ ה וא וֹ י ׁש נּ ּמ וֹ ל  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌

ׁש נינוּ , זה ועל תוֹ רה. דּ ברי ללּמ דוֹ  ואסוּ ר כ )בּ כּ ל , מזבּ ח(שמות ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ מק וֹ מוֹ , עוֹ מד הלּ ב קׁש י  והרי מ ּמ ׁש . אבנים מזבּ ח זה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים,
אוֹ תּה  בידוֹ  עוֹ לה א  ּכ מוּ ם מּמ נּ וּ . פסקה א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ְוהזּ המה
עליה הנפּת   ּחרב כּ י כּ תוּ ב, זה ועל  ל וֹ . מוֹ עילה וא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמילה
בּ ל  וּ מׁש ּפ טים סתם . גּ וֹ י  לכל  כן עשׂ ה א , ּכ מוּ ם ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַוּת חללה.

אחר דּ בר עוֹ למים. וּ לעוֹ למי לעוֹ לם  נוֹ תנים(קטן)ידעוּ ם, א , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
וכתוּ ב הּת וֹ רה. והנהגוֹ ת ּת וֹ רה ס וֹ דוֹ ת ׁש כּ ן כּ ל לב )להם (דברים ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

נחלתוֹ , חבל  יעקב עּמ וֹ  ה' חלק  קמד )כּ י  העם(תהלים אׁש רי ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
אהיו  ׁש ה' העם אׁש רי לּ וֹ  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ כה
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תהלי זוהר 

ה יקד עצמית קד ה  לה י ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻיראל

וגו'א גּ וֹ י  לכל כן כ )עשׂ ה שמיני :(קמז , פ' ויקרא (דף[זוהר ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

אביו.]מ"ב.) ׁש מעוֹ ן ר בּ י לפני י וֹ ׁש ב היה אלעזר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י 
את לטהר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד ׁש נינ וּ  זה ל וֹ , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָאמר

בּ ּמ ה כּ תוּ בי שׂ ראל, בּ מה לוֹ , אמר לו)? וזרקּת י (יחזקאל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש נּ טהרים כּ יון וגוֹ '. וּ טהרּת ם טהוֹ רים מים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם
נקראוּ  הוּ א  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש  ׁש נּ דבּ קים וישׂ ראל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתקדּ ׁש ים,

ׁש כּ תוּ ב ב )קד ׁש , ּת בוּ אתה,(ירמיה ראׁש ית לה' י שׂ ראל  קדׁש  ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ
כו)וכתוּ ב י שׂ ראל (שמות אׁש ריהם לי. ּת הי וּ ן קדׁש  ואנׁש י  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

עליהם, אוֹ מר  הוּ א  ּבּ רו כו)ׁש הּק דוֹ ׁש  לי (ויקרא והייתם ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
וכתוּ ב  תדבּ ק , וּ בוֹ  ׁש כּ תוּ ב מוּ ם ה', אני  קד וֹ ׁש  כּ י  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְקד ׁש ים

קמז) ידעוּ ם(תהלים  בּ ל  וּ מׁש ּפ טים  גּ וֹ י לכל כן עשׂ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָא
◌ָ◌ְ◌ַהללוּ י ּה .

רינס רה  ל סדרי " ." הרה  נקראת זה  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמ
נע ל. " תב   זה  חת מעי  והינ  מיְְְֲִֶֶַַַַָָָָוחת

וגו 'א גּ וֹ י  לכל כן  כ )עשׂ ה קדמאה:(קמז , תקונא  חדש (דף[זוהר ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

מפרק ]קכז .) מניהם ה גּ דּ לה. היּ ד  את י שׂ ראל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
קבּ ל וּ  ׁש א העוֹ לם אּמ וֹ ת ׁש הם סלעים. וּ מׁש בּ ר תוֹ רה.הרים ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

זהוּ  רעׁש . ונקראת  ה'. ר וּ ח עליו ונחה בּ וֹ  ׁש נּ אמר ה', ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמרוּ ח
להעביר ועתיד וגוֹ '. גּ ד וֹ ל רעׁש  קוֹ ל אחרי ואׁש מע ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

ה' ברע ׁש  א בּ וֹ  ׁש נּ אמר האחר, הצּ ד ׁש ל יט )רעׁש  א .(מלכים ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
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ׁש כּ תוּ בבּ רית ל וֹ , אמר  קו)? והרי (תהלים בּ רית וֹ , להם ו יּ זכּ ר ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ּת ׁש מר וּ  חּק תי  ואת נתבּ אר . והרי  יח)נוֹ דע, אלּ וּ (ויקרא - ח ּק תי  . ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ַֹ◌ֵ◌

יהוּ דה רבּ י  הּת וֹ רה. גּ זרוֹ ת הן אלּ וּ  - מׁש ּפ טי  . הּמ ל הנהגוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵהן
נקראוּ  צדק, ׁש נּ קראוֹ ת הנהגוֹ ת אוֹ תן כּ ל  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר,
הן  מׁש ּפ ט, ׁש נּ קרא מקוֹ ם וּ בכל .הּמ ל גּ זרת והן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌חּק תי ,
הּק דוֹ ׁש  הּק דוֹ ׁש , הּמ ל ׁש הוּ א ,הּמ ל ׁש ל דּ ינוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  הּמ ל ׁש הוּ א ׁש לּ וֹ , הלוֹ ם  ׁש כּ ל  הּמ ל הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
כּ ת וּ ב, זה ועל זה. עם  זה אחוּ זים חלקים ׁש ני ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם

פט ) ורחמים.(תהלים דּ ין והם ,כּ סא מכ וֹ ן וּ מׁש ּפ ט ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶצדק
כּ תוּ ב, זה ועל וּ מׁש ּפ ט. חק  ּכ קמז)וּ מוּ ם חּק יו (שם ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌

הע ּמ ים. לׁש אר וא לישׂ ראל לישׂ ראל. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ טיו

אחריו מה  גּ ב כּ תוּ ב על אף ו ׁש נינוּ , גּ וֹ י. לכל כן עשׂ ה א ? ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌
גּ  כּ מוֹ  הוּ א הרי  הּת וֹ רה, מצווֹ ת את עשׂ ה וא וֹ י ׁש נּ ּמ וֹ ל  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌

ׁש נינוּ , זה ועל תוֹ רה. דּ ברי ללּמ דוֹ  ואסוּ ר כ )בּ כּ ל , מזבּ ח(שמות ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ מק וֹ מוֹ , עוֹ מד הלּ ב קׁש י  והרי מ ּמ ׁש . אבנים מזבּ ח זה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים,
אוֹ תּה  בידוֹ  עוֹ לה א  ּכ מוּ ם מּמ נּ וּ . פסקה א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ְוהזּ המה
עליה הנפּת   ּחרב כּ י כּ תוּ ב, זה ועל  ל וֹ . מוֹ עילה וא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמילה
בּ ל  וּ מׁש ּפ טים סתם . גּ וֹ י  לכל  כן עשׂ ה א , ּכ מוּ ם ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַוּת חללה.

אחר דּ בר עוֹ למים. וּ לעוֹ למי לעוֹ לם  נוֹ תנים(קטן)ידעוּ ם, א , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
וכתוּ ב הּת וֹ רה. והנהגוֹ ת ּת וֹ רה ס וֹ דוֹ ת ׁש כּ ן כּ ל לב )להם (דברים ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

נחלתוֹ , חבל  יעקב עּמ וֹ  ה' חלק  קמד )כּ י  העם(תהלים אׁש רי ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
אהיו  ׁש ה' העם אׁש רי לּ וֹ  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ כה
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ה יקד עצמית קד ה  לה י ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻיראל

וגו'א גּ וֹ י  לכל כן כ )עשׂ ה שמיני :(קמז , פ' ויקרא (דף[זוהר ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

אביו.]מ"ב.) ׁש מעוֹ ן ר בּ י לפני י וֹ ׁש ב היה אלעזר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י 
את לטהר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד ׁש נינ וּ  זה ל וֹ , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָאמר

בּ ּמ ה כּ תוּ בי שׂ ראל, בּ מה לוֹ , אמר לו)? וזרקּת י (יחזקאל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש נּ טהרים כּ יון וגוֹ '. וּ טהרּת ם טהוֹ רים מים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם
נקראוּ  הוּ א  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש  ׁש נּ דבּ קים וישׂ ראל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתקדּ ׁש ים,

ׁש כּ תוּ ב ב )קד ׁש , ּת בוּ אתה,(ירמיה ראׁש ית לה' י שׂ ראל  קדׁש  ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ
כו)וכתוּ ב י שׂ ראל (שמות אׁש ריהם לי. ּת הי וּ ן קדׁש  ואנׁש י  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

עליהם, אוֹ מר  הוּ א  ּבּ רו כו)ׁש הּק דוֹ ׁש  לי (ויקרא והייתם ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
וכתוּ ב  תדבּ ק , וּ בוֹ  ׁש כּ תוּ ב מוּ ם ה', אני  קד וֹ ׁש  כּ י  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְקד ׁש ים

קמז) ידעוּ ם(תהלים  בּ ל  וּ מׁש ּפ טים  גּ וֹ י לכל כן עשׂ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָא
◌ָ◌ְ◌ַהללוּ י ּה .

רינס רה  ל סדרי " ." הרה  נקראת זה  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמ
נע ל. " תב   זה  חת מעי  והינ  מיְְְֲִֶֶַַַַָָָָוחת

וגו 'א גּ וֹ י  לכל כן  כ )עשׂ ה קדמאה:(קמז , תקונא  חדש (דף[זוהר ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

מפרק ]קכז .) מניהם ה גּ דּ לה. היּ ד  את י שׂ ראל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
קבּ ל וּ  ׁש א העוֹ לם אּמ וֹ ת ׁש הם סלעים. וּ מׁש בּ ר תוֹ רה.הרים ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

זהוּ  רעׁש . ונקראת  ה'. ר וּ ח עליו ונחה בּ וֹ  ׁש נּ אמר ה', ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמרוּ ח
להעביר ועתיד וגוֹ '. גּ ד וֹ ל רעׁש  קוֹ ל אחרי ואׁש מע ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

ה' ברע ׁש  א בּ וֹ  ׁש נּ אמר האחר, הצּ ד ׁש ל יט )רעׁש  א .(מלכים ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
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ועתיד  ה'. נאם כּ אׁש  דברי כּ ה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אׁש . ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונקראת
נׁש אר ה'. באׁש  א בּ וֹ  ׁש נּ אמר  האחר, הצּ ד ׁש ל האׁש  ִללח◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ חׁש אי , ּת פ לּ ה ׁש כינה , ׁש היא ד ּק ה, דּ ממה בּ קוֹ ל  ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
היא ׁש בּ אר בּ עה  . ּת הלּ ת יגּ יד  וּ פי  ּת פּת ח שׂ פתי  אדּ ני ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש בּ ּה 
ׁש ׁש  קלּפ וֹ ת, ׁש ׁש  אבל הכינה. ׁש היא דּק ה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְרביעית
כּ ל  יהיה הרביעת וּ בנה יאכל א ערלים  לכם יהיה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָׁש נים
אר בּ עה נכנסוּ  זה וּ מוּ ם דּק ה. דּ ממה קוֹ ל  זה קדׁש , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִּפ ריוֹ 
הציץ  אחד - ערלים ׁש נים בּ ׁש ׁש  ׁש נּ כנסוּ  ׁש ׁש ה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַל ּפ ר דּ ס.
הרביעי  רעה. לתרבּ וּ ת יצא ׁש לי ׁש י ונפגּ ע, הציץ ואחד  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵוּ מת,
בּ ׁש לוֹ ם נכנס לה'. הלּ וּ לים קד ׁש  - הרביעית בּ נה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס
פ' ׁש הוּ א: הגּ ן  ֹבּ תו הּפ רדּ ס ׁש ל  ס וֹ ד וזהוּ  בׁש לוֹ ם. ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְויצא
אין  ׁש בּ ארוּ ה כּ מוֹ  דּ ר ׁש ה, ד ' ּפ סוּ ק , ׁש ל  ראיה ר' ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּפ ׁש ט ,
עלי וֹ ני  ׁש ׁש ה נפלוּ  האלּ וּ  בּ ׁש שה  ההגּ דה. על ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְמׁש יבין
נכנס  עקיבא ר בּ י סוֹ ד, ס' ׁש הוּ א הרביעי ונכׁש ל וּ . ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ לם
זהוּ  גּ "ן. הּת וֹ רה נקראת זה  וּ מוּ ם בׁש לוֹ ם. ויצא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש לוֹ ם
וחת וּ מים, נסּת רים ּת וֹ רה ׁש ל  סדרים גּ "ן נע וּ ל. גּ "ן ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
אוֹ תוֹ   מנּס ׁש א וסתוּ ם חת וּ ם  יין כּ מוֹ  חתוּ ם. מעין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 
א ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הּת וֹ רה . סוֹ דוֹ ת להי וֹ ת צריכים  ּכ אף ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַגּ וֹ י ,
ּפ ר ׁש וּ ה זה וּ מוּ ם סוֹ "ד. בּ גימטר יּ א  כּ "ן גּ וֹ י. לכל כן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָעשׂ ה
 ינּס ׁש א לגוֹ י , תוֹ רה סתרי לגלּ וֹ ת אסוּ ר הּמ ׁש נה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי
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,האחר והבח זה  'וג מיה מ ה ' את  הלל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָהלליה
ה ל ל   בחי ה ללת  ְְִֶַַָָֹה א 

וגוֹ 'הללוּ יה  ה' את א)הלל וּ  פקודי:(קמח, פ' שמות רל"ב)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

ואמר , קמח)ּפ תח מן (תהלים ה ' את הללוּ  הלל וּ יה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
דּ וד  אמר הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת וּ ראה, בּ א וגוֹ '. סוֹ ד המים  כּ נגד ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

תׁש בּ ח וֹ ת ׁש ּת י ה כּ ל. ּת ׁש בּ חת  ׁש ל כּ לל ׁש הוּ א הּק ד וֹ ׁש , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהם
ּת ׁש בּ חת ׁש ל הכּ לל ׁש הוּ א העליוֹ ן, הּק ד וֹ ׁש  הם סוֹ ד  כּ מ וֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵהן,
ׁש ל  הבחים כּ ללוּ ת ׁש הוּ א האחרוֹ ן, והבח  זה, ואלּ וּ : ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַהכּ ל .

ׁש כּ תוּ ב קנ)הכּ ל , זה(שם אבל וגוֹ '. בּ קד ׁש וֹ  אל  הללוּ  הללוּ י ּה  ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
בּ ם אחד סוֹ ד והכּ ל  ׁש בעה, על וזהוּ  מינים , עשׂ רה על ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהיה
ׁש ל  רא ׁש ית זוֹ הי  המים , מן ה' את הללוּ  הללוּ י ּה  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש .
כּ מ וֹ  ל ׁש אלה, ׁש ּק יּ ם ס וֹ ד ׁש זּ הוּ  למּט ה, להתּפ ט  צדדים ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִׁש ה 

ד )ׁש נּ אמר  לפני(דברים  היוּ  אׁש ר  ראׁש וֹ נים לימים נא ׁש אל כּ י  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ועד  וגוֹ ', בּ רא אׁש ר היּ וֹ ם מן לאלה. רׁש וּ ת יׁש  כּ אן  עד ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוגוֹ '.
ׁש ה וּ א מוּ ם לאלה, עוֹ מד א והלאה מכּ אן - המים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְקצה
הללוּ הוּ  המים  מן ה' את  הללוּ  זה , ועל וגנוּ ז. טמיר  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָמקוֹ ם
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ועתיד  ה'. נאם כּ אׁש  דברי כּ ה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אׁש . ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונקראת
נׁש אר ה'. באׁש  א בּ וֹ  ׁש נּ אמר  האחר, הצּ ד ׁש ל האׁש  ִללח◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ חׁש אי , ּת פ לּ ה ׁש כינה , ׁש היא ד ּק ה, דּ ממה בּ קוֹ ל  ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
היא ׁש בּ אר בּ עה  . ּת הלּ ת יגּ יד  וּ פי  ּת פּת ח שׂ פתי  אדּ ני ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש בּ ּה 
ׁש ׁש  קלּפ וֹ ת, ׁש ׁש  אבל הכינה. ׁש היא דּק ה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְרביעית
כּ ל  יהיה הרביעת וּ בנה יאכל א ערלים  לכם יהיה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָׁש נים
אר בּ עה נכנסוּ  זה וּ מוּ ם דּק ה. דּ ממה קוֹ ל  זה קדׁש , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִּפ ריוֹ 
הציץ  אחד - ערלים ׁש נים בּ ׁש ׁש  ׁש נּ כנסוּ  ׁש ׁש ה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַל ּפ ר דּ ס.
הרביעי  רעה. לתרבּ וּ ת יצא ׁש לי ׁש י ונפגּ ע, הציץ ואחד  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵוּ מת,
בּ ׁש לוֹ ם נכנס לה'. הלּ וּ לים קד ׁש  - הרביעית בּ נה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס
פ' ׁש הוּ א: הגּ ן  ֹבּ תו הּפ רדּ ס ׁש ל  ס וֹ ד וזהוּ  בׁש לוֹ ם. ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְויצא
אין  ׁש בּ ארוּ ה כּ מוֹ  דּ ר ׁש ה, ד ' ּפ סוּ ק , ׁש ל  ראיה ר' ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּפ ׁש ט ,
עלי וֹ ני  ׁש ׁש ה נפלוּ  האלּ וּ  בּ ׁש שה  ההגּ דה. על ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְמׁש יבין
נכנס  עקיבא ר בּ י סוֹ ד, ס' ׁש הוּ א הרביעי ונכׁש ל וּ . ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ לם
זהוּ  גּ "ן. הּת וֹ רה נקראת זה  וּ מוּ ם בׁש לוֹ ם. ויצא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש לוֹ ם
וחת וּ מים, נסּת רים ּת וֹ רה ׁש ל  סדרים גּ "ן נע וּ ל. גּ "ן ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
אוֹ תוֹ   מנּס ׁש א וסתוּ ם חת וּ ם  יין כּ מוֹ  חתוּ ם. מעין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 
א ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הּת וֹ רה . סוֹ דוֹ ת להי וֹ ת צריכים  ּכ אף ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַגּ וֹ י ,
ּפ ר ׁש וּ ה זה וּ מוּ ם סוֹ "ד. בּ גימטר יּ א  כּ "ן גּ וֹ י. לכל כן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָעשׂ ה
 ינּס ׁש א לגוֹ י , תוֹ רה סתרי לגלּ וֹ ת אסוּ ר הּמ ׁש נה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי
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לשרפה
השמי מ ה' את א)הללו קמח]:(קמח, לפרק   תהלי טוב[שימוש

תקלקל. שלא  אש  לשריפת לאמרו

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

,האחר והבח זה  'וג מיה מ ה ' את  הלל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָהלליה
ה ל ל   בחי ה ללת  ְְִֶַַָָֹה א 

וגוֹ 'הללוּ יה  ה' את א)הלל וּ  פקודי:(קמח, פ' שמות רל"ב)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

ואמר , קמח)ּפ תח מן (תהלים ה ' את הללוּ  הלל וּ יה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
דּ וד  אמר הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת וּ ראה, בּ א וגוֹ '. סוֹ ד המים  כּ נגד ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

תׁש בּ ח וֹ ת ׁש ּת י ה כּ ל. ּת ׁש בּ חת  ׁש ל כּ לל ׁש הוּ א הּק ד וֹ ׁש , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהם
ּת ׁש בּ חת ׁש ל הכּ לל ׁש הוּ א העליוֹ ן, הּק ד וֹ ׁש  הם סוֹ ד  כּ מ וֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵהן,
ׁש ל  הבחים כּ ללוּ ת ׁש הוּ א האחרוֹ ן, והבח  זה, ואלּ וּ : ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַהכּ ל .

ׁש כּ תוּ ב קנ)הכּ ל , זה(שם אבל וגוֹ '. בּ קד ׁש וֹ  אל  הללוּ  הללוּ י ּה  ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
בּ ם אחד סוֹ ד והכּ ל  ׁש בעה, על וזהוּ  מינים , עשׂ רה על ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהיה
ׁש ל  רא ׁש ית זוֹ הי  המים , מן ה' את הללוּ  הללוּ י ּה  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש .
כּ מ וֹ  ל ׁש אלה, ׁש ּק יּ ם ס וֹ ד ׁש זּ הוּ  למּט ה, להתּפ ט  צדדים ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִׁש ה 

ד )ׁש נּ אמר  לפני(דברים  היוּ  אׁש ר  ראׁש וֹ נים לימים נא ׁש אל כּ י  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ועד  וגוֹ ', בּ רא אׁש ר היּ וֹ ם מן לאלה. רׁש וּ ת יׁש  כּ אן  עד ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוגוֹ '.
ׁש ה וּ א מוּ ם לאלה, עוֹ מד א והלאה מכּ אן - המים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְקצה
הללוּ הוּ  המים  מן ה' את  הללוּ  זה , ועל וגנוּ ז. טמיר  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָמקוֹ ם
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תהלי זוהר 

צדדים, ׁש ני אלּ וּ  - ההתחלה)בּ ּמ רוֹ מים רום וּ שׂ מאל .(שהם  ימין ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
להתּת ּק ן  הדּ רגוֹ ת בּ סוֹ ד  למּט ה האחרים כּ ל מתּפ טים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מכּ אן 
ׁש עוֹ מדים עּמ וּ דים ׁש ני  הם א לּ וּ  - מלאכיו כל  הללוּ ה וּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י .

עליהם. הגּ וּ ף את להׁש עין הגּ וּ ף ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַּת חת

כּ אן בּ א ע וֹ מדים עליהם, נׁש ען ׁש הגּ וּ ף העּמ וּ דים א וֹ תם וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ללכת ׁש ליחים הן  ׁש היּ רכים מ וּ ם הּמ לאכים, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ סוֹ ד
מלאכים, ׁש נּ קראים אוֹ תם יוֹ צאים זה וּ מּס וֹ ד למקוֹ ם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמּמ קוֹ ם
למקוֹ ם. מּמ קוֹ ם אדוֹ נם  בּ ׁש ליחוּ ת ללכת ׁש ליחים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
החילוֹ ת כּ ל מּמ נּ וּ  ׁש יּ וֹ צאים מקוֹ ם זהוּ  - צבאיו  כּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהלל וּ הוּ 
ר ׁש וּ ם והוּ א הּק דוֹ ׁש ה, הבּ רית אוֹ ת סוֹ ד העליוֹ נים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ים

ׁש כּ תוּ ב ׁש אמרנוּ , כּ מ וֹ  הרבבוֹ ת, ׁש אר  מח)בּ כל ה'(ישעיה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הללוּ הוּ  והרבב וֹ ת. החילוֹ ת ׁש אר בּ כל  הוּ א אוֹ ת ׁש מוֹ , ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְצבאוֹ ת
וּ בוֹ  להאיר, המׁש  והוּ א הזּ ה, הּס וֹ ד  עוֹ מד בּ וֹ  - וירח ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מׁש 
בּ ארנוּ . והרי  וּ מזּ לוֹ ת, ׁש ּמ אירים, עליוֹ נים כּ וֹ כבים ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים
הּמ ר וֹ מים, בּ ר וּ ם ׁש ע וֹ מד מקוֹ ם  לאוֹ תוֹ  למעלה חוֹ זר   ּכ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַאחר
את הללוּ   ּכ אחר  המים . ׁש מי הללוּ הוּ  הכּ ל, נתקעים ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש ם 

א לּ ה כּ נגד  הארץ. מן וגוֹ '.ה' וּ ברד אׁש  ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ישראל מאר נתהוו הארצות  כל 

וגו'הללוּ  ה מים מן ה' א)את בראשית:(קמח, פ' חדש (דף[זוהר ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אוֹ תוֹ ]יג :) אחד, ע שׂ ה מה כּ ל יהוּ דה , רבּ י אמר ׁש מע, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹבּ א 
הרקיע  וזהוּ  מכּ לּ ם, א)המׁש בּ ח הנּ וֹ רא,(יחזקאל הּק רח כּ עין ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌

לרקיע  אהים ו יּ קרא ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  המים, נתהוּ וּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ ּמ נּ וּ 
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כּ ל הללוּ הוּ ג צבאיו:(צבאו)הללוּ הוּ  וירח ׁש מׁש  הללוּ הוּ  
אוֹ ר: כּ וֹ כבי אׁש רד כּ ל והּמ ים המים ׁש מי הללוּ הוּ  

המים: יהוהמעל ׁש ם את הוּ איהללוּ  כּ י 
ונבראוּ : יעבוֹ ר:וצוּ ה וא נתן חק לעוֹ לם לעד ויּ עמידם 

תהלי זוהר 

י שׂ ראל , ארץ  וזוֹ  מכּ לּ ן, המׁש בּ חת אוֹ תּה  וארץ ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָׁש מים.
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הארצוֹ ת, ׁש אר נתה וּ וּ  ח)וּ מּמ נּ ה א(משלי  עד ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ׁש אר - וחוּ צוֹ ת ישׂ ראל, ארץ  זוֹ  - ארץ וחוּ צוֹ ת . ארץ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָעשׂ ה
כּ ל  נתהוּ וּ  וּ מּמ נּ וּ  אחד, האדם לארץ. ׁש בּ חוּ צה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָהארצוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב  בּ זה.(שם)האר , כּ יּ וֹ צא כּ ל  וכן ּת בל. עפרוֹ ת וראׁש  ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
לנוּ  מנּ ין יצחק, רבּ י דּ ודאמר ׁש אמר  הזּ ה מהּפ סוּ ק  (תהלים? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

מּמ נּ וּ .קמח) המים ׁש נּ עשׂ וּ  מאוֹ תוֹ  המים, מן ה' את ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַהללוּ 

: מיה מעל אר יוה מי ה מי הְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהלל
וגו 'הלל וּ ה וּ  המים ד )ׁש מי  ח"ג:(קמח, רנח.)[זוהר תורה](דף זוהר ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ה מים. מעל אׁש ר והּמ ים המים ׁש מי  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַהללוּ הוּ 
התחתונים מים זכרים, העליונים מים  הנאמן רועה אמר

כשתגיעו רטנקבות לתלמידיו, עקיבא רבי אמר  ועליהם
תסתכנו  פן מים, מים תאמרו אל טהור שיש לאבני
נובע, אור  זהו אלא שנראים, כמו מים הם אין כי בנפשכם,
הפסק  לו אין ההוא ואור נובעים, למים נדמו זה ובשביל 

הזוהר זיו

דין:רט. מן דין ומקבלים  להתחתונים משפיעים העליונים  פי'



יתה זוהר הלימוד1446 אלולסדר כט ליו

קמחתהלי מזמור | לחודש  ל  | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

צדדים, ׁש ני אלּ וּ  - ההתחלה)בּ ּמ רוֹ מים רום וּ שׂ מאל .(שהם  ימין ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
להתּת ּק ן  הדּ רגוֹ ת בּ סוֹ ד  למּט ה האחרים כּ ל מתּפ טים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מכּ אן 
ׁש עוֹ מדים עּמ וּ דים ׁש ני  הם א לּ וּ  - מלאכיו כל  הללוּ ה וּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י .

עליהם. הגּ וּ ף את להׁש עין הגּ וּ ף ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַּת חת

כּ אן בּ א ע וֹ מדים עליהם, נׁש ען ׁש הגּ וּ ף העּמ וּ דים א וֹ תם וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ללכת ׁש ליחים הן  ׁש היּ רכים מ וּ ם הּמ לאכים, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ סוֹ ד
מלאכים, ׁש נּ קראים אוֹ תם יוֹ צאים זה וּ מּס וֹ ד למקוֹ ם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמּמ קוֹ ם
למקוֹ ם. מּמ קוֹ ם אדוֹ נם  בּ ׁש ליחוּ ת ללכת ׁש ליחים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
החילוֹ ת כּ ל מּמ נּ וּ  ׁש יּ וֹ צאים מקוֹ ם זהוּ  - צבאיו  כּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהלל וּ הוּ 
ר ׁש וּ ם והוּ א הּק דוֹ ׁש ה, הבּ רית אוֹ ת סוֹ ד העליוֹ נים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ים

ׁש כּ תוּ ב ׁש אמרנוּ , כּ מ וֹ  הרבבוֹ ת, ׁש אר  מח)בּ כל ה'(ישעיה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הללוּ הוּ  והרבב וֹ ת. החילוֹ ת ׁש אר בּ כל  הוּ א אוֹ ת ׁש מוֹ , ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְצבאוֹ ת
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הרקיע  וזהוּ  מכּ לּ ם, א)המׁש בּ ח הנּ וֹ רא,(יחזקאל הּק רח כּ עין ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌

לרקיע  אהים ו יּ קרא ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  המים, נתהוּ וּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ ּמ נּ וּ 
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תהלי זוהר 
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הזוהר זיו

דין:רט. מן דין ומקבלים  להתחתונים משפיעים העליונים  פי'
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יהוז את ּת המוֹ ת:הללוּ  וכל ּת נּ ינים הארץ מן 
דברוֹ :ח עשׂ ה סערה רוּ ח וקיטוֹ ר ׁש לג וּ ברד אׁש 
ארזים:ט וכל ּפ רי עץ גּ בעוֹ ת וכל וכליההרים החיּ ה 

כּ נף: וצּפ וֹ ר רמשׂ  לאּמ יםיאבּ המה וכל ארץ מלכי 
ארץ: ׁש פטי וכל זקניםיבשׂ רים בּ תוּ לוֹ ת וגם בּ חוּ רים 

נערים: יהויגעם ׁש ם את ׁש מוֹ יהללוּ  נשׂ גּ ב כּ י 
וׁש מים: ארץ על הוֹ דוֹ  ּת הלּ הידלבדּ וֹ  לעּמ וֹ  קרן ויּ רם 

הללוּ יּה : קרבוֹ  עם ישׂ ראל לבני חסידיו לכל
תהלי זוהר 

מים נקראים  הכתר  מן שנובעים ולפי ופרוד, קצוץ ואל 
סוף  להם נקרא.רישאין סו"ף אי "ן הכתר  כי



הזוהר זיו

האי "ן רי. מן שנאצל להראשונים הראשון כח הוא  שהכתר כיון ר "ל
שמו: על נקרא  לכן  הוא, ברוך סו"ף
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ליהואקמט ׁש ירוּ  חדׁש הללוּ יּה  ׁש יר 
חסידים: בּ קהל ישׂ ראלבּת הלּ תוֹ  ישׂ מח 

במלכּ ם: יגילוּ  ציּ וֹ ן בּ ני במחוֹ לג ּב עשׂ יו ׁש מוֹ  יהללוּ  

תרבה שלא  לשרפה 
חדש שיר  לה' שירו א)הללויה קמט]:(קמט, לפרק תהלי טוב[שימוש

תרבה . שלא  אש  לשריפת ג"כ  לאמרו

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

 ע מביא  עד מ  וא אביו את ע קר הא  ר דְְְִִִִִֵֶַַָָָָה
ְְִָל מחה

וגו'י שׂ מח  ּב ע שׂ יו  ב )ישׂ ראל פנחס:(קמט, פ' במדבר (דף[זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌

את]רי"ט.) לׁש ּת ף לישׂ ראל להם ׁש יּ ׁש  לנוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִוּ מנּ ין
בחדותם וּ ׁש כינתוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו אלא?הּק דוֹ ׁש  שמחה, שאינה (משום ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מאלו) שלו  קמט )ׁש כּ תוּ בבשתפות י שׂ ר(תהלים בּ עשׂ יו.ישׂ מח אל  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌
בּ עשׂ יו  בּ ע שׂ יו. א לּ א אינּה , י שׂ ראל  ׁש ל  חדוה !?אוֹ תּה  ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָֹ◌

לכּת ב  לוֹ  צרי ה וּ אבּ עוֹ שׂ וֹ   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אלּ וּ  א לּ א ! ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ רוּ וּ ׁש כינתוֹ , הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ תוּ , גּ ב על  ׁש אף ואּמ וֹ . ואביו ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

חדוה  לאוֹ תּה  ע ּמ וֹ  וּ מביאם עדן  מגּ ן עוֹ קרם לקחת ,ה וּ א ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
וּ ׁש כינתוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עם חדוה ׁש ל ׁש נּ אמרחלק  כּ מוֹ  , ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

מ) חר בּ וֹ .(איוב  יגּ ׁש  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ָהעשׂ וֹ 

  ה "ה  האד  וזה אחת  א מנת   עצמ רא  ְְְֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻה"ה 

איׁש דּ בר בּ ׁש ּת פוּ ת נע שׂ ה אדם  ׁש בּ ן מוּ ם - בּ עשׂ יו אחר  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
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  ה "ה  האד  וזה אחת  א מנת   עצמ רא  ְְְֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻה"ה 

איׁש דּ בר בּ ׁש ּת פוּ ת נע שׂ ה אדם  ׁש בּ ן מוּ ם - בּ עשׂ יו אחר  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
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תהלי זוהר 

כּ תוּ ב זה סוֹ ד ועל הוּ א,  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  א)ואה נעשׂ ה(בראשית ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה אּמ נים ׁש ׁש ה ׁש נינ וּ , בּ ׁש ּת פוּ ת. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָאדם,
והּמ ים. והארץ, המים, הם: ואלּ וּ  עוֹ לם , מהם להוֹ ציא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְהוּ א
הוֹ ציאוּ  ראׁש וֹ ן יוֹ ם כּ מּק דם. וחזר וּ  אחד, יוֹ ם ׁש ּמ ׁש  אחד ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל

ׁש כּ ת וּ ב ׁש לּ הם, אּמ נ וּ ת אוֹ ר(שם)המים יהי אהים ויּ אמר  ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב למע שׂ ה, אּמ נוּ ת הּמ ים הוֹ ציאוּ  ׁש ני יוֹ ם אוֹ ר. (שם)ויהי ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

מים חצי עלוּ  וגוֹ '. ה ּמ ים  ֹבּ תו רקיע  יהי  אהים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 
נפרד וּ , ׁש הּמ ים  ּכ ואלמלא  למּט ה. נ ׁש אר וּ  מים  וחצי ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
כּ מ וֹ  והוֹ ציאה הארץ  ע שׂ תה  ׁש ליׁש י  י וֹ ם עוֹ מד. היה א  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
עשׂ ב, דּ ׁש א הארץ ּת דׁש א  א הים ו יּ אמר  ׁש כּ תוּ ב ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֶׁש צּ וּ תה,

וגוֹ '. דּ ׁש א הארץ וּת וֹ צא ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוכתוּ ב

מהעד  ועשׂ וּ  אּמ נוּ תוֹ , הוֹ ציא אלּ ה מׁש ה אּמ נוּ ת כּ ל כּ אן ֵ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
רביעי  יוֹ ם אחרוֹ נים. ימים ׁש ׁש ה נׁש ארוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶהצטוּ וּ .
אהים ויּ אמר  ׁש כּ תוּ ב אּמ נוּ תוֹ , לעשׂ וֹ ת  ראׁש וֹ ן אּמ ן ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהצטוּ ה
הּמ ים, הוֹ ציאוּ  החמי ׁש י בּ יּ וֹ ם ׁש מים. והינוּ  וגוֹ ', מארת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ְיהי
הּמ יּ ם יּ רצּ וּ  אלהיּ ם ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב אחרת, אּמ נוּ ת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ֶׁש הוּ א
ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב אּמ נוּ תּה , הארץ עשׂ תה הי  בּ יּ וֹ ם ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַוגו',
האּמ נים ׁש ׁש ת כּ יון וגוֹ '. חיּ ה נפׁש  הארץ ּת וֹ צא ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱאהים

מ הׁש לימ וּ  הוּ א:הא לּ ה  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  להם אמר עשׂ יהם, ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ואני  כאחד, התחבּ ר וּ  אדם. והוּ א לעשׂ וֹ ת, לי  י ׁש  אחת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌אּמ נוּ ת
עּמ כם ׁש ּת ף אהיה ואני ׁש לּ כם, גּ וּ ף אדם. נעשׂ ה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ כם,
כּ ן.  ּכ אחר גּ ם בׁש ּת פוּ ת , היה ׁש בּ ּת חלּ ה  כּ מוֹ  אדם. ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ ה
- והאה ה ּמ ים, וּ מעשׂ ה המים מעשׂ ה  ע וֹ שׂ ה ׁש בּ וֹ  - ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַאבּ א
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לוֹ : יזּמ רוּ  וכנּ וֹ ר יהוד בּ תף רוֹ צה ּב עּמ וֹ כּ י 
ׁש וּ עה: בּ י ענוים עלהיפאר ירנּ נוּ  בּ כבוֹ ד חסידים יעלזוּ  

מׁש כּ בוֹ תם:

תהלי זוהר 

ׁש הׁש ּת ּת ף  הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  הארץ , כּ מוֹ  ׁש לי ׁש י אּמ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֶׁש היא
בּ עשׂ יו. כּ ת וּ ב זה סוֹ ד  ועל אּת ם. ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַיחד

בּ כל ואף חדוה י ׁש  הזּ ה, מהעוֹ לם נפרדוּ  ואּמ א ׁש אבּ א  גּ ב  על  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  את מׁש ּת ף  ׁש האדם בּ ׁש עה ׁש נינוּ , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ׁש ּת פוּ ת.
וע וֹ קר עדן לגן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ א ׁש לּ וֹ , בּ חדוה הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ע ּמ וֹ  אוֹ תם וּ מביא אּת וֹ , ׁש ּת פים ׁש הם ואּמ וֹ , אביו את ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִמם
אבל  יוֹ דעים. א אדם וּ בני  ׁש ם, מזּמ נים וכלּ ם חדוה, ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלא וֹ ת ּה 
מ וֹ דיע  וא לבדּ וֹ , אליו  מז ּמ ן הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  האדם, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ צרת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  וּ לאּמ וֹ . יח)לאביו ואל (תהלים ה' אקרא לי  בּ צּ ר  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
וגוֹ '. אׁש וּ ע ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֱאהי 

ּב כבוֹ דיעלז וּ  ה)חסידים מות:(קמט, אחרי  פ' ויקרא ס"ב.)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואמר, ׁש מע וֹ ן ר בּ י קמט )ּפ תח חסידים(תהלים יעלזוּ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
נקׁש ר מדּ וֹ ת בּ י"ג למדנוּ , וגוֹ '. מׁש כּ בוֹ תם על  ירנּ נוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ כבוֹ ד
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  אמוּ נתוֹ  וכל ל כּ ל. ברכוֹ ת ׁש יּ ּמ צאוּ  האמוּ נה, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶק ׁש ר 
מדּ וֹ ת עשׂ רה בּ ׁש ׁש  זה  ועל בּ ׁש ׁש . נס ּת רוּ  הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
וכוּ ', ׁש וה וּ מגּ זרה וחמר  מ ּק ל ׁש בּ ארנ וּ  כּ מוֹ  הּת וֹ רה, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתעּט רת
בּ א בּ זה. מתעּט ר הּק ד וֹ ׁש  והם זה, את בּ ארנוּ  פעמים ֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 

בּ ׁש ם בניו  ׁש יּ תבּ רכוּ  יעקב ׁש רצה ׁש עה בּ אוֹ תּה  (בקשר )ראה, ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
כּ תוּ ב  מה מט )?האמ וּ נה, ׁש נים(בראשית י שׂ ראל ׁש בטי  אלּ ה כּ ל ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
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תהלי זוהר 

כּ תוּ ב זה סוֹ ד ועל הוּ א,  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  א)ואה נעשׂ ה(בראשית ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה אּמ נים ׁש ׁש ה ׁש נינ וּ , בּ ׁש ּת פוּ ת. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָאדם,
והּמ ים. והארץ, המים, הם: ואלּ וּ  עוֹ לם , מהם להוֹ ציא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְהוּ א
הוֹ ציאוּ  ראׁש וֹ ן יוֹ ם כּ מּק דם. וחזר וּ  אחד, יוֹ ם ׁש ּמ ׁש  אחד ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל

ׁש כּ ת וּ ב ׁש לּ הם, אּמ נ וּ ת אוֹ ר(שם)המים יהי אהים ויּ אמר  ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב למע שׂ ה, אּמ נוּ ת הּמ ים הוֹ ציאוּ  ׁש ני יוֹ ם אוֹ ר. (שם)ויהי ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

מים חצי עלוּ  וגוֹ '. ה ּמ ים  ֹבּ תו רקיע  יהי  אהים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 
נפרד וּ , ׁש הּמ ים  ּכ ואלמלא  למּט ה. נ ׁש אר וּ  מים  וחצי ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
כּ מ וֹ  והוֹ ציאה הארץ  ע שׂ תה  ׁש ליׁש י  י וֹ ם עוֹ מד. היה א  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
עשׂ ב, דּ ׁש א הארץ ּת דׁש א  א הים ו יּ אמר  ׁש כּ תוּ ב ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֶׁש צּ וּ תה,

וגוֹ '. דּ ׁש א הארץ וּת וֹ צא ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוכתוּ ב

מהעד  ועשׂ וּ  אּמ נוּ תוֹ , הוֹ ציא אלּ ה מׁש ה אּמ נוּ ת כּ ל כּ אן ֵ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
רביעי  יוֹ ם אחרוֹ נים. ימים ׁש ׁש ה נׁש ארוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶהצטוּ וּ .
אהים ויּ אמר  ׁש כּ תוּ ב אּמ נוּ תוֹ , לעשׂ וֹ ת  ראׁש וֹ ן אּמ ן ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהצטוּ ה
הּמ ים, הוֹ ציאוּ  החמי ׁש י בּ יּ וֹ ם ׁש מים. והינוּ  וגוֹ ', מארת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ְיהי
הּמ יּ ם יּ רצּ וּ  אלהיּ ם ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב אחרת, אּמ נוּ ת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ֶׁש הוּ א
ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב אּמ נוּ תּה , הארץ עשׂ תה הי  בּ יּ וֹ ם ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַוגו',
האּמ נים ׁש ׁש ת כּ יון וגוֹ '. חיּ ה נפׁש  הארץ ּת וֹ צא ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱאהים

מ הׁש לימ וּ  הוּ א:הא לּ ה  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  להם אמר עשׂ יהם, ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ואני  כאחד, התחבּ ר וּ  אדם. והוּ א לעשׂ וֹ ת, לי  י ׁש  אחת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌אּמ נוּ ת
עּמ כם ׁש ּת ף אהיה ואני ׁש לּ כם, גּ וּ ף אדם. נעשׂ ה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ כם,
כּ ן.  ּכ אחר גּ ם בׁש ּת פוּ ת , היה ׁש בּ ּת חלּ ה  כּ מוֹ  אדם. ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ ה
- והאה ה ּמ ים, וּ מעשׂ ה המים מעשׂ ה  ע וֹ שׂ ה ׁש בּ וֹ  - ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַאבּ א
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לוֹ : יזּמ רוּ  וכנּ וֹ ר יהוד בּ תף רוֹ צה ּב עּמ וֹ כּ י 
ׁש וּ עה: בּ י ענוים עלהיפאר ירנּ נוּ  בּ כבוֹ ד חסידים יעלזוּ  

מׁש כּ בוֹ תם:

תהלי זוהר 

ׁש הׁש ּת ּת ף  הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  הארץ , כּ מוֹ  ׁש לי ׁש י אּמ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֶׁש היא
בּ עשׂ יו. כּ ת וּ ב זה סוֹ ד  ועל אּת ם. ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַיחד

בּ כל ואף חדוה י ׁש  הזּ ה, מהעוֹ לם נפרדוּ  ואּמ א ׁש אבּ א  גּ ב  על  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  את מׁש ּת ף  ׁש האדם בּ ׁש עה ׁש נינוּ , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ׁש ּת פוּ ת.
וע וֹ קר עדן לגן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ א ׁש לּ וֹ , בּ חדוה הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ע ּמ וֹ  אוֹ תם וּ מביא אּת וֹ , ׁש ּת פים ׁש הם ואּמ וֹ , אביו את ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִמם
אבל  יוֹ דעים. א אדם וּ בני  ׁש ם, מזּמ נים וכלּ ם חדוה, ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלא וֹ ת ּה 
מ וֹ דיע  וא לבדּ וֹ , אליו  מז ּמ ן הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  האדם, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ צרת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  וּ לאּמ וֹ . יח)לאביו ואל (תהלים ה' אקרא לי  בּ צּ ר  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
וגוֹ '. אׁש וּ ע ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֱאהי 

ּב כבוֹ דיעלז וּ  ה)חסידים מות:(קמט, אחרי  פ' ויקרא ס"ב.)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואמר, ׁש מע וֹ ן ר בּ י קמט )ּפ תח חסידים(תהלים יעלזוּ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
נקׁש ר מדּ וֹ ת בּ י"ג למדנוּ , וגוֹ '. מׁש כּ בוֹ תם על  ירנּ נוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ כבוֹ ד
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  אמוּ נתוֹ  וכל ל כּ ל. ברכוֹ ת ׁש יּ ּמ צאוּ  האמוּ נה, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶק ׁש ר 
מדּ וֹ ת עשׂ רה בּ ׁש ׁש  זה  ועל בּ ׁש ׁש . נס ּת רוּ  הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
וכוּ ', ׁש וה וּ מגּ זרה וחמר  מ ּק ל ׁש בּ ארנ וּ  כּ מוֹ  הּת וֹ רה, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתעּט רת
בּ א בּ זה. מתעּט ר הּק ד וֹ ׁש  והם זה, את בּ ארנוּ  פעמים ֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 

בּ ׁש ם בניו  ׁש יּ תבּ רכוּ  יעקב ׁש רצה ׁש עה בּ אוֹ תּה  (בקשר )ראה, ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
כּ תוּ ב  מה מט )?האמ וּ נה, ׁש נים(בראשית י שׂ ראל ׁש בטי  אלּ ה כּ ל ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
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תהלי זוהר 

ׁש כינה עּמ הם ׁש הׁש ּת ּת פה עשׂ ר , ׁש ׁש ה הרי  - וזּ את ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר 
 בּ ר כּ ברכתוֹ  אׁש ר איׁש  ׁש כּ תוּ ב והינ וּ  הבּ רכ וֹ ת. ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקיּ מוּ 

כּ ברכתוֹ  זּ ה מה  ׁש ל אתם. כּ ברכתּה  מעלה , ׁש ל דּ גמא בּ אוֹ תּה  ? ָֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
וּ מדּ ה. מדּ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָכּ ל

בּ ראׁש ולמדנוּ , ונחוֹ ת וּ מתע ּט רוֹ ת עוֹ לוֹ ת מדּ וֹ ת אוֹ תן כּ ל  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
ׁש נּ קרא אוֹ תוֹ  ,הּמ ל ראׁש  מתעּט ר  וׁש ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד,
אוֹ תוֹ  כּ ל י וֹ רׁש ים והחסידים חסיד וּ ת, ׁש ל  עלי וֹ נה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דר גּ ה

ח יעלזוּ  ׁש כּ תוּ ב ׁש לּ מעלה, בּ עוֹ לםהכּ ב וֹ ד - בּ כבוֹ ד סידים ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ גר וֹ נם אל ר וֹ ממוֹ ת הבּ א. בּ ע וֹ לם - מׁש כּ בוֹ תם על יר נּ נוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה,
ּפ יפיּ וֹ ת חרב ואז כּ ראוּ י, האמוּ נה קׁש ר את לקׁש ר ׁש יּ וֹ דעים -ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

ּפ יפיּ וֹ ת חרב איזוֹ  הּק דוֹ ׁש בּ ידם. ׁש ל חרבּ וֹ  לה', חרב זוֹ הי  ? ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ול ּמ ה דינים. בּ ׁש ני לוֹ הטת - ּפ יפיּ וֹ ת הוּ א.  ּלעשׂ וֹ תבּ ר ו ? ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

הראׁש  החסד, כּ תר יאיר, בּ ן ּפ נחס רבּ י והרי וגוֹ '. בּ גּ וֹ ים ֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְנקמה
קׁש ר קׁש ר  וה וּ א  ׁש לּ מעלה, הכּ בוֹ ד את ירׁש   ּכ מוּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,
הזּ ה בּ עוֹ לם  חלקוֹ  אׁש רי האמוּ נה. קׁש ר קדוֹ ׁש , ק ׁש ר  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶעליוֹ ן,

נאמר, הזּ ה ה לחן על הבּ א. מא)וּ בעוֹ לם הלחן (יחזקאל זה ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌
לרבּ י  ונׁש ק אוֹ תוֹ , וּ בר לוֹ  ונׁש ק  ּפ נחס  רבּ י  קם ה'. לפני ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר

. וּ בר כּ וֹ ס  נטל א וֹ תם.  וּ בר החברים וּ לכל ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר

יקימ אלפי רגי ה לה "ה ה בח ידי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֻעל

ּב כב וֹ דיעלז וּ  ה)חסידים  בלק:(קמט, פ' במדבר רי"א :)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
י ׁש כּ ב  א מהוּ  י ׁש כּ ב, א אמר, בּ כל אלעזר אלּ א ? ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

על  ׁש וֹ כב א רבּ וֹ נוֹ , בּ מצווֹ ת הוֹ ל אדם כּ ׁש בּ ן ולילה  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַלילה
מינים מא וֹ תם וחמׁש  ועשׂ רים וּ מאה אלף ׁש הוֹ רג עד ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִמּט תוֹ 
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בּ ידם:ו ּפ יפיּ וֹ ת וחרב בּ גרוֹ נם אל רוֹ ממוֹ ת
תהלי זוהר 

שׂ מאל , מצּ ד הם אלף אמר, אבּ א רבּ י עּמ וֹ . ׁש וֹ רים ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָרעים
צא)ׁש כּ תוּ ב ׁש כּ תוּ ב(תהלים כּ מוֹ  אלף ,  ּמצּ ד קמט )יּפ ל (שם ֶ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

לעשׂ וֹ ת וגוֹ ', בּ גר וֹ נם אל רוֹ ממוֹ ת וגוֹ ', בּ כבוֹ ד חסידים ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַיעלזוּ 
בּ הם לעשׂ וֹ ת וזהוּ  וגוֹ ', יׁש כּ ב  א ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  וגוֹ '. ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנקמה

וגוֹ '.מׁש ּפ ט ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

עד  בלילה  ירה מ מר ממי וד יני ממ ה רת  ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָמלאכי
מל רה   סקי הע חכמי למידי  נפת  ס תְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּב כבוֹ דיעלז וּ  ה)חסידים  הנעלם:(קמט, מדרש לך לך פ' חדש (דף[זוהר ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

( ולילה]ל. לילה בּ כל אין וּ ראה, בּ א יהוּ דה, רבּ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
ּת למידי  ׁש ל נׁש מתם כּ ל הּפ נים שׂ ר  מטטרו"ן אוֹ חז ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
הּק דוֹ ׁש  לפני  אוֹ תן וּ מראה ל ׁש מּה , בּ ּת וֹ רה העוֹ סקים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
ׁש ירה, מלּ וֹ מר  ודוֹ ממים הרת  מלאכי  וּ ממּת ינים  הוּ א,  ָּבּ רו◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌
לאל  בּ יחד ויזּמ ר וּ  עּמ הם, הצּ דּ יקים נפׁש וֹ ת ׁש יּ תכּ נּ סוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַעד 

בּ ּת וֹ רהע  העוֹ סקים אלּ וּ  - בארץ נראוּ  הנּ צּ נים  ׁש נּ אמר ליוֹ ן. ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
בּ יחד . לבוֹ ראם לזּמ ר עת הוּ א אז - הגּ יע הזּ מיר עת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש מּה .
נׁש מתם לאסף הבּ א מטטרו"ן, זה - בּ ארצנוּ  נׁש מע הּת וֹ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוק וֹ ל

ׁש נּ אמר  ולילה, לילה בּ כל ליוֹ צרם לזּמ ר  צדּ יקים (תהליםׁש ל ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ כבוֹ ד קמט ) מהוּ  מ ׁש כּ בוֹ תם. על ירנּ נוּ  בּ כבוֹ ד  חסידים ?יעלזוּ  ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מטטרו"ן. זה יהוּ דה, ר בּ י  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

המזיקי מ ומצלת מגינה  המטה  על  שמע  קריאת 
ּב גרוֹ נם רוֹ ממוֹ ת ו )אל עקב:(קמט  פ' דברים ער"ב.)[זוהר אמר](דף ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
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תהלי זוהר 

ׁש כינה עּמ הם ׁש הׁש ּת ּת פה עשׂ ר , ׁש ׁש ה הרי  - וזּ את ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר 
 בּ ר כּ ברכתוֹ  אׁש ר איׁש  ׁש כּ תוּ ב והינ וּ  הבּ רכ וֹ ת. ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקיּ מוּ 

כּ ברכתוֹ  זּ ה מה  ׁש ל אתם. כּ ברכתּה  מעלה , ׁש ל דּ גמא בּ אוֹ תּה  ? ָֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
וּ מדּ ה. מדּ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָכּ ל

בּ ראׁש ולמדנוּ , ונחוֹ ת וּ מתע ּט רוֹ ת עוֹ לוֹ ת מדּ וֹ ת אוֹ תן כּ ל  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
ׁש נּ קרא אוֹ תוֹ  ,הּמ ל ראׁש  מתעּט ר  וׁש ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד,
אוֹ תוֹ  כּ ל י וֹ רׁש ים והחסידים חסיד וּ ת, ׁש ל  עלי וֹ נה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דר גּ ה

ח יעלזוּ  ׁש כּ תוּ ב ׁש לּ מעלה, בּ עוֹ לםהכּ ב וֹ ד - בּ כבוֹ ד סידים ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ גר וֹ נם אל ר וֹ ממוֹ ת הבּ א. בּ ע וֹ לם - מׁש כּ בוֹ תם על יר נּ נוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה,
ּפ יפיּ וֹ ת חרב ואז כּ ראוּ י, האמוּ נה קׁש ר את לקׁש ר ׁש יּ וֹ דעים -ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

ּפ יפיּ וֹ ת חרב איזוֹ  הּק דוֹ ׁש בּ ידם. ׁש ל חרבּ וֹ  לה', חרב זוֹ הי  ? ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ול ּמ ה דינים. בּ ׁש ני לוֹ הטת - ּפ יפיּ וֹ ת הוּ א.  ּלעשׂ וֹ תבּ ר ו ? ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

הראׁש  החסד, כּ תר יאיר, בּ ן ּפ נחס רבּ י והרי וגוֹ '. בּ גּ וֹ ים ֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְנקמה
קׁש ר קׁש ר  וה וּ א  ׁש לּ מעלה, הכּ בוֹ ד את ירׁש   ּכ מוּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,
הזּ ה בּ עוֹ לם  חלקוֹ  אׁש רי האמוּ נה. קׁש ר קדוֹ ׁש , ק ׁש ר  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶעליוֹ ן,

נאמר, הזּ ה ה לחן על הבּ א. מא)וּ בעוֹ לם הלחן (יחזקאל זה ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌
לרבּ י  ונׁש ק אוֹ תוֹ , וּ בר לוֹ  ונׁש ק  ּפ נחס  רבּ י  קם ה'. לפני ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר

. וּ בר כּ וֹ ס  נטל א וֹ תם.  וּ בר החברים וּ לכל ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר

יקימ אלפי רגי ה לה "ה ה בח ידי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֻעל

ּב כב וֹ דיעלז וּ  ה)חסידים  בלק:(קמט, פ' במדבר רי"א :)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
י ׁש כּ ב  א מהוּ  י ׁש כּ ב, א אמר, בּ כל אלעזר אלּ א ? ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

על  ׁש וֹ כב א רבּ וֹ נוֹ , בּ מצווֹ ת הוֹ ל אדם כּ ׁש בּ ן ולילה  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַלילה
מינים מא וֹ תם וחמׁש  ועשׂ רים וּ מאה אלף ׁש הוֹ רג עד ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִמּט תוֹ 
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בּ ידם:ו ּפ יפיּ וֹ ת וחרב בּ גרוֹ נם אל רוֹ ממוֹ ת
תהלי זוהר 

שׂ מאל , מצּ ד הם אלף אמר, אבּ א רבּ י עּמ וֹ . ׁש וֹ רים ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָרעים
צא)ׁש כּ תוּ ב ׁש כּ תוּ ב(תהלים כּ מוֹ  אלף ,  ּמצּ ד קמט )יּפ ל (שם ֶ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

לעשׂ וֹ ת וגוֹ ', בּ גר וֹ נם אל רוֹ ממוֹ ת וגוֹ ', בּ כבוֹ ד חסידים ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַיעלזוּ 
בּ הם לעשׂ וֹ ת וזהוּ  וגוֹ ', יׁש כּ ב  א ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  וגוֹ '. ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנקמה

וגוֹ '.מׁש ּפ ט ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

עד  בלילה  ירה מ מר ממי וד יני ממ ה רת  ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָמלאכי
מל רה   סקי הע חכמי למידי  נפת  ס תְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּב כבוֹ דיעלז וּ  ה)חסידים  הנעלם:(קמט, מדרש לך לך פ' חדש (דף[זוהר ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

( ולילה]ל. לילה בּ כל אין וּ ראה, בּ א יהוּ דה, רבּ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
ּת למידי  ׁש ל נׁש מתם כּ ל הּפ נים שׂ ר  מטטרו"ן אוֹ חז ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
הּק דוֹ ׁש  לפני  אוֹ תן וּ מראה ל ׁש מּה , בּ ּת וֹ רה העוֹ סקים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
ׁש ירה, מלּ וֹ מר  ודוֹ ממים הרת  מלאכי  וּ ממּת ינים  הוּ א,  ָּבּ רו◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌
לאל  בּ יחד ויזּמ ר וּ  עּמ הם, הצּ דּ יקים נפׁש וֹ ת ׁש יּ תכּ נּ סוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַעד 

בּ ּת וֹ רהע  העוֹ סקים אלּ וּ  - בארץ נראוּ  הנּ צּ נים  ׁש נּ אמר ליוֹ ן. ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
בּ יחד . לבוֹ ראם לזּמ ר עת הוּ א אז - הגּ יע הזּ מיר עת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש מּה .
נׁש מתם לאסף הבּ א מטטרו"ן, זה - בּ ארצנוּ  נׁש מע הּת וֹ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוק וֹ ל

ׁש נּ אמר  ולילה, לילה בּ כל ליוֹ צרם לזּמ ר  צדּ יקים (תהליםׁש ל ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ כבוֹ ד קמט ) מהוּ  מ ׁש כּ בוֹ תם. על ירנּ נוּ  בּ כבוֹ ד  חסידים ?יעלזוּ  ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מטטרו"ן. זה יהוּ דה, ר בּ י  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

המזיקי מ ומצלת מגינה  המטה  על  שמע  קריאת 
ּב גרוֹ נם רוֹ ממוֹ ת ו )אל עקב:(קמט  פ' דברים ער"ב.)[זוהר אמר](דף ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
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בּ לאּמ ים:ז ּת וֹ כחת בּ גּ וֹ ים נקמה לאסרחלעשׂ וֹ ת 
ברזל: בּ כבלי ונכבּ דיהם בּ זקּ ים לעשׂ וֹ תטמלכיהם 

הללוּ יּה : חסידיו לכל הוּ א הדר כּ תוּ ב מׁש ּפ ט בּ הם

תהלי זוהר 

כ )להם, א בּ קריאת(מלכים ו דּ אי ׁש הרי כּ מפּת ח . חוֹ גר  יתהלּ ל  אל ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
א וֹ חז  כּ אלּ וּ  מּט תוֹ , על ׁש מע קריאת הּק וֹ רא כּ ל ּפ ר ׁש וּ ה, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְׁש מע

ׁש כּ תוּ ב ּפ יפיּ וֹ ת , קמט )חרב וחרב (תהלים בּ גר וֹ נם אל רוֹ ממוֹ ת ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
צדדים, לׁש ה לנענעּה  צרי החרב ונענוּ ע בּ ידם. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִּפ יפיּ וֹ ת
ועל  הארץ  ועל המים על  ׁש ּת מליכ וּ הוּ  כּ די  ׁש בּ ארוּ ה, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ה"ה, החרב. ראׁש  י ' החרב. גּ וּ ף  ו', וזוֹ  העוֹ לם. ר וּ ח וֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַארבּ ע

אדני . החרב, נר ּת יק פיפיּ וֹ ת. ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ּת י
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עזּ וֹ :אקנ בּ רקיע הללוּ הוּ  בּ קדׁש וֹ  אל הללוּ  הללוּ יּה 
גּ דלוֹ :ב כּ רב הללוּ הוּ  בגבוּ רתיו הללוּ הוּ ג הללוּ הוּ  

וכנּ וֹ ר: בּ נבל הללוּ הוּ  ׁש וֹ פר בתףד בּ תקע הללוּ הוּ  
ועוּ גב: בּ מנּ ים הללוּ הוּ  ׁש מעהוּ מחוֹ ל בצלצלי הללוּ הוּ  

תרוּ עה: בּ צלצלי יּה והללוּ הוּ  ּת הלּ ל ׁש מה הנּ  כּ ל 
הללוּ יּה :

וחסדיו  פעולותיו כל על להקב"ה להלל
בקדשו  אל הללו א)הללויה קנ]:(קנ, לפרק תהלי להלל[שימוש 

פעולותיו . כל על להקב"ה 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ה ח ת?! ל את צרי הא   ר ד ְִִֶַַָָָָָה

וגו 'ה לּ לוּ הוּ  ׁש וֹ פר ג)ּב תקע בראשית :(קנ , פרשת חדש טו:)[זהר ](דף ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

כּ תוּ ב מה אלעזר , ר בּ י אמר קנ)עוֹ ד הללוּ הוּ (תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
וּ מחוֹ ל  בּ ת"ף הללוּ ה"וּ  וכנּ וֹ "ר בּ נב"ל הללוּ ה"וּ  ׁש וֹ פר ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ תקע

זה את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  צרי וכי ועגב. בּ מ נּ י"ם  ?הללוּ ה"וּ  ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

המה ה ל את רצה ְִֶֶַָָה '

תר וּ עההלל וּ ה וּ  ּב צלצלי הללוּ ה וּ  ׁש מע  ה)ּב צלצלי [זוהר:(קנ , ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

בראשית] פ' ּת ׁש בּ ח וּ חדש מה כּ ל דּ וד, אמר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
כל וּ ם. אינוֹ  הלּ לוּ , הזּ מר  בּ מיני  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ּת עשׂ ה מה  וכל וזה, זה עשׂ ה עכׁש ו לחבר וֹ : האוֹ מר ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְכּ אדם

דּ  אמר   ּכ ּפ ל וֹ ני. דבר  ׁש ּת עשׂ ה עד כלוּ ם, הללוּ הוּ וד,אינוֹ  ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌
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בּ לאּמ ים:ז ּת וֹ כחת בּ גּ וֹ ים נקמה לאסרחלעשׂ וֹ ת 
ברזל: בּ כבלי ונכבּ דיהם בּ זקּ ים לעשׂ וֹ תטמלכיהם 

הללוּ יּה : חסידיו לכל הוּ א הדר כּ תוּ ב מׁש ּפ ט בּ הם

תהלי זוהר 

כ )להם, א בּ קריאת(מלכים ו דּ אי ׁש הרי כּ מפּת ח . חוֹ גר  יתהלּ ל  אל ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
א וֹ חז  כּ אלּ וּ  מּט תוֹ , על ׁש מע קריאת הּק וֹ רא כּ ל ּפ ר ׁש וּ ה, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְׁש מע

ׁש כּ תוּ ב ּפ יפיּ וֹ ת , קמט )חרב וחרב (תהלים בּ גר וֹ נם אל רוֹ ממוֹ ת ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
צדדים, לׁש ה לנענעּה  צרי החרב ונענוּ ע בּ ידם. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִּפ יפיּ וֹ ת
ועל  הארץ  ועל המים על  ׁש ּת מליכ וּ הוּ  כּ די  ׁש בּ ארוּ ה, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ה"ה, החרב. ראׁש  י ' החרב. גּ וּ ף  ו', וזוֹ  העוֹ לם. ר וּ ח וֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַארבּ ע

אדני . החרב, נר ּת יק פיפיּ וֹ ת. ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ּת י
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קנתהלי מזמור | לחודש ל | חמישי ספר 

עזּ וֹ :אקנ בּ רקיע הללוּ הוּ  בּ קדׁש וֹ  אל הללוּ  הללוּ יּה 
גּ דלוֹ :ב כּ רב הללוּ הוּ  בגבוּ רתיו הללוּ הוּ ג הללוּ הוּ  

וכנּ וֹ ר: בּ נבל הללוּ הוּ  ׁש וֹ פר בתףד בּ תקע הללוּ הוּ  
ועוּ גב: בּ מנּ ים הללוּ הוּ  ׁש מעהוּ מחוֹ ל בצלצלי הללוּ הוּ  

תרוּ עה: בּ צלצלי יּה והללוּ הוּ  ּת הלּ ל ׁש מה הנּ  כּ ל 
הללוּ יּה :

וחסדיו  פעולותיו כל על להקב"ה להלל
בקדשו  אל הללו א)הללויה קנ]:(קנ, לפרק תהלי להלל[שימוש 

פעולותיו . כל על להקב"ה 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ה ח ת?! ל את צרי הא   ר ד ְִִֶַַָָָָָה

וגו 'ה לּ לוּ הוּ  ׁש וֹ פר ג)ּב תקע בראשית :(קנ , פרשת חדש טו:)[זהר ](דף ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

כּ תוּ ב מה אלעזר , ר בּ י אמר קנ)עוֹ ד הללוּ הוּ (תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
וּ מחוֹ ל  בּ ת"ף הללוּ ה"וּ  וכנּ וֹ "ר בּ נב"ל הללוּ ה"וּ  ׁש וֹ פר ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ תקע

זה את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  צרי וכי ועגב. בּ מ נּ י"ם  ?הללוּ ה"וּ  ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

המה ה ל את רצה ְִֶֶַָָה '

תר וּ עההלל וּ ה וּ  ּב צלצלי הללוּ ה וּ  ׁש מע  ה)ּב צלצלי [זוהר:(קנ , ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

בראשית] פ' ּת ׁש בּ ח וּ חדש מה כּ ל דּ וד, אמר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
כל וּ ם. אינוֹ  הלּ לוּ , הזּ מר  בּ מיני  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ּת עשׂ ה מה  וכל וזה, זה עשׂ ה עכׁש ו לחבר וֹ : האוֹ מר ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְכּ אדם

דּ  אמר   ּכ ּפ ל וֹ ני. דבר  ׁש ּת עשׂ ה עד כלוּ ם, הללוּ הוּ וד,אינוֹ  ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌
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תהלי זוהר 

תרוּ עה  בּ צלצלי  הללוּ הוּ  ׁש מע הלל וּ ,בּ צלצלי אינוֹ  כּ לוֹ מר , ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
הללוּ  מהוּ  הללוּ יּה .?אלּ א י ּה  ּת ה לּ ל הנּ ׁש מה אינוֹ כּ ל והאחר ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הנּ ׁש מה, הלּ וּ ל  אלּ א הנּ ׁש מה (שם)כלוּ ם, כּ ל  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
י ּה  הללוּ יּה .ּת הלּ ל  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

י האנ רגת לפי נמה  רח ְְְֲִִֶֶַַָָָָנפ

י ּה ּכ ל ּת ה לּ ל ו )הנּ ׁש מה משפטים :(קנ  פרשת שמות ע"ב)[זוהר צד ](דף  ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

הבּ המה מצּ ד  נפׁש  לוֹ  נוֹ תנים איׁש , כּ ׁש נּ וֹ לד וּ ראה, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
י וֹ תר זכה הּק דׁש . אוֹ פ נּ י ׁש נּ קראים  אלּ ה מצּ ד טהר , ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
נוֹ תנים - י וֹ תר  זכה הּק ד ׁש . חיּ וֹ ת ׁש ל  מצּ ד רוּ ח  ל וּ  נוֹ תנים -ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
עבד  אמה, הם אלּ וּ  וּ ׁש ׁש ת הכּ ּס א. ׁש ל מצּ ד נׁש מה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְל וֹ 

.הּמ ל בּ ת ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש פחה

 ב יתר ֵַָע ד

בּ תאם  ׁש ל מצּ ד אצילוּ ת,  בּ דר נפׁש  לוֹ  נוֹ תנים - יוֹ תר זכה ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
ׁש ל  רוּ ח לוֹ  נוֹ תנים - יוֹ תר זכה . מל בּ ת ונקראת ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְיחידה,
הוּ א.  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  בּ ן ונקרא האמצעי, הע ּמ וּ ד מ צּ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲאצילוּ ת

ׁש כּ תוּ ב  יד )זהוּ  -(דברים י וֹ תר  זכה אהיכם. לה' אּת ם בּ נים ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ואּמ א. א בּ א ׁש ל מ צּ ד נׁש מה לוֹ  (בראשיתב )נוֹ תנים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

חיּ ים איזה חיּ ים. נׁש מת בּ אּפ יו ׁש עליהםויּ ּפ ח י"ה אוֹ תם א לּ א ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
קנ)נאמר  יהו"ה.(תהלים בּ ּה  ונׁש למה י ּה , ּת הלּ ל הנּ ׁש מה כּ ל ֶ◌ֱ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

למה למעלה  כ לט ה א ב י תר ְְְְֵֵַַַָָָָֻע ד

ה"אזכה  י וֹ "ד  - האוֹ תיּ וֹ ת בּ ׁש למוּ ת יהו"ה ל וֹ  נוֹ תנים - י וֹ תר  ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ונקרא למעלה. אצילוּ ת בּ ארח  אדם, ׁש הוּ א ה"א, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָוא"ו
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נאמר ועליו  ר בּ וֹ נוֹ . א)בּ דמוּ ת וגוֹ '.(בראשית היּ ם בּ דגת וּ רדוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌
והרפים האוֹ פ נּ ים וּ בכל הרקיעים בּ כל ׁש לטוֹ נוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוזהוּ 
ולכן, וּ למּט ה. ׁש לּ מעלה  והכּ חוֹ ת החיל וֹ ת וּ בכל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהחי וֹ ת
א בּ וֹ  נאמר יחידה, בּ ת ׁש ל מצּ ד בּ נפ ׁש  ז וֹ כה אדם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ ן

העבד  כּ צאת ים.תצא ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

מהחכמה א ת ה מת  ְְֵַַָָָָָל 

יּה ּכ ל ּת הלּ ל ו )הנּ ׁש מה ּתרּומה:(קנ קעד.)[זֹוהר  יהוּ דה](ּדף  ר בּ י  ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְַַַָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואמר, קנ)ּפ תח  כּ ל (תהלים ׁש נינוּ , י ּה . ּת הלּ ל  הנּ ׁש מה כּ ל ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

אדם. בּ בני  וּ מתע וֹ ררוֹ ת הזּ ה הּק ד וֹ ׁש  מהגּ וּ ף בּ אוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מוֹ ת
מקוֹ ם ידוּ מאיזה ׁש נּ קרא מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  מקוֹ ם(י "ה)? מאיזה . ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ בזה יהוּ דה, ר בּ י אמר  קד )? כּ לּ ם(שם  ה' מע שׂ י רבּ וּ  מה ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌◌ָ◌
יוֹ צאים ׁש ּמ בּ וּ עיה הזּ וֹ  מהחכמה ׁש נינוּ , עשׂ ית. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה
למעלה יּ ׁש  מה וכל נתקן, הכּ ל ׁש בילים וּ ׁש נים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִל ׁש ׁש ים 
בּה . נתקנוּ  הר וּ ח וֹ ת  ׁש כּ ל קדוֹ ׁש ה רוּ ח נקראת והיא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה,

רכת ְֵָָמאה 

יּה ּכ ל ּת הלּ ל ו )הנּ ׁש מה ל:(קנ ׁשלח לפרׁשת  ׁשי חדׁש קלט.)[זהר ](ּדף ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְְֵַַַַָָָָָֹ

ׁש לּ ּה  החיּ ים  הוּ א וּ מי  הכינה. זוֹ  - שׂ רה חיּ י י"ּה ,ויּ הי וּ  ? ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הנּ ׁש מה. ׁש ל  החיּ ים וזהוּ  י "ּה . ׁש כן הכינה . ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוזה וּ 

י"ּה  ּת הלּ ל הנּ ׁש מה עוֹ להכּ ל  י ' עם צ'. - ב"ׁש  בּ א"ת הזּ וֹ  והה' . ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
בּ כינה, יוֹ ם בּ כל להריק  אדם ׁש חיּ ב ברכ וֹ ת מאה והם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְלק',
מה האדם את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  צוּ ה ועליהם ׁש נה. מאה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְוזה וּ 

מאה. אלּ א מ"ה ּת קרי אל . מעּמ ׁש אל  היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱה'
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תרוּ עה  בּ צלצלי  הללוּ הוּ  ׁש מע הלל וּ ,בּ צלצלי אינוֹ  כּ לוֹ מר , ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
הללוּ  מהוּ  הללוּ יּה .?אלּ א י ּה  ּת ה לּ ל הנּ ׁש מה אינוֹ כּ ל והאחר ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הנּ ׁש מה, הלּ וּ ל  אלּ א הנּ ׁש מה (שם)כלוּ ם, כּ ל  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
י ּה  הללוּ יּה .ּת הלּ ל  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

י האנ רגת לפי נמה  רח ְְְֲִִֶֶַַָָָָנפ

י ּה ּכ ל ּת ה לּ ל ו )הנּ ׁש מה משפטים :(קנ  פרשת שמות ע"ב)[זוהר צד ](דף  ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

הבּ המה מצּ ד  נפׁש  לוֹ  נוֹ תנים איׁש , כּ ׁש נּ וֹ לד וּ ראה, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
י וֹ תר זכה הּק דׁש . אוֹ פ נּ י ׁש נּ קראים  אלּ ה מצּ ד טהר , ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
נוֹ תנים - י וֹ תר  זכה הּק ד ׁש . חיּ וֹ ת ׁש ל  מצּ ד רוּ ח  ל וּ  נוֹ תנים -ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
עבד  אמה, הם אלּ וּ  וּ ׁש ׁש ת הכּ ּס א. ׁש ל מצּ ד נׁש מה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְל וֹ 

.הּמ ל בּ ת ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש פחה

 ב יתר ֵַָע ד

בּ תאם  ׁש ל מצּ ד אצילוּ ת,  בּ דר נפׁש  לוֹ  נוֹ תנים - יוֹ תר זכה ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
ׁש ל  רוּ ח לוֹ  נוֹ תנים - יוֹ תר זכה . מל בּ ת ונקראת ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְיחידה,
הוּ א.  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  בּ ן ונקרא האמצעי, הע ּמ וּ ד מ צּ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲאצילוּ ת

ׁש כּ תוּ ב  יד )זהוּ  -(דברים י וֹ תר  זכה אהיכם. לה' אּת ם בּ נים ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ואּמ א. א בּ א ׁש ל מ צּ ד נׁש מה לוֹ  (בראשיתב )נוֹ תנים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

חיּ ים איזה חיּ ים. נׁש מת בּ אּפ יו ׁש עליהםויּ ּפ ח י"ה אוֹ תם א לּ א ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
קנ)נאמר  יהו"ה.(תהלים בּ ּה  ונׁש למה י ּה , ּת הלּ ל הנּ ׁש מה כּ ל ֶ◌ֱ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

למה למעלה  כ לט ה א ב י תר ְְְְֵֵַַַָָָָֻע ד

ה"אזכה  י וֹ "ד  - האוֹ תיּ וֹ ת בּ ׁש למוּ ת יהו"ה ל וֹ  נוֹ תנים - י וֹ תר  ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ונקרא למעלה. אצילוּ ת בּ ארח  אדם, ׁש הוּ א ה"א, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָוא"ו
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נאמר ועליו  ר בּ וֹ נוֹ . א)בּ דמוּ ת וגוֹ '.(בראשית היּ ם בּ דגת וּ רדוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌
והרפים האוֹ פ נּ ים וּ בכל הרקיעים בּ כל ׁש לטוֹ נוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוזהוּ 
ולכן, וּ למּט ה. ׁש לּ מעלה  והכּ חוֹ ת החיל וֹ ת וּ בכל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהחי וֹ ת
א בּ וֹ  נאמר יחידה, בּ ת ׁש ל מצּ ד בּ נפ ׁש  ז וֹ כה אדם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ ן

העבד  כּ צאת ים.תצא ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

מהחכמה א ת ה מת  ְְֵַַָָָָָל 

יּה ּכ ל ּת הלּ ל ו )הנּ ׁש מה ּתרּומה:(קנ קעד.)[זֹוהר  יהוּ דה](ּדף  ר בּ י  ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְַַַָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואמר, קנ)ּפ תח  כּ ל (תהלים ׁש נינוּ , י ּה . ּת הלּ ל  הנּ ׁש מה כּ ל ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

אדם. בּ בני  וּ מתע וֹ ררוֹ ת הזּ ה הּק ד וֹ ׁש  מהגּ וּ ף בּ אוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מוֹ ת
מקוֹ ם ידוּ מאיזה ׁש נּ קרא מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  מקוֹ ם(י "ה)? מאיזה . ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ בזה יהוּ דה, ר בּ י אמר  קד )? כּ לּ ם(שם  ה' מע שׂ י רבּ וּ  מה ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌◌ָ◌
יוֹ צאים ׁש ּמ בּ וּ עיה הזּ וֹ  מהחכמה ׁש נינוּ , עשׂ ית. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה
למעלה יּ ׁש  מה וכל נתקן, הכּ ל ׁש בילים וּ ׁש נים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִל ׁש ׁש ים 
בּה . נתקנוּ  הר וּ ח וֹ ת  ׁש כּ ל קדוֹ ׁש ה רוּ ח נקראת והיא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה,

רכת ְֵָָמאה 

יּה ּכ ל ּת הלּ ל ו )הנּ ׁש מה ל:(קנ ׁשלח לפרׁשת  ׁשי חדׁש קלט.)[זהר ](ּדף ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְְֵַַַַָָָָָֹ

ׁש לּ ּה  החיּ ים  הוּ א וּ מי  הכינה. זוֹ  - שׂ רה חיּ י י"ּה ,ויּ הי וּ  ? ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הנּ ׁש מה. ׁש ל  החיּ ים וזהוּ  י "ּה . ׁש כן הכינה . ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוזה וּ 

י"ּה  ּת הלּ ל הנּ ׁש מה עוֹ להכּ ל  י ' עם צ'. - ב"ׁש  בּ א"ת הזּ וֹ  והה' . ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
בּ כינה, יוֹ ם בּ כל להריק  אדם ׁש חיּ ב ברכ וֹ ת מאה והם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְלק',
מה האדם את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  צוּ ה ועליהם ׁש נה. מאה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְוזה וּ 

מאה. אלּ א מ"ה ּת קרי אל . מעּמ ׁש אל  היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱה'



יתה זוהר הלימוד1458 אלולסדר כט ליו

קנתהלי מזמור | לחודש ל | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

לאנשי ומש מלכות  אל  מחכמה  נמשכות הנשמות 

וגו 'ּכ ל י ּה  ּת הלּ ל ו )הנּ ׁש מה תרומה:(קנ ח"ב  קעד.)[זוהר תורה](דף  זוהר ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

למדנו  י ּה ", ּת הלּ ל  ה נּ ׁש מה  "כּ ל  ואמר, פתח יהודה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹרבי 
ונתעוררות ההוא , הקדוש הגוף מן באות הנשמות שכל

מקוםריאבאנשים ומאיזה יה,ריב, שנקרא ההוא המקום מן ,
ההוא מקום ר בּ וּ ריגואיזהו "מה שכתוב: יהודה , רבי אמר ,ָ◌ַ◌

עשׂ ית" בּ חכמ "ה כּ לּ ם ה'  כד )מעשׂ י קד, למדנו ריד (תהלים . ַ◌ֲ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
נתיבות ל "ב  אל יוצאים מעינותיו אשר ההוא שמהחכמה
חכמ"ה ואותו ולמטה, למעלה שיש  מה כל  הכל, נתיסד

בו. נתיסדו  הרוחות שכל הקדוש, רוח  נקרא

חכמה  היינו יה ובינהתהלל 

וגו'ּכ ל  יּה  ּת הלּ ל  ו )הנּ ׁש מה נב.)[:(קנ  דף  כ"א תיקון זוהר  זוהר(תיקוני ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

חכמ"התורה] שזהו י ּה " ּת הלּ ל הנּ ׁש מה "כּ ל למדנו, ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹעוד

הזוהר זיו

ידי ריא. על המלכות מדת מן לפועל מכח יוצאות שהנשמות פירוש,
שאף כונתו נשא, בבני ואתערי הלשון ואומר  התפארת, עם  הזדווגה 
מכל  פנימי , אור  בבחינת  בקרבם נשמתם  להיות כדאים שאינם אנשים 
בבחינת שהן ידי על טוב ולעשות לשוב אותם מעוררות  נשמתן מקום

להם. מקיף נחצבותריב .אור מקום מאיזה פירוש אתר, מאן שואל
המלכות. אל באות משם אשר הואריג.הנשמות  איזה שואל  עתה

י"ה. השם של  חכמ"ה,.ריד המקום שנקרא המקום שהוא אומר
עלאה  ביחודא לראשונה הוא  בשרשן הנשמות  הולדת שמקום וכונתו 
תפארת תתאה יחודא אל נשתלשלות כך ואחר  ובינה, חכמה של

לפועל. מכח לצאת ומלכות

יתה 1459זוהר הלימוד אלולסדר כט ליו

קנתהלי מזמור | לחודש ל | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

ב"ן רטוובינ"ה שנקראים ול-ה' ל-ו' הגאולה תהיה שבהם ,
העולם.וב"ת, מן  העמלקים ימחו ובהם

שתוכל כדי  המצוות  של בלבוש  להתלבש צריכה  הנשמה
האור את לראות

וגו 'ּכ ל י ּה  ּת הלּ ל ו )הנּ ׁש מה ח"א:(קנ  נח פרשת  א ' חלק סה :)[זוהר (דף  ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

תורה] בּ ארץ זוהר יּה  יּה  אראה א "אמר ּת י ואמר, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָפתח
חדל" יוֹ ׁש בי עם עוֹ ד אדם אבּ יט א יא)החיּ ים לח, ,(ישעיהו ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

סוף  אלא י"ה, לראות יכול מי  וכי יּה ", אראה א ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ"אמר ּת י 
החיּ ים" בּ ארץ "י ּה  שכתוב מוכיח , וראה,רטזהמקרא  בוא , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

החיים צרור להמקום עולות הנשמות שםריזכאשר  נהנין ,
המאירה אספקלריא של על ריחבזוהר העליון ממקום המאיר ,

יה]הכל לבוש [שנקרא של  בזוהר הנשמה תתלבש לא ואילו ,
ההוא. אור לראות להתקרב תוכל לא  אחר,

הזוהר זיו

בינה,רטו . גם אומר מקום מכל בחכמה, הוא  י"ה שהשם  הגם
שבשם כיון ועוד מתפרשין, דלא  רעין תרין הן ובינה חכמה  כי
ה "י  ואות  החכמה, עולם שורש היא יו"ד אות הוא  ברוך הוי"ה

הבינה. עולם בהשםרטז.שורש  להסתכל אפשר  שאי שהגם מתרץ
על  נשתלשל שהוא  במה אורו  להסתכל  אפשר אבל  במקורו, י "ה

במלכות. היינו  החיים, בארץ להאיר  התפארת, צרורריז.ידי מקום 
המלכות. עולם  היינו  הנשמות  של בארץ ריח.החיים  ששם פירוש,

אספקלריא של  וזהר  בזיו להסתכל  הנשמות יכולות החיים ,
את החיים, ארץ המלכות בתוך שמאיר  התפארת, שהוא המאירה,

ובינה. חכמה מן אליו הבא  האור 
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וגו 'ּכ ל י ּה  ּת הלּ ל ו )הנּ ׁש מה תרומה:(קנ ח"ב  קעד.)[זוהר תורה](דף  זוהר ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

למדנו  י ּה ", ּת הלּ ל  ה נּ ׁש מה  "כּ ל  ואמר, פתח יהודה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹרבי 
ונתעוררות ההוא , הקדוש הגוף מן באות הנשמות שכל

מקוםריאבאנשים ומאיזה יה,ריב, שנקרא ההוא המקום מן ,
ההוא מקום ר בּ וּ ריגואיזהו "מה שכתוב: יהודה , רבי אמר ,ָ◌ַ◌

עשׂ ית" בּ חכמ "ה כּ לּ ם ה'  כד )מעשׂ י קד, למדנו ריד (תהלים . ַ◌ֲ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
נתיבות ל "ב  אל יוצאים מעינותיו אשר ההוא שמהחכמה
חכמ"ה ואותו ולמטה, למעלה שיש  מה כל  הכל, נתיסד

בו. נתיסדו  הרוחות שכל הקדוש, רוח  נקרא

חכמה  היינו יה ובינהתהלל 

וגו'ּכ ל  יּה  ּת הלּ ל  ו )הנּ ׁש מה נב.)[:(קנ  דף  כ"א תיקון זוהר  זוהר(תיקוני ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

חכמ"התורה] שזהו י ּה " ּת הלּ ל הנּ ׁש מה "כּ ל למדנו, ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹעוד

הזוהר זיו

ידי ריא. על המלכות מדת מן לפועל מכח יוצאות שהנשמות פירוש,
שאף כונתו נשא, בבני ואתערי הלשון ואומר  התפארת, עם  הזדווגה 
מכל  פנימי , אור  בבחינת  בקרבם נשמתם  להיות כדאים שאינם אנשים 
בבחינת שהן ידי על טוב ולעשות לשוב אותם מעוררות  נשמתן מקום

להם. מקיף נחצבותריב .אור מקום מאיזה פירוש אתר, מאן שואל
המלכות. אל באות משם אשר הואריג.הנשמות  איזה שואל  עתה

י"ה. השם של  חכמ"ה,.ריד המקום שנקרא המקום שהוא אומר
עלאה  ביחודא לראשונה הוא  בשרשן הנשמות  הולדת שמקום וכונתו 
תפארת תתאה יחודא אל נשתלשלות כך ואחר  ובינה, חכמה של

לפועל. מכח לצאת ומלכות

יתה 1459זוהר הלימוד אלולסדר כט ליו

קנתהלי מזמור | לחודש ל | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

ב"ן רטוובינ"ה שנקראים ול-ה' ל-ו' הגאולה תהיה שבהם ,
העולם.וב"ת, מן  העמלקים ימחו ובהם

שתוכל כדי  המצוות  של בלבוש  להתלבש צריכה  הנשמה
האור את לראות

וגו 'ּכ ל י ּה  ּת הלּ ל ו )הנּ ׁש מה ח"א:(קנ  נח פרשת  א ' חלק סה :)[זוהר (דף  ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

תורה] בּ ארץ זוהר יּה  יּה  אראה א "אמר ּת י ואמר, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָפתח
חדל" יוֹ ׁש בי עם עוֹ ד אדם אבּ יט א יא)החיּ ים לח, ,(ישעיהו ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

סוף  אלא י"ה, לראות יכול מי  וכי יּה ", אראה א ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ"אמר ּת י 
החיּ ים" בּ ארץ "י ּה  שכתוב מוכיח , וראה,רטזהמקרא  בוא , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

החיים צרור להמקום עולות הנשמות שםריזכאשר  נהנין ,
המאירה אספקלריא של על ריחבזוהר העליון ממקום המאיר ,

יה]הכל לבוש [שנקרא של  בזוהר הנשמה תתלבש לא ואילו ,
ההוא. אור לראות להתקרב תוכל לא  אחר,

הזוהר זיו

בינה,רטו . גם אומר מקום מכל בחכמה, הוא  י"ה שהשם  הגם
שבשם כיון ועוד מתפרשין, דלא  רעין תרין הן ובינה חכמה  כי
ה "י  ואות  החכמה, עולם שורש היא יו"ד אות הוא  ברוך הוי"ה

הבינה. עולם בהשםרטז.שורש  להסתכל אפשר  שאי שהגם מתרץ
על  נשתלשל שהוא  במה אורו  להסתכל  אפשר אבל  במקורו, י "ה

במלכות. היינו  החיים, בארץ להאיר  התפארת, צרורריז.ידי מקום 
המלכות. עולם  היינו  הנשמות  של בארץ ריח.החיים  ששם פירוש,

אספקלריא של  וזהר  בזיו להסתכל  הנשמות יכולות החיים ,
את החיים, ארץ המלכות בתוך שמאיר  התפארת, שהוא המאירה,

ובינה. חכמה מן אליו הבא  האור 
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קנתהלי מזמור | לחודש ל | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

הוליד  שלא  לפי הזה האור  לראות  יזכה שלא  חשש חזקיהו
בני

בו וסוד שתתלבש לבוש לנשמה שנותנים כמו הדבר,
של  לבוש לה נותנים כן כמו הזה, בעולם לעמוד
בתוך  ולהסתכל ההוא, בעולם בו לעמוד  העליון זוהר
זהו  ההיא. החיים ארץ בתוך המאירה, אספקלריא אותה

החיּ ים" בּ ארץ "יּה  המלך ריטשכתוב : חזקיה חושב שהיה  , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
שהנהר לפי הסתכלות, לאותה ההוא לאור  יזכה שלא

הו  ולא הפסיקו הוא ליד...הנמשך 

בתשובה החוזרי ופני הצדיקי פני מקבל  הראשו אד

ולאומה  חדל", יוֹ ׁש בי עם ע וֹ ד אדם אבּ יט "א ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַשאמר
הראשון, אדם הוא זה אדם אלא חלד, יושבי כתוב
פוגעת ההוא, לעולם  הולכת הנשמה שכאשר  שלמדנו, כמו 
צדיקים וכמה עדן, הגן שער לפני שיושב  הראשון באדם
רבונם מצות  ששמרו אותן כל של פניהם לקבל סביבו,
שאדם ולפי תשובה, בעלי  הם חדל ויושבי  בהם, ומשמח
אותן  עם יושב הוא רבונו, לפני  בתשובה  חזר הראשון
שכתוב : כמו חדל , בני נקראים  והם מעונותיהם, ששבו

אני" חדל  מה  ה)"אדעה לט , לפני (תהלים יושב  הוא ולפיכך , ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

הזוהר זיו

השםריט . מן  העליון  שאור היינו החיים, בארץ י "ה  יובן  שבזה פירוש
אספקלריא של ההשתלשלות ידי  על מאיר ובינה חכמה של י "ה

החיים. ארץ שנקראת המלכות בתוך התפארת שהוא המאירה

יתה 1461זוהר הלימוד אלולסדר כט ליו

קנתהלי מזמור | לחודש ל | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

תשובה, בעלי ועם הצדיקים עם ומשמח עדן, הגן שער 
עדן... הגן של ההוא בדרך  הבאים

לעיל שאמרנו הדברי אלו כל  לראות יזכה  שלא  חשש חזקיהו

מפני והיה זה, כל לראות יזכה  שלא המלך חזקיה מתירא
אּת ה" מת "כּ י הנביא לו א)שאמר לח , בעולם(ישעיהו , ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

חפץ  שלא מי  שכל לפי  הבא, לעולם תחיה", "וא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְהזה,
העולם מן יוצא הוא  כאשר הזה, בעולם בנים להוליד 
רשות לו  ניתנה ולא שאמרנו, מה מכל אותו מגרשים

העליון ממקום המאיר  ההוא באור  יה]לראות ולבוש [שנקרא ,
בשם החברים אותו שקוראים מה הוא שאמרנו ההוא
של  חלקם אשרי ההוא, בעולם שמתלבשים דרבנן חלוקא
טובות כמה הוא ברוך הקדוש להם שגנז הצדיקים,
ראתה א "עין כתוב: עליהם  ההוא, לעולם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַותענוגים

לוֹ " למחכּ ה יע שׂ ה זוּ לת ג )אהים סד, .(ישעיהו ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

" י הלל י ה ל ה מה  "ל אותו? שיהללו  ה '  צרי ְְְֵַַַָָָָֹוכי

י ּה ּכ ל הללוּ  יּה  ּת הלּ ל ו )הנּ ׁש מה בראשית:(קנ פרשת חדש  (דף[זוהר ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תורה]טו:) "הללוּ הוּ זהר דכתיב: מהו אלעזר, רבי  ◌ְ◌ַאמר 
וּ מח וֹ ל , בּ תף  הללוּ הוּ  וכנּ וֹ ר, בּ נבל הללוּ הוּ  ׁש וֹ פר, ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ תקע

לזה הקב"ה צריך  וכי ועגב", בּ מ נּ ים ?הללוּ הוּ  ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌

אותו  תהלל  שהנשמה צרי
באותן אלא הוא  ברוך  הקדוש לפני שתשבחו מה כל  דוד , אמר 

עכשיו  לחברו, האומר כאדם כלום, אינו זמר, כלי מיני 



יתה זוהר הלימוד1460 אלולסדר כט ליו

קנתהלי מזמור | לחודש ל | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

הוליד  שלא  לפי הזה האור  לראות  יזכה שלא  חשש חזקיהו
בני

בו וסוד שתתלבש לבוש לנשמה שנותנים כמו הדבר,
של  לבוש לה נותנים כן כמו הזה, בעולם לעמוד
בתוך  ולהסתכל ההוא, בעולם בו לעמוד  העליון זוהר
זהו  ההיא. החיים ארץ בתוך המאירה, אספקלריא אותה

החיּ ים" בּ ארץ "יּה  המלך ריטשכתוב : חזקיה חושב שהיה  , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
שהנהר לפי הסתכלות, לאותה ההוא לאור  יזכה שלא

הו  ולא הפסיקו הוא ליד...הנמשך 

בתשובה החוזרי ופני הצדיקי פני מקבל  הראשו אד

ולאומה  חדל", יוֹ ׁש בי עם ע וֹ ד אדם אבּ יט "א ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַשאמר
הראשון, אדם הוא זה אדם אלא חלד, יושבי כתוב
פוגעת ההוא, לעולם  הולכת הנשמה שכאשר  שלמדנו, כמו 
צדיקים וכמה עדן, הגן שער לפני שיושב  הראשון באדם
רבונם מצות  ששמרו אותן כל של פניהם לקבל סביבו,
שאדם ולפי תשובה, בעלי  הם חדל ויושבי  בהם, ומשמח
אותן  עם יושב הוא רבונו, לפני  בתשובה  חזר הראשון
שכתוב : כמו חדל , בני נקראים  והם מעונותיהם, ששבו

אני" חדל  מה  ה)"אדעה לט , לפני (תהלים יושב  הוא ולפיכך , ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

הזוהר זיו

השםריט . מן  העליון  שאור היינו החיים, בארץ י "ה  יובן  שבזה פירוש
אספקלריא של ההשתלשלות ידי  על מאיר ובינה חכמה של י "ה

החיים. ארץ שנקראת המלכות בתוך התפארת שהוא המאירה

יתה 1461זוהר הלימוד אלולסדר כט ליו

קנתהלי מזמור | לחודש ל | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

תשובה, בעלי ועם הצדיקים עם ומשמח עדן, הגן שער 
עדן... הגן של ההוא בדרך  הבאים

לעיל שאמרנו הדברי אלו כל  לראות יזכה  שלא  חשש חזקיהו

מפני והיה זה, כל לראות יזכה  שלא המלך חזקיה מתירא
אּת ה" מת "כּ י הנביא לו א)שאמר לח , בעולם(ישעיהו , ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

חפץ  שלא מי  שכל לפי  הבא, לעולם תחיה", "וא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְהזה,
העולם מן יוצא הוא  כאשר הזה, בעולם בנים להוליד 
רשות לו  ניתנה ולא שאמרנו, מה מכל אותו מגרשים

העליון ממקום המאיר  ההוא באור  יה]לראות ולבוש [שנקרא ,
בשם החברים אותו שקוראים מה הוא שאמרנו ההוא
של  חלקם אשרי ההוא, בעולם שמתלבשים דרבנן חלוקא
טובות כמה הוא ברוך הקדוש להם שגנז הצדיקים,
ראתה א "עין כתוב: עליהם  ההוא, לעולם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַותענוגים

לוֹ " למחכּ ה יע שׂ ה זוּ לת ג )אהים סד, .(ישעיהו ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

" י הלל י ה ל ה מה  "ל אותו? שיהללו  ה '  צרי ְְְֵַַַָָָָֹוכי

י ּה ּכ ל הללוּ  יּה  ּת הלּ ל ו )הנּ ׁש מה בראשית:(קנ פרשת חדש  (דף[זוהר ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תורה]טו:) "הללוּ הוּ זהר דכתיב: מהו אלעזר, רבי  ◌ְ◌ַאמר 
וּ מח וֹ ל , בּ תף  הללוּ הוּ  וכנּ וֹ ר, בּ נבל הללוּ הוּ  ׁש וֹ פר, ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ תקע

לזה הקב"ה צריך  וכי ועגב", בּ מ נּ ים ?הללוּ הוּ  ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌

אותו  תהלל  שהנשמה צרי
באותן אלא הוא  ברוך  הקדוש לפני שתשבחו מה כל  דוד , אמר 

עכשיו  לחברו, האומר כאדם כלום, אינו זמר, כלי מיני 



יתה זוהר הלימוד1462 אלולסדר כט ליו

קנתהלי מזמור | לחודש ל | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

דבר שתעשה עד כלום, אינו שתעשה מה וכל וזה, זה עשה
אבל  זמר, כלי  מיני אלה בכל הללוהו דוד, אמר כך פלוני,
"כּ ל  ההלול, עיקר הוא מה אלא ההלול, עיקר  זה כל ֹאין

יּה " הללוּ  יּה  ּת הלּ ל  הלול רכהנּ ׁש מה אלא כלום, אינו  והאחר , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּת הלּ ל  הנּ ׁש מה "כּ ל  דכתיב : הוא הדא העיקר , הוא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹהנשמה

הלל וּ יּה ". ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָיּה 

ע . ב. ל. ש. ו. ת .

הזוהר זיו

התפעלותרכ. ידי על הנשמה  בהתעוררות  הוא  ההלול שעיקר  אומר
מיני  כל  זאת ובלעדי דלבא, מעומקא  בהתלהבות  להתפלל  והמוח, הלב
ה' ואין פנימיות , ולא  חיצוניות דבר  רק הוא משוררים מיני וכל זמר כלי
בספרים כדאיתא חסר, העיקר אם הטפלים בדברים  חפץ יתברך

łנאתיה" éן  ãלõקà עלי "נתנה על נאמר זה שעל  יב,הקדושים, (ירמיהו  ְְְִֵֵַַָָָָָ
שבלב ח) הפנימיות נקודה עבודת ועל בעי", לבא "רחמנא  אמרו זה ועל ,

לבבי", "צור  לבי", אמר "לך דוד  שאמר כמו תהלים, ספר  כל נתיסד
מתה, תפלה נשמה  בלי כגוף היא  כונה  בלי תפלה כי לבי", בכל "אודך
הנפש  השתפכות הנשמה עבודת  היא תהלים בספר  דוד ועבודת 
התהלים שמסיים  כמו חיה, תפלה שתהיה ומוח, הלב בהתפעלות 
הכל  וסימנך בלבד, הגוף שיהלל ולא יה, תהלל הנשמה כל בהפסוק,
וזכות זכותו וקים. חי ישראל מלך  דוד  נקרא  ולפיכך החתום , אחר הולך
ספר לומדי  ישראל כל  ועל עלי תגן החבריא  וכל יוחאי בר  שמעון רבי
בבוא דוד  בן משיח לראות  שנזכה הקדוש , הזהר  פירוש עם תהלים 

אמן. בימינו במהרה גואל  לציון 
בין יתברך ה ' בעזרת  תהלים ספר על הקדוש הזוהר העתקת גמרתי

תרפ "ט. דשנת לעשור בפה כסא לפ"ק. הזוהר" בספר  "נלמד  והסימן
קאנאדא. מדינת  מאנטריאל  עיר

הזוהר  קריאת לאחר  1תפילה

הזוהר קריאת לאחר תפילה
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יתה זוהר הלימוד1462 אלולסדר כט ליו

קנתהלי מזמור | לחודש ל | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

דבר שתעשה עד כלום, אינו שתעשה מה וכל וזה, זה עשה
אבל  זמר, כלי  מיני אלה בכל הללוהו דוד, אמר כך פלוני,
"כּ ל  ההלול, עיקר הוא מה אלא ההלול, עיקר  זה כל ֹאין

יּה " הללוּ  יּה  ּת הלּ ל  הלול רכהנּ ׁש מה אלא כלום, אינו  והאחר , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּת הלּ ל  הנּ ׁש מה "כּ ל  דכתיב : הוא הדא העיקר , הוא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹהנשמה

הלל וּ יּה ". ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָיּה 

ע . ב. ל. ש. ו. ת .

הזוהר זיו

התפעלותרכ. ידי על הנשמה  בהתעוררות  הוא  ההלול שעיקר  אומר
מיני  כל  זאת ובלעדי דלבא, מעומקא  בהתלהבות  להתפלל  והמוח, הלב
ה' ואין פנימיות , ולא  חיצוניות דבר  רק הוא משוררים מיני וכל זמר כלי
בספרים כדאיתא חסר, העיקר אם הטפלים בדברים  חפץ יתברך

łנאתיה" éן  ãלõקà עלי "נתנה על נאמר זה שעל  יב,הקדושים, (ירמיהו  ְְְִֵֵַַָָָָָ
שבלב ח) הפנימיות נקודה עבודת ועל בעי", לבא "רחמנא  אמרו זה ועל ,

לבבי", "צור  לבי", אמר "לך דוד  שאמר כמו תהלים, ספר  כל נתיסד
מתה, תפלה נשמה  בלי כגוף היא  כונה  בלי תפלה כי לבי", בכל "אודך
הנפש  השתפכות הנשמה עבודת  היא תהלים בספר  דוד ועבודת 
התהלים שמסיים  כמו חיה, תפלה שתהיה ומוח, הלב בהתפעלות 
הכל  וסימנך בלבד, הגוף שיהלל ולא יה, תהלל הנשמה כל בהפסוק,
וזכות זכותו וקים. חי ישראל מלך  דוד  נקרא  ולפיכך החתום , אחר הולך
ספר לומדי  ישראל כל  ועל עלי תגן החבריא  וכל יוחאי בר  שמעון רבי
בבוא דוד  בן משיח לראות  שנזכה הקדוש , הזהר  פירוש עם תהלים 

אמן. בימינו במהרה גואל  לציון 
בין יתברך ה ' בעזרת  תהלים ספר על הקדוש הזוהר העתקת גמרתי

תרפ "ט. דשנת לעשור בפה כסא לפ"ק. הזוהר" בספר  "נלמד  והסימן
קאנאדא. מדינת  מאנטריאל  עיר

הזוהר  קריאת לאחר  1תפילה

הזוהר קריאת לאחר תפילה
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חד ּפ תח ה וּ א  דּ אנ ּת  עלמין  רבּ וֹ ן  ואמר: לּט וֹ ב זכ וּ ר הנּ ביא אליּ ה וּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
כּ ל  על סתימא עלּ אין  כּ ל על עלּ אה  ה וּ א  אנ ּת  בח ׁש בּ ן . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְולא 
ע שׂ ר דּ אּפ ק ּת  ה וּ א  אנּת  כּ לל . ב ּת פיסא מח ׁש בא  לית  ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְסתימין ,
סתימין עלמין  בה וֹ ן לאנהגא  ספירן, ע שׂ ר  להוֹ ן  וקרינן  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִּת ּק וּ נין ,
נ ׁש א , מבּ ני אתכּ סיאת  וּ בה וֹ ן דּ אתגּ לין. ועלמין  את גּ לין, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא 
מאן כּ ל - מלגאו  דּ אנּת  וּ בגין  לוֹ ן . וּ מיחד ל וֹ ן דקׁש יר ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואנּת 
כּ א לּ וּ  לּה  אתחב  [ספירן ], ע שׂ ר  מא לּ ין  מחברי ּה  חד  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ אפריׁש 
וחד  ארי חד  כּ סדרן , אזלין  אנּ וּ ן ספירן עשׂ ר ואלּ ין  . ּב ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאפרי ׁש 
,ל דּ אנהיג מאן ולית  ל וֹ ן, דאנהיג הוּ א ואנּת  בּ ינ וֹ ני. וחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָקצר 
דּ מנּ יה וּ  לוֹ ן  ּת ּק נ ּת  לבוּ ׁש ין  סטרא . מכּ ל ולא  לתּת א ולא לעלּ א  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָלא
דּ אתקריא וּ  לוֹ ן , ּת ּק נּת  ג וּ פין  וכּמ ה נ ׁש א. לבני  נׁש מתין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָּפ רחין
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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  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
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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 
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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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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 

מדּ וֹ ת  כּ לל .אלּ ין ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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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 

מדּ וֹ ת  כּ לל .אלּ ין ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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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 ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌



הנביא אליהו פתיחת 6

         ¤¨§¥¦¦§¦¤¤¡©¨¤¨¦§©§Ÿ¤
       ̈¤©¤¡¨©¨§¨¨¦§§§©¥©§¥¤
        ©§¦¨¤¦§¥¨©¨¤©©¨©©¦¦ª¨§¦
        §¥¨§¥¥¤¦©¨§¨©§¦¨¨Ÿ§¤¤¨¤

          ©¤¡¨§¤¤¨¤©¤¡¨¤£¥¨¤¤¡©
         ¦¥¤§¦§©§©¦¤§Ÿ©¨¤§Ÿ¨¦§¦

           ¦£¦©§¨¦¨¦©¨¦¤£¥¨©£¥©¦
           Ÿ¦§©§¥¤£¥Ÿ¦¨¥¨©©¨¥¨¤¨

         ̈©©¨¨©§©§¦¨¨©§§¤¦¤¤§©¥
        ©¦§¨¤¨¦¦§¥©¦§¨¤©§¨§¨¦¦§¦¦

        §¨©¦¤©§¨¥¤¨¤¤¡¤Ÿ¨¦¦§¥¦¨
          §©¤©§§¨£¥¨¦¨¤Ÿ¦¦§¨¨§¥¦

        ©§¦¨©¨©§¥¤¨§©©¦¤¨§¨§¤
           ¥¨§¥¦©§¦¨

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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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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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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דכל ויהי טמירא  ק דּ יׁש ין דכל  קדּ י ׁש א  עּת יקא קדם  מן רעוא  ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רי ׁש יּה  למליא  מנּ י ּה  ע לּ אה טלּ א   דּ יתמ ׁש דכ לּ א. סתימא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירין 
דאנ ּפ ין בּ נהירוּ  ק דּ יׁש ין ּת ּפ וּ חין לחקל | וּ לה ּט יל אנ ּפ ין, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ זעיר
דכל  ק דּ יׁש א ע ּת יקא קדם מן   ויתמ דכלּ א. וּ בחדותא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רעוא
חנּ א  ורחמי רעוּ תא  דכלּ א. סתימא טמירין דכל טמירא ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַק דּ יׁש ין,
ועל  ביתי, בּ ני כּ ל  ועל עלי  וחדוה בּ רע וּ תא עלּ אה  בּ נהירוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוחס דּ א 
עקתין מכּ ל ויפרקיננא  עּמ י ּה . י שׂ ראל  כּ ל  ועל  אלי, ה נּ לוים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
וּ ּפ רנסתא  מזוֹ נא לנא  ויתיהב  ויזמין לעלמא , דיית וּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִבּ י ׁש ין
ויׁש זבינן ּת לין. בּ י ּה  מז וֹ ני  דכל ממזלא ועקתא , צרה  בּ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטבּת א,
ויתי גּ יה נּ וֹ ם. ׁש ל וּ מדּ ינּה  הּמ ות  דמלא וּ מחרבּ א בּ יׁש א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמעינא 
ורחמי רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי וחס דּ א ח נּ א  נפׁש תנא  וּ לכל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלנא 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן קדמיּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ִמן 
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
- והיכלין היכלין, תׁש עה ואתעביד וּ  כּ חדא, ונהרין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ פריסא ,
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ולא  נ ׁש מתין , | א נּ וּ ן  ולאו  ר וּ חין, אנּ וּ ן ולאו נהוֹ רין , | אנּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלאו
כלּ ה וּ  דּ קימי נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל רעוּ תא  בהוּ  דּ קיּ מא מאן  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאית 
בּ תריהוּ , למר דּ ף כ לּ הוּ  בּ ח ׁש בּ נא מ נּ יהוּ  חד דּ איהוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה ,
לא  וא לּ ין אתידע וּ . ולא מתדּ בּ קן ולא בּ מח ׁש בה , דקימי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש עּת א
תפסין. ולא  בּ ּה  ּת פסין  עלּ אה, במחׁש בה ולא ברע וּ תא, לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַקימי 
מרזא  נה וֹ רין | אנּ וּ ן וכל דמהימנוּ תא. רזי כל קימי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ אלּ ין

כּ לה  וּ לת ּת א , עלּ אה ס וֹ ף וּ דמח ׁש בה  אין  מטוּ ,אּק רוּ ן הכא עד ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מח ׁש בה . ולא  רעוּ תא  הכא לאו  אתידע וּ , ולא  מטוּ ן , ולא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנהוֹ רין 

מּמ אן אתידע ולא מחׁש בה, נהיר אתלבּ ׁש כּ דיןדּ נהיר ,כּ ד  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
| עד בדא דּ א  ואעיל  דּ נהיר , למאן  ונהיר  בינה גּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואס ּת ים

וּ בר כּ חדא, כּ לּ ה וּ  אתק ׁש רדּ את כּ ליל וּ  כּ לּ א סליק, כּ ד דקרבּ נא זא ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
וּ מחׁש בה  בּ סליקוּ , כלּ הוּ  קימי  כּ דין  בדא , דּ א ונהיר בדא, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָדּ א
עלּ אה  מחׁש בה מ נּ ּה  דאתנהיר נהיר וּ  הה וּ א  ס וֹ ף . בּ אין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאתע ּט ר

כּ לל) בּ ּה  אתידע ונהיר(דּ לא וקימא , אׁש ּת כח  ומ נּ ּה  ס וֹ ף , אין אּק רי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ צדּ יק יּ א , חוּ לקיה וֹ ן ז כּ אה  קאים, כּ לּ א  דּ א ועל דּ נהיר, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלמאן 

וּ בעלמא דין דאתי.בּ עלמא ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
- והיכלין היכלין, תׁש עה ואתעביד וּ  כּ חדא, ונהרין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ פריסא ,
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ולא  נ ׁש מתין , | א נּ וּ ן  ולאו  ר וּ חין, אנּ וּ ן ולאו נהוֹ רין , | אנּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלאו
כלּ ה וּ  דּ קימי נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל רעוּ תא  בהוּ  דּ קיּ מא מאן  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאית 
בּ תריהוּ , למר דּ ף כ לּ הוּ  בּ ח ׁש בּ נא מ נּ יהוּ  חד דּ איהוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה ,
לא  וא לּ ין אתידע וּ . ולא מתדּ בּ קן ולא בּ מח ׁש בה , דקימי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש עּת א
תפסין. ולא  בּ ּה  ּת פסין  עלּ אה, במחׁש בה ולא ברע וּ תא, לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַקימי 
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| עד בדא דּ א  ואעיל  דּ נהיר , למאן  ונהיר  בינה גּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואס ּת ים
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הנביא אליהו פתיחת 10

       ©©§¨¨¤¤¨¥¤§¤§¨¨¦¦§Ÿ
        ©£¥¤¦§©¤§¦§©§¨¨§¥¨©¦¦§Ÿ©
         ̈¤§¨§¥Ÿ©¨¦Ÿ§¨§Ÿ§©§¨¨¨¤§¨

         §¦¨§©¤¨¨§Ÿ§¦§¥¦§¨¦¨
       ̈¡¨§¨¨¨¦©©§¨¨¨¤§¨¦¨

        §©¨¨¦§¨¦§¤§¨¥©¨©¦¦¨
         §©§Ÿ©¦¦§Ÿ¨¦©¨¥¨©¨¨¤
         ̈§Ÿ©¨¨¤©£¨¨©£¤§¦¨©©§¨¨§Ÿ©

          ¦¥¦¨¦§©¥§¤§©§¦¨§¦¦§¦¤¨
         §¨¦¦§©¥¤¦¤©¤¦§¨¦§¤§¨¦¨§¤¨

         §©¨§¨©£¤¤¨¨©§Ÿ¤¨¦§¨¦¤¨¤
         §¦¦¤¨¤¨§¦¨§£¦¨§©©§¨¨¨
        ¦§©¤¤§¥¤¨¤§¦¨¦¤©£¨¨¤§¨

           §Ÿ©¨§¨¦§¨¥¦¤¦§¨§¤¡¨§©¥¥¦
           §¦¤¥¦§©¤©Ÿ¥©§¥§©¤§¨¤
    ©©¦¦¨¨©¤¨¨©¨



וארבעי שמונה  תקו זוהר 11תיקוני

וארבעים שמונה תקון זוהר תיקוני
זיע "א  האר"י מרבנו נפלאה  סגולה 

         ¨§¥¨©¨§¤§¥¦¨¨
       §¥§¥§¥©¨£¥¤¤¡©

         §¨§§¥¦§¨¥¤©©¨©£¤©©¨§¥§¥
       §¨¦¦§¦¨©¨§¤¤©§¦¨¨¤§¨§©©§¨
         §ŸŸ¨©§ŸŸ¨¤¨©©¦¤¤¨¤¦¨
         §©¨¦§¥¨¥©¥¦§©¤¦¨¥¤¨¨¤¦
         ©¨§¦¨¤©¦¤¦§¥¤¨¨¤¨§©¥
         §¤¨§¦§©¥¦¤§¥¦§¨¥¥§¤¤§¥§¨
          §¦¦¤©§¨¦§¦§¨¥¨¨©¨¤§¨¦

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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מ"ח ארמיתתיקון בלשון

די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 
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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
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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  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
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למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת

המבואר  הקטורת  פיטו

הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,אבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .בוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

הערות

ויחיד א. יחיד  כל ומיהו וז "ל: שכתב ללב יפה  בספר ועיין
תפילתו בסיום עצמו לבין בינו תבוא יתפלל  שלא  צרה כל על

זה : בנוסח 
הדבר מן ישראל  עמך  הושע  מלט והצל  פדה  העולמים, ריבון
מיני ומכל הירקון  ומן  השדפון  ומן הביזה ומן  החרב  ומן
תענה , ואתה  נקרא  טרם  לעולם ובאות  המתרגשות פורעניות

המגפה . עוצר  אתה ברוך
הכוונותב. שער בספה"ק מ "ש  ע "א)ועיין  י "ג יחוד(דף בענין ,

עיי"ש . מאוד, מסוגל  ב "מ, למגפה הקטורת, דפיטום  גדול 



המבואר  הקטורת  פיטו 

למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת

המבואר  הקטורת  פיטו

הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,אבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .בוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

הערות

ויחיד א. יחיד  כל ומיהו וז "ל: שכתב ללב יפה  בספר ועיין
תפילתו בסיום עצמו לבין בינו תבוא יתפלל  שלא  צרה כל על

זה : בנוסח 
הדבר מן ישראל  עמך  הושע  מלט והצל  פדה  העולמים, ריבון
מיני ומכל הירקון  ומן  השדפון  ומן הביזה ומן  החרב  ומן
תענה , ואתה  נקרא  טרם  לעולם ובאות  המתרגשות פורעניות

המגפה . עוצר  אתה ברוך
הכוונותב. שער בספה"ק מ "ש  ע "א)ועיין  י "ג יחוד(דף בענין ,

עיי"ש . מאוד, מסוגל  ב "מ, למגפה הקטורת, דפיטום  גדול 



המבואר  הקטורת  פיטו 

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 ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

קבּ ין . קפריסיןּת ׁש עה ּת לתא.יין וקבּ ין ּת לת  סאין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עּת יק . חיור חמר מביא קפריסין יין מצא א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם

ניחח ריח ִֵֵַַאר

קנּ מוֹ ן ׁש מ וֹ  קילוֹ ּת ׁש עה.בּ שׂ ם  4.32 ׁש הם  מנים  כּ אן9 ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאוֹ ת  ל ׁש ׁש  מגּ יעים   אי לבאר  כּ די הּמ נים  מנין  את חז"ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָמנ וּ 
אחד  כּ ל מנה  ׁש בעים  הרא ׁש וֹ נים אר בּ עה  מנים , וּ ׁש מ וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִׁש ים 
4 כּ פ וּ ל  16 אחד  כּ ל הניּ ים  ארבּ עה מנים , 280 הם : 4 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל
ה ּק וֹ ׁש ט  ׁש ל 12 ועוֹ ד 64 וע וֹ ד  280 נחבּ ר מנים, 64 הם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
מנים  368 הם : ה כּ ל  ס ק נּ מ וֹ ן ׁש ל 9 וע וֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
ואל מ כּ אן  ה כּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַה ּמ יעדים 

היטב לת ּק נם בּ קטוֹ רת  ׁש ערב וּ  דּ ברים האחד מוֹ נה  מּמ נין ואינם  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ס ּמ נים . כּ ר ׁש ינה.עשׂ ר את בּ וֹ רית לת ּק ן ׁש בּ א ע שׂ ב מין  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

קבּ ין:ה צּ יּפ וֹ רן קיל וֹ גרם .ּת ׁש עה  קפריסין:כּ -8 ה בּ א יין יין  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קפרס . ׁש מ וֹ  מּפ רי  א וֹ  קפריסין , וק בּ יןמעיר ּת לת סאין ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קבּ ים ,ּת לתא וׁש ׁש  סאים ׁש ׁש  זה מיּ ין לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר : : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
קבּ ין, ׁש ׁש  היא סאה  ׁש כּ ל כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
גּ ם  ׁש ה וּ א  סאין . וחצי ׁש ׁש  הכּ ל  ס סאה . חצי ה וּ א  ק בּ ין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ׁש 

ק בּ ין . ואחד  עשׂ רים וחצי כּ ן  ל פל גר קיל 5.553 היא סאה  (וכל ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ליטר) 28 לער וה א ,גרקיל 19.435.5 הל ס  אמת סאי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א)מּס כת ו ), ּת לת וקבּ ין  ּת לת  סאין כּ אן ׁש אמר  דּ מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין, ּת ׁש עה כּ ר ׁש ינה  בּ וֹ רית לעיל אוֹ מר כּ מוֹ  קבּ ין 21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא 
עיּ ן עצמם. בּ פני ק בּ ין  וג' עצמם  בּ פני סאין  ג' ל ׁש קוֹ ל ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קטה  א וֹ מרים וי ׁש  ׁש ם. יע יּ ן ה ּט עם. מה בּ אר  ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם .
כּ אן א ׁש כּ נז  בּ ני [ונסח  ה ּמ ליצה . לתפארת  זה לׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה בּ ריתא
אחד  ענין וה וּ א  ּת לתא . וקבּ ין ּת לתא סאין קפריסין יין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵה וּ א :

וּ נקבה]. זכר  חוריןלׁש וֹ ן חמר מביא  קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

ר וֹ בע. סד וֹ מית ׁש הוּ א.מלח כּ ל עׁש ן נתןמעלה רבּ י  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת חּס ר ואם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ה נּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף אלּ א אינוֹ  הצּ רי  אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ די באה היא למה כּ רׁש ינא בּ וֹ רית  הקּ טף . לׁש ּפ וֹ תמעצי  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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קבּ ין . קפריסיןּת ׁש עה ּת לתא.יין וקבּ ין ּת לת  סאין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עּת יק . חיור חמר מביא קפריסין יין מצא א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם

ניחח ריח ִֵֵַַאר

קנּ מוֹ ן ׁש מ וֹ  קילוֹ ּת ׁש עה.בּ שׂ ם  4.32 ׁש הם  מנים  כּ אן9 ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאוֹ ת  ל ׁש ׁש  מגּ יעים   אי לבאר  כּ די הּמ נים  מנין  את חז"ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָמנ וּ 
אחד  כּ ל מנה  ׁש בעים  הרא ׁש וֹ נים אר בּ עה  מנים , וּ ׁש מ וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִׁש ים 
4 כּ פ וּ ל  16 אחד  כּ ל הניּ ים  ארבּ עה מנים , 280 הם : 4 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל
ה ּק וֹ ׁש ט  ׁש ל 12 ועוֹ ד 64 וע וֹ ד  280 נחבּ ר מנים, 64 הם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
מנים  368 הם : ה כּ ל  ס ק נּ מ וֹ ן ׁש ל 9 וע וֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
ואל מ כּ אן  ה כּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַה ּמ יעדים 

היטב לת ּק נם בּ קטוֹ רת  ׁש ערב וּ  דּ ברים האחד מוֹ נה  מּמ נין ואינם  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ס ּמ נים . כּ ר ׁש ינה.עשׂ ר את בּ וֹ רית לת ּק ן ׁש בּ א ע שׂ ב מין  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

קבּ ין:ה צּ יּפ וֹ רן קיל וֹ גרם .ּת ׁש עה  קפריסין:כּ -8 ה בּ א יין יין  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קפרס . ׁש מ וֹ  מּפ רי  א וֹ  קפריסין , וק בּ יןמעיר ּת לת סאין ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קבּ ים ,ּת לתא וׁש ׁש  סאים ׁש ׁש  זה מיּ ין לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר : : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
קבּ ין, ׁש ׁש  היא סאה  ׁש כּ ל כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
גּ ם  ׁש ה וּ א  סאין . וחצי ׁש ׁש  הכּ ל  ס סאה . חצי ה וּ א  ק בּ ין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ׁש 

ק בּ ין . ואחד  עשׂ רים וחצי כּ ן  ל פל גר קיל 5.553 היא סאה  (וכל ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ליטר) 28 לער וה א ,גרקיל 19.435.5 הל ס  אמת סאי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א)מּס כת ו ), ּת לת וקבּ ין  ּת לת  סאין כּ אן ׁש אמר  דּ מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין, ּת ׁש עה כּ ר ׁש ינה  בּ וֹ רית לעיל אוֹ מר כּ מוֹ  קבּ ין 21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא 
עיּ ן עצמם. בּ פני ק בּ ין  וג' עצמם  בּ פני סאין  ג' ל ׁש קוֹ ל ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קטה  א וֹ מרים וי ׁש  ׁש ם. יע יּ ן ה ּט עם. מה בּ אר  ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם .
כּ אן א ׁש כּ נז  בּ ני [ונסח  ה ּמ ליצה . לתפארת  זה לׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה בּ ריתא
אחד  ענין וה וּ א  ּת לתא . וקבּ ין ּת לתא סאין קפריסין יין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵה וּ א :

וּ נקבה]. זכר  חוריןלׁש וֹ ן חמר מביא  קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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ר וֹ בע. סד וֹ מית ׁש הוּ א.מלח כּ ל עׁש ן נתןמעלה רבּ י  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת חּס ר ואם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ה נּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף אלּ א אינוֹ  הצּ רי  אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ די באה היא למה כּ רׁש ינא בּ וֹ רית  הקּ טף . לׁש ּפ וֹ תמעצי  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 
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ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

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 ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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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 ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌
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דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער
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יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת. ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנ וּ : יעננוּ   הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

עוֹ לם יאהדונהי כּ ימי ויר וּ ׁש לים . יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
קדמניּ וֹ ת:וּ כ ׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן כב וֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע  גּ ל וּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים   ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית  תּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר 
ועל  ע וֹ ללינוּ  ועל טּפ נוּ  ועל  עלינוּ  ורחם בּ ּת ינ וּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלב וֹ א
ּת פ לּ תינוּ  את  וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים וקבּ ל  , ע ּמ י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ ּפ י משׂ את  לפני קטרת ּת פ לּ תי  תכּ וֹ ן  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ענין
לפני ׁש הקטיר  הּס ּמ ים  קטרת ׁש קּ בּ לת וּ כמוֹ  ערב , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
בּ ין ויּ עמד ׁש נּ אמר  בּ עם הנּ גף החל כּ אׁש ר  ה כּ הן ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
ׁש נּ אמר  ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, וּת עצר החיּ ים וּ בין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
ויּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן  הּמ גּ פה וּת עצר ויפ לּ ל ּפ נחס ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

ליהו מזבּ ח דּ וד  עוֹ לוֹ ת יאהדונהיׁש ם ויּ על  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו ויּ עתר וּת עצר יאהדונהיוּ ׁש למים לארץ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה



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  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌



המבואר תורה  טבתהליזוהר

א' עמוד רב דף בלק פרשת זוהר 
ב

ּפלגי  על  ׁשתּול ּכעץ "והיה וגו '", חפצ ֹו ה ' ּבתֹורת אם "ּכי 
וגו'" ב ')מים  פסוק א' פרק  חפצֹו(תהלים ה ' ּבתֹורת אם ּכי  , 

ּבדבר ּולקיים, ללמֹוד  י ֹומםּותׁשּוקתֹו מחׁשב ּתֹו הּתֹורה י 
ולילה.

בּ אוֹ רייתאאמר דּ אׁש ּת דּ ל מאן חוּ לקיּה  ז כּ אה ּפ נחס ... רבּ י ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ יּה , כּ תיב מה בּ ּה , דּ אׁש ּת דל ומאן א )ּת דיר  "כּ י (ּת הלּ ים  ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

"והיה ולילה", יוֹ מם יהגּ ה וּ בתוֹ רתוֹ  חפצוֹ  יי  בּ תוֹ רת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאם
בּ אוֹ רייתא דּ א ׁש ּת דל מאן אלּ א  לדא. סמי דּ א  אמאי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ עץ",
על  ׁש תוּ ל כּ עץ אלּ א יביׁש א , כּ אעא  ליהוי לא ולילה , ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָי וֹ מם
ואית קליּפ ין, בּ י ּה  ואית ׁש רׁש ין , בּ י ּה  אית אילן מה מים. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַּפ לגי
בּ י ּה  ואית טרּפ ין, בּ יּה  ואית ענפין, בּ י ּה  ואית מוֹ חא, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵבּ י ּה 
לׁש בעה, סלּ קין אלּ ין, זינין  ׁש בעת  איבּ א. בּ יּה  ואית  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּפ רחין,
דּ קרא, ּפ ׁש טא בּ ה וּ  אית דּ אוֹ רייתא מלּ ין אוּ ף  לׁש בעין, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶעשׂ ר 
טמירין, רזין גימטרייאוֹ ת, חכמתא, רמיז דּ קא רמז, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְדּ ר ׁש א,
איסוּ ר וטהוֹ ר , טמא וכ ׁש ר , ּפ סוּ ל אלּ ין, על א לּ ין סתימין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָרזין 
"והיה סטר . לכל  ענפין מתּפ טאן וּ להלאה, מ כּ אן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְוהי ּת ר ,
כּ מה חזי, ּת א בּ חכמתא. חכם איהוּ  לאו לאו, ואי  ודּ אי, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְכּ עץ"
הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א קּמ י בּ אוֹ רייתא דּ מׁש ּת דּ לי  אינּ וּ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲחביבין
למחבּ לא ר ׁש וּ  ואתייהיב בּ עלמא, ּת ליא דּ דינא בּ זמנא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְדּ אפילּ וּ 
דּ קא אינּ וּ ן על עלווייהוּ , לי ּה  ּפ קיד  הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלח בּ לא,
אמר והכי  לחבּ לא. עליהוּ  יּ ׁש לוֹ ט דּ לא בּ אוֹ רייתא, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ לי
חוֹ ביהוֹ ן  בּ גין עיר", אל תצוּ ר "כּ י  הוּ א,  בּ רי קוּ דׁש א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵליּה 
את ּת ׁש חית "א בּ דינא, ואתח יּ יב וּ  לקּמ אי , דּ חּט אן ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַסגּ יאין

12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות ועוד...
תקליטור אוצרות הזוהר ובו:

לם
בעו

מאגר הגדול 

ק' ה ניני הזוהר 
בע

אמן
זוהר

כשרות
מוסר
מילה
סת"ם
ערב רב

פסח
ציצית
קבלה
שבת

שולחן
ערוך
יומי

תיקון
הברית
ועוד.



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  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌



המבואר תורה  טבתהליזוהר

א' עמוד רב דף בלק פרשת זוהר 
ב

ּפלגי  על  ׁשתּול ּכעץ "והיה וגו '", חפצ ֹו ה ' ּבתֹורת אם "ּכי 
וגו'" ב ')מים  פסוק א' פרק  חפצֹו(תהלים ה ' ּבתֹורת אם ּכי  , 

ּבדבר ּולקיים, ללמֹוד  י ֹומםּותׁשּוקתֹו מחׁשב ּתֹו הּתֹורה י 
ולילה.

בּ אוֹ רייתאאמר דּ אׁש ּת דּ ל מאן חוּ לקיּה  ז כּ אה ּפ נחס ... רבּ י ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ יּה , כּ תיב מה בּ ּה , דּ אׁש ּת דל ומאן א )ּת דיר  "כּ י (ּת הלּ ים  ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

"והיה ולילה", יוֹ מם יהגּ ה וּ בתוֹ רתוֹ  חפצוֹ  יי  בּ תוֹ רת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאם
בּ אוֹ רייתא דּ א ׁש ּת דל מאן אלּ א  לדא. סמי דּ א  אמאי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ עץ",
על  ׁש תוּ ל כּ עץ אלּ א יביׁש א , כּ אעא  ליהוי לא ולילה , ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָי וֹ מם
ואית קליּפ ין, בּ י ּה  ואית ׁש רׁש ין , בּ י ּה  אית אילן מה מים. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַּפ לגי
בּ י ּה  ואית טרּפ ין, בּ יּה  ואית ענפין, בּ י ּה  ואית מוֹ חא, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵבּ י ּה 
לׁש בעה, סלּ קין אלּ ין, זינין  ׁש בעת  איבּ א. בּ יּה  ואית  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּפ רחין,
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המבוארי תורה  בתהליזוהר

דּ איהוּ  בּ מתא, דּ איהוּ  חכם ּת למיד דּ א עצה] [מאן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵעצ ּה ",
חבריּ יא. אוּ קמ וּ ה והא איבין ... דּ יהיב  אילנא דּ ח יּ י, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאילנא 

ומי אמר  תמיד , בתורה שעמלו מי חלקו, אשרי פנחס רבי
אם "כּ י בו, כתוב מה בה. ה'שמתייגע בּ תוֹ רת ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ׁש תוּ ל (ד)חפצוֹ " כּ עץ "והיה ולילה", יוֹ מם יהגּ ה "וּ בתוֹ רתוֹ  , ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

הזוהר אור
הלומד(ד) להשחית, למשחית רשות נתנה  אם גם חפצו ", ה' בתורת אם "כי

שכתוב  כמו  להינצל, זוכה  הקדוש מהימנא)זוהר ברעיא קנ "ג: דף ג' חלק ,(זהר 
שנותן  חיים כעץ שהוא בגלל ידה, על שניצל  נח  כתיבת הוא הסוד שתורת

פירות.

תורת לומד שאם ה', תורת נקרא הסוד  תורת חפצו": ה ' בתורת אם "כי
בעתו ", יתן פריו "אשר חיים , עץ  הנקרא ה ' תורת הוא תורתו כל אז הנסתר 
חכם התלמיד ואם  פירות, הנותן אילן  זה  החיים עץ  ... פירות. ליתן שיוכל
עצמו  ואם פירות, לתת יכול שאינו  יבש כעץ הוא אז תורה  סתרי לומד אינו

אחרים, לתקן  יכול  איך  תיקן, זצ"ל:לא מקאריץ פנחס רבי מהרה"ק וכמובא
לתקן  יכול דאינו  תלמידים, אליו  יתנו לא הקדוש, זוהר לומד שאינו "מלמד

יבש". כעץ  שהוא מפני הנשמה 

מלëד üצרי :äעלינ יגן õתäזכ טõב Łם  מה àעל זהר ,(לôלמידים )ק àלה  ללמד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הרב  מה  éי לôלמידים. נ Łמה  üיŁלהמ çŁכõל החçים, עץ àחינת Łְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהäא
Łõדñ ה מהרב äמäבא אמôית: נŁמה õà מìיח àזה  לה ôינõק , יŁר łכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנõתן

ה לם ïנחס אמרי àספר  ,äעלינ יגן õתäזכ מñאריץ ïנחס ק "ן )רàי וזה (âף  , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מלëד  üצרי" :õנõŁל( למידיםôל) לõכçŁ החçים, עץ àחינת Łהäא  זהר, ללמד  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

מ ìיח  àזה  להôינõק, יŁר łכל נ õתן הרב  מה éי לôלמידים . נŁמה ü יŁְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהמ
.õנõŁל éאן עד אמôית", נŁמה õàבõט Łם מה àעל עõד  מקàל  åŁה  Łמעôי  (ואני  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(ä עלינ יגן  õ תäראל,זכłçמ Łאי éל  Łל הŁìמה את äמאיר מלהיב  הåהר éי . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
.õלתä זà áם קדŁõה  נŁמה Łל הארה לה ïŁיע äçŁכל àְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאפן

בשביל  בחיים ולהישאר  להינצל וצריך פירות, נותן שהוא לומר , אפשר עוד 
בשביל  בחיים נשאר שנותיו שנגמרו שאפילו  התלמידים דהיינו  הפירות
– הפירות בשביל בחיים  ונשאר  אחרים אנשים לתקן שצריך התלמידים

סופר. בחתם כמבואר  התלמידים,

המבואר תורה  יאבתהליזוהר

בתורה שמתייגע מי  אלא לזה. זה נסמך  למה מים", ּפ לגי  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַעל 
פלגי  על שתול  כעץ אלא יבש כעץ יהיה לא ולילה יומם
מוח, בו ויש קליפות, בו ויש שרשים, בו יש עץ מה מים .
פירות, בו ויש פרחים, בו ויש עלים, בו ויש ענפים, בו ויש

לשבעים עשר  [פעמים] לשבעה עולים אלה מינים .(ה)שבעה
התורה דברי מה(ו )אף רמז דרוש, המקרא, פשט בהם יש

סודות נעלמים, סודות גימטריאות , חכמה, על שמרמז
ומותר, אסור וטהור טמא וכשר  פסול  אלה, על  אלה נסתרים 
ודאי . כעץ" "והיה צד. לכל ענפים מתפשטים ולהלאה מכאן

בחכמה חכם  הוא  אין  לא , חביבים(ז )ואם כמה וראה בא .
שהדין  בזמן שאפילו הקב "ה, לפני בתורה העמלים אותן
פוקד  הקב "ה להשחית, למשחית רשות וניתנה בעולם תולה 
עליהם ישלוט שלא בתורה העמלים אותן על  להמשחית

שכתוב כמו יט )להשחית, כ, ימים(דברים  עיר  אל  תצוּ ר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ"כּ י
לפני  שחוטאים הרבים עוונותיהם בשביל  וגו'", .(ח)רבּ ים ַ◌ִ◌

שהוא חכם, תלמיד זה עצה, איזה  עצה", את תשחית "לא
החברים. ביאור וזה פירות, שנותן עץ החיים, עץ


הזוהר אור

וכמו  בחכמה, חכם הוא אין לא ואם וודאי  כעץ  חפצו : ה ' בתורת אם כי 
בו  חסר  אם חכם התלמיד הוא כן  העץ, כל נופל חלש השורש  אם שהעץ

נרקבים. שורשיו  אשר כעץ הוא אז הסוד תורת
לתורה.(ה) פנים שבעים  כנגד 
בן.(ו) נקרא לא התורה סודות לימוד שללא כראוי חכם נקרא לא
העוונות.(ז) מחמת מגיעות שהצרות אומרת זאת
הפסוק (ח) על לך  בפרשת רש"י שכתב כמו הצדיק, זה  "עץ " לפרש, עוד ויש

כ') פסוק יג בזכותו.(פרק  עליהם שיגין כשר אדם בהם יש אם וז"ל: עץ ", ãà Łהי" :ֲֵֵָ
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.õלתä זà áם קדŁõה  נŁמה Łל הארה לה ïŁיע äçŁכל àְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאפן

בשביל  בחיים ולהישאר  להינצל וצריך פירות, נותן שהוא לומר , אפשר עוד 
בשביל  בחיים נשאר שנותיו שנגמרו שאפילו  התלמידים דהיינו  הפירות
– הפירות בשביל בחיים  ונשאר  אחרים אנשים לתקן שצריך התלמידים

סופר. בחתם כמבואר  התלמידים,

המבואר תורה  יאבתהליזוהר

בתורה שמתייגע מי  אלא לזה. זה נסמך  למה מים", ּפ לגי  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַעל 
פלגי  על שתול  כעץ אלא יבש כעץ יהיה לא ולילה יומם
מוח, בו ויש קליפות, בו ויש שרשים, בו יש עץ מה מים .
פירות, בו ויש פרחים, בו ויש עלים, בו ויש ענפים, בו ויש

לשבעים עשר  [פעמים] לשבעה עולים אלה מינים .(ה)שבעה
התורה דברי מה(ו )אף רמז דרוש, המקרא, פשט בהם יש

סודות נעלמים, סודות גימטריאות , חכמה, על שמרמז
ומותר, אסור וטהור טמא וכשר  פסול  אלה, על  אלה נסתרים 
ודאי . כעץ" "והיה צד. לכל ענפים מתפשטים ולהלאה מכאן

בחכמה חכם  הוא  אין  לא , חביבים(ז )ואם כמה וראה בא .
שהדין  בזמן שאפילו הקב "ה, לפני בתורה העמלים אותן
פוקד  הקב "ה להשחית, למשחית רשות וניתנה בעולם תולה 
עליהם ישלוט שלא בתורה העמלים אותן על  להמשחית

שכתוב כמו יט )להשחית, כ, ימים(דברים  עיר  אל  תצוּ ר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ"כּ י
לפני  שחוטאים הרבים עוונותיהם בשביל  וגו'", .(ח)רבּ ים ַ◌ִ◌

שהוא חכם, תלמיד זה עצה, איזה  עצה", את תשחית "לא
החברים. ביאור וזה פירות, שנותן עץ החיים, עץ


הזוהר אור

וכמו  בחכמה, חכם הוא אין לא ואם וודאי  כעץ  חפצו : ה ' בתורת אם כי 
בו  חסר  אם חכם התלמיד הוא כן  העץ, כל נופל חלש השורש  אם שהעץ

נרקבים. שורשיו  אשר כעץ הוא אז הסוד תורת
לתורה.(ה) פנים שבעים  כנגד 
בן.(ו) נקרא לא התורה סודות לימוד שללא כראוי חכם נקרא לא
העוונות.(ז) מחמת מגיעות שהצרות אומרת זאת
הפסוק (ח) על לך  בפרשת רש"י שכתב כמו הצדיק, זה  "עץ " לפרש, עוד ויש

כ') פסוק יג בזכותו.(פרק  עליהם שיגין כשר אדם בהם יש אם וז"ל: עץ ", ãà Łהי" :ֲֵֵָ
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קג  דף  חדש זוהר
 ג

חפצֹו ה' ּבתֹורת אם ב ')ּכי פסוק א ' פרק (תהלים  

לאתעּס קא"כּ י דּ לית ר בּ נן  ואוֹ קמוּ ּה  חפצוֹ ". ה' בּ תוֹ רת אם ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ אוֹ  נ ׁש  חפץ בּ ר ׁש לּ בּ וֹ  אית חפץ. לּ בּ וֹ  בּ מה אלּ א ריתא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ואית מר כּ בה. וּ במעשׂ ה  דּ בראׁש ית בּ עוֹ בדא אוֹ ריתא, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ סתרי 
דּ עבד  מּס טרא אנּ וּ ן דּ פׁש טין אוֹ ריתא, בּ פׁש טי  אלּ א בּ עי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ לא
ּפ לגּ י  על  ׁש תוּ ל דּ איה וּ  עץ איהוּ  זכּ אה דּ מלכּ א... מ ּס טרא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְורזין
דּ חיּ י , דּ אילנא מּס טרא דּ איהוּ  מאן ויּת יר  דּ אוֹ ריתא. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַמים 
אּפ יק  ולא ׁש כינ ּת א ודא בּ עּת "וֹ ", יּת ן ּפ ריוֹ  "אׁש ר  בּ ּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִדא ּת מר
בּ לתה א שׂ מלת" כּ גוֹ ן י בּ וֹ ל", א "ועלהוּ  דּ ילּה ... ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵמעת

יצליח" יעשׂ ה אׁש ר "וכל ."א')מעלי ּפ ּק וּ דין (תהלים  אלּ ין , ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
עליהוּ  דּ אּת מר  ג )דּ ע שׂ ה, לט, ה'(בראשית  ע שׂ ה הוּ א אׁש ר "וכל ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ֶֹ◌

בּ ידוֹ ". ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמצליח

מלך של  מצד  הם הסודות

לאדם"כּ י שאין  החכמים  ביארו הרי חפצוֹ ", ה' בּ תוֹ רת אם ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
חפץ  שלבו במה אלא בתורה ץ פ חו ב ל ש י מש י ,לעסוק

י מש י ו ,הב כ רמהש ע מב ו תי ש ארב הש ע מב הרו תי רתס ב 
ל ש ד צ מםהםי טש פ ה.הרו תהתו טש פ ב אל אהצ ו רו נ י אש 
או הש ץ ע האו הי אכ ז ...ך ל מל ש ד צ מםהתו ד ו ס הו ד ,ב ע 
ל ש ד צ מאו הש י מרתו י ד ו ע ו .הרו תהל ש םי מי גל פ ל ע ל ו תש 
.הנ י כ ש הו ז ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש א"ו ב רמאנ ש ,םי י חהץ ע  ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
,חם ירבד (ו מכ ."ל וֹ בּ י אל וּ הל ע ו "...הל ש תע הן מאצ ו י ו נ י או  ְ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌
,"חי ל צ י השׂ ע י רׁש אל כ ו ","ך י ל ע מהתל ב אל ך תל משׂ ")ד  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

המבואר תורה  יג ד תהליזוהר

רׁש אל כ ו ")ג,טל תישארב(םהי ל ע רמאנ ש ,הש ע תו ו צ מו ל א ְ◌ֲֹ◌ֶ◌
."וֹ ד י בּ חי ל צ מ'ההשׂ ע אוּ ה ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌


א "עא כ ף ד'וןוק י ת ר הוזי נוק י ת 

 ד
םילהת ("ֹוּתעּבןּתי ֹוי רּפרׁשאםי מי גלּפלעלּותׁשץעּכהי הו " 
ו י תֹורּפןתֹוּנה,םי מי לחנלעלּותׁשץעּכהי הו ,)ג קוספאקרפ 
רׁשאלּכ,הּזהׁשי אהןּכ–םי ׁשּבי י תּמםני או י לעו ֹוּתעּב 

.חי לצי הׂשעי  

אד ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש אםי מי גל ּפ ל ע ל וּ תׁש ץ ע כּ ה י ה ו " ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ן י חרּפ ּה י נּ מק י דּ צ דּ ,תבּ ׁש ל י ל י הי אדּ ק י דּ צ ד וֹ ּת ע  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

.תוֹ ׁש ד חםי נ ּפ וּ אי רק תאדּ תבּ ׁש ב רע ל ארשׂ י בּ ן י ּת ד חן י תמׁש נ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ו נ ממק "י ד צ התד מש .תב ש ל י ל אי הש .ק "י ד צ ל ש ו תע ו ז

תו ארק נ ש ,תב ש ב רע ל ארש י ב תו ש ד חתו מש נ תו חרו פ 
.ב)תו ש ד חםי נ פ ]הז ל י ב ש ב [


הזוהר מטעמי

ע"ב )ב) פ"א דף  קדושים  פרשת  "קדים(זוהר לעילא , כתיב  מה אמר, יצחק רבי :ְִֹ

נש  בר  אתי נשמות], כשממשיך להתקדש שצריך  [שפירושו "היְִ

הוא  ממאן היחוד], בשעת להתקדש [כשבא  כחד באתתיה לאתקדשא 
יותר להקב"ה יש ממי דהיינו , יותר , משובח [מי  קדושה בההיא יתיר שבחא 
שכיון שבח, יותר יש מהאשה אומר [הוי  מנוקבא אימא הוי רוח], נחת 
מתקדשת, היא  ואם  דרגין דכל  תתאה מלכות  לקליפות, יותר  שקרובה
הסטרא  את  שהכניעה יותר, שבח לה  מגיע  קדוש, בן  נולד זה ידי ועל 
אם מורא התורה הקדימה [לכן "ירא ואביו   א  אי" כך, בגין  ְִִִִָָאחרא ].

יותר]. משובחת זכתה שאם  אב , לפני
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לאתעּס קא"כּ י דּ לית ר בּ נן  ואוֹ קמוּ ּה  חפצוֹ ". ה' בּ תוֹ רת אם ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ אוֹ  נ ׁש  חפץ בּ ר ׁש לּ בּ וֹ  אית חפץ. לּ בּ וֹ  בּ מה אלּ א ריתא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
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דּ עבד  מּס טרא אנּ וּ ן דּ פׁש טין אוֹ ריתא, בּ פׁש טי  אלּ א בּ עי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ לא
ּפ לגּ י  על  ׁש תוּ ל דּ איה וּ  עץ איהוּ  זכּ אה דּ מלכּ א... מ ּס טרא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְורזין
דּ חיּ י , דּ אילנא מּס טרא דּ איהוּ  מאן ויּת יר  דּ אוֹ ריתא. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַמים 
אּפ יק  ולא ׁש כינ ּת א ודא בּ עּת "וֹ ", יּת ן ּפ ריוֹ  "אׁש ר  בּ ּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִדא ּת מר
בּ לתה א שׂ מלת" כּ גוֹ ן י בּ וֹ ל", א "ועלהוּ  דּ ילּה ... ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵמעת

יצליח" יעשׂ ה אׁש ר "וכל ."א')מעלי ּפ ּק וּ דין (תהלים  אלּ ין , ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
עליהוּ  דּ אּת מר  ג )דּ ע שׂ ה, לט, ה'(בראשית  ע שׂ ה הוּ א אׁש ר "וכל ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ֶֹ◌

בּ ידוֹ ". ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמצליח

מלך של  מצד  הם הסודות

לאדם"כּ י שאין  החכמים  ביארו הרי חפצוֹ ", ה' בּ תוֹ רת אם ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
חפץ  שלבו במה אלא בתורה ץ פ חו ב ל ש י מש י ,לעסוק

י מש י ו ,הב כ רמהש ע מב ו תי ש ארב הש ע מב הרו תי רתס ב 
ל ש ד צ מםהםי טש פ ה.הרו תהתו טש פ ב אל אהצ ו רו נ י אש 
או הש ץ ע האו הי אכ ז ...ך ל מל ש ד צ מםהתו ד ו ס הו ד ,ב ע 
ל ש ד צ מאו הש י מרתו י ד ו ע ו .הרו תהל ש םי מי גל פ ל ע ל ו תש 
.הנ י כ ש הו ז ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש א"ו ב רמאנ ש ,םי י חהץ ע  ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
,חם ירבד (ו מכ ."ל וֹ בּ י אל וּ הל ע ו "...הל ש תע הן מאצ ו י ו נ י או  ְ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌
,"חי ל צ י השׂ ע י רׁש אל כ ו ","ך י ל ע מהתל ב אל ך תל משׂ ")ד  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
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רׁש אל כ ו ")ג,טל תישארב(םהי ל ע רמאנ ש ,הש ע תו ו צ מו ל א ְ◌ֲֹ◌ֶ◌
."וֹ ד י בּ חי ל צ מ'ההשׂ ע אוּ ה ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌


א "עא כ ף ד'וןוק י ת ר הוזי נוק י ת 

 ד
םילהת ("ֹוּתעּבןּתי ֹוי רּפרׁשאםי מי גלּפלעלּותׁשץעּכהי הו " 
ו י תֹורּפןתֹוּנה,םי מי לחנלעלּותׁשץעּכהי הו ,)ג קוספאקרפ 
רׁשאלּכ,הּזהׁשי אהןּכ–םי ׁשּבי י תּמםני או י לעו ֹוּתעּב 

.חי לצי הׂשעי  

אד ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש אםי מי גל ּפ ל ע ל וּ תׁש ץ ע כּ ה י ה ו " ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ן י חרּפ ּה י נּ מק י דּ צ דּ ,תבּ ׁש ל י ל י הי אדּ ק י דּ צ ד וֹ ּת ע  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

.תוֹ ׁש ד חםי נ ּפ וּ אי רק תאדּ תבּ ׁש ב רע ל ארשׂ י בּ ן י ּת ד חן י תמׁש נ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ו נ ממק "י ד צ התד מש .תב ש ל י ל אי הש .ק "י ד צ ל ש ו תע ו ז

תו ארק נ ש ,תב ש ב רע ל ארש י ב תו ש ד חתו מש נ תו חרו פ 
.ב)תו ש ד חםי נ פ ]הז ל י ב ש ב [


הזוהר מטעמי

ע"ב )ב) פ"א דף  קדושים  פרשת  "קדים(זוהר לעילא , כתיב  מה אמר, יצחק רבי :ְִֹ

נש  בר  אתי נשמות], כשממשיך להתקדש שצריך  [שפירושו "היְִ

הוא  ממאן היחוד], בשעת להתקדש [כשבא  כחד באתתיה לאתקדשא 
יותר להקב"ה יש ממי דהיינו , יותר , משובח [מי  קדושה בההיא יתיר שבחא 
שכיון שבח, יותר יש מהאשה אומר [הוי  מנוקבא אימא הוי רוח], נחת 
מתקדשת, היא  ואם  דרגין דכל  תתאה מלכות  לקליפות, יותר  שקרובה
הסטרא  את  שהכניעה יותר, שבח לה  מגיע  קדוש, בן  נולד זה ידי ועל 
אם מורא התורה הקדימה [לכן "ירא ואביו   א  אי" כך, בגין  ְִִִִָָאחרא ].

יותר]. משובחת זכתה שאם  אב , לפני



המבואריד תורה  התהליזוהר

ע"ב ט ק ף דּ ןי תּ שׁ וא י נמ תּ א נוּ ק תּ ר הוֹ זי נוּ ק י תּ  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ה

קרפםילהת ("חּורּוּנפּדּתרׁשאץֹומּכםאי ּכםי עׁשרהןּכאל" 
.ֹופדֹוהחּורלּכׁשׁשקֹומּכםהּוי הי ,םי עׁשרהןּכאל,)'דקוספ'א 

אלּ אאחוֹ מּה י ל תי ל דּ ,הרז הד וֹ ב ע ד אּת תל אנ ל י את י א ו  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אל ")ד אם ילּ הּת (רמּת אּה י ל ע ו ,רב לּ מוּ ו אגלּ מהפ י ל ק  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֹ

הרׁש אי הי או ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ  ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ץ וֹ מּה י ל י ד אבּ י אד ,הרז הד וֹ ב ע םד ק אמל ע דּ ן י מוּ אן י ע טנ ד  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

.חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש א ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
הפ י ל ק אל אחו מו ל ן י אש ,הרז הד ו ב ע ל ש הטמל ץ ע ש י 

םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל "רמאנ ו י ל ע ו ,ץ ו חב מו םי נ פ ב מ ֵֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌
םל ו ע התו מו אםי ע טו נ ש הרש אאי הו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ  ַ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
ו נ פ ד תרש אץ ו מםהו ל ש תו רי פ הש ,הרז הד ו ב ע תו מד י נ פ ל 

.חו ר
ע "א ט "פ ק ף דּ א ק וּ ני –ק ל בּ ת שׁ ר פּ  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

 ו
אוּ ההל אמחי מל וּ ל ז אד כּ ,י ס וֹ י י בּ רו אבּ אי בּ רו רז ע ל אי בּ ר  ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

אוּ ההוּ הל רמא...אבּ ס אנ וּ נ מהב רדּ ּה י רבּ אק וּ נ י  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
)ע "אפ"טקףד (י בּ רל ן וּ ּת ׁש מׁש אל דּ ,אי יּ רב חן וּ ּת א...אק וּ נ י  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌

אק ל וּ חתי אאל ,ן גדּ י נ י ז תׁש מחב דּ ן י רמא,אד י ס חהי ע מׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
רטס ל ,אע ראבּ י ל בּ תאדּ המל כּ אהדּ ,י כ הו אל ו .ארחארטס ל  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
וּ נּ פ דּ תדּ ץ וֹ מ.ּה י ל תי אאק ל וּ חן אמוּ .אק ל וּ חּה י בּ תי אארחא ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
רׁש אץ וֹ מכּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל ")אם ילּ הּת (,ב י ּת כ דּ ,חוּ ר ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

המבואר תורה  טוז תהליזוהר

י כּ ")גקם ילּ הּת (ב י תכ וּ ,אוּ ד ק דּ אחוּ ראוּ האד ו ."חוּ רוּ נּ פ דּ ּת  ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌
ל כ בּ ּה י ל רזּ פ מאׁש ד ק חוּ רדּ ן י גבּ ,"'וֹ גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ ר ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

.חכ ּת ׁש י אל דּ ,אמל ע דּ ן י רטס  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

םלו עהלכבםי עש רהתאתרזפמש דו קהחו ר
ו תו אתו ארל ו כ ל הרש אכ י ס ו י י ב רו אב אי ב רו רז ע ל אי ב ר 

,או ההםל ע םהל רמא.אב ס אנ ו נ מהב רל ש ו נ ב םל ע ה
ו רמאתד י ס חההי ע מש י ב רל םתש מש אל ש םי רב חהםתא
,ן כ אל ו .האמו טהד צ ל ק ל חאצ מנ אל ן גד י נ י מתש מחב ש 
.האמו טהד צ ל ק ל חו ב ש י ץ ראב הל ב תמש המל כ י רהש 
ן כ אל "ב ו תכ ש ,חו רהו נ פ ד תרש אץ ו מ,ו ל ש י ק ל חהז י או  ֵֹ◌
חו ראו הו הז ו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
י פ ל ,"'ו גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ רי כּ ")גקם יל הת(ב ו תכ ו .ש ד ו ק ה ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

.)ט(םל ו ע הי ד ד צ ל כ ב ו תו ארז פ מש ד ו ק החו רש 


ב "עזפ ף דם י שׁ וֹ דק ת שׁ ר פּ ר הוֹ ז ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
 ז

'אקרפםיּלהּת("דבאּתםי עׁשרךרדו םי קי ּדצךרּד'העדֹוי י ּכ" 
ךרדו ,םי קי ּדּצהךרּדתארי כמּו'העדֹוּיׁשי פל,הזו ,)'וקוספ 

.ּהדּבאמ'הו האּונׂשםי עׁשר 

ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ ")אם ילּ הּת (,רמאו חתּפ ...רז ע ל אי בּ רר מא  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

הזוהר אור
הרע,(ט) כוח  מתבטל הקדוש הניצוץ נתקן שכאשר כלל, ימצא שלא

בתהלים המלך דוד הו )וכתפילת פסוק  לה ה '(פרק üמלאä ר äח  לפני  éמץ äיהי"ְְְְִִֵַַַֹ
רדפם". ה ' ü מלאä וחלקלñת üŁ ח דר éם "יהי  õâְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹֹֹחה".



המבואריד תורה  התהליזוהר

ע"ב ט ק ף דּ ןי תּ שׁ וא י נמ תּ א נוּ ק תּ ר הוֹ זי נוּ ק י תּ  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ה

קרפםילהת ("חּורּוּנפּדּתרׁשאץֹומּכםאי ּכםי עׁשרהןּכאל" 
.ֹופדֹוהחּורלּכׁשׁשקֹומּכםהּוי הי ,םי עׁשרהןּכאל,)'דקוספ'א 

אלּ אאחוֹ מּה י ל תי ל דּ ,הרז הד וֹ ב ע ד אּת תל אנ ל י את י א ו  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אל ")ד אם ילּ הּת (רמּת אּה י ל ע ו ,רב לּ מוּ ו אגלּ מהפ י ל ק  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֹ

הרׁש אי הי או ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ  ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ץ וֹ מּה י ל י ד אבּ י אד ,הרז הד וֹ ב ע םד ק אמל ע דּ ן י מוּ אן י ע טנ ד  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

.חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש א ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
הפ י ל ק אל אחו מו ל ן י אש ,הרז הד ו ב ע ל ש הטמל ץ ע ש י 

םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל "רמאנ ו י ל ע ו ,ץ ו חב מו םי נ פ ב מ ֵֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌
םל ו ע התו מו אםי ע טו נ ש הרש אאי הו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ  ַ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
ו נ פ ד תרש אץ ו מםהו ל ש תו רי פ הש ,הרז הד ו ב ע תו מד י נ פ ל 

.חו ר
ע "א ט "פ ק ף דּ א ק וּ ני –ק ל בּ ת שׁ ר פּ  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

 ו
אוּ ההל אמחי מל וּ ל ז אד כּ ,י ס וֹ י י בּ רו אבּ אי בּ רו רז ע ל אי בּ ר  ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

אוּ ההוּ הל רמא...אבּ ס אנ וּ נ מהב רדּ ּה י רבּ אק וּ נ י  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
)ע "אפ"טקףד (י בּ רל ן וּ ּת ׁש מׁש אל דּ ,אי יּ רב חן וּ ּת א...אק וּ נ י  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌

אק ל וּ חתי אאל ,ן גדּ י נ י ז תׁש מחב דּ ן י רמא,אד י ס חהי ע מׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
רטס ל ,אע ראבּ י ל בּ תאדּ המל כּ אהדּ ,י כ הו אל ו .ארחארטס ל  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
וּ נּ פ דּ תדּ ץ וֹ מ.ּה י ל תי אאק ל וּ חן אמוּ .אק ל וּ חּה י בּ תי אארחא ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
רׁש אץ וֹ מכּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל ")אם ילּ הּת (,ב י ּת כ דּ ,חוּ ר ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

המבואר תורה  טוז תהליזוהר

י כּ ")גקם ילּ הּת (ב י תכ וּ ,אוּ ד ק דּ אחוּ ראוּ האד ו ."חוּ רוּ נּ פ דּ ּת  ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌
ל כ בּ ּה י ל רזּ פ מאׁש ד ק חוּ רדּ ן י גבּ ,"'וֹ גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ ר ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

.חכ ּת ׁש י אל דּ ,אמל ע דּ ן י רטס  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

םלו עהלכבםי עש רהתאתרזפמש דו קהחו ר
ו תו אתו ארל ו כ ל הרש אכ י ס ו י י ב רו אב אי ב רו רז ע ל אי ב ר 

,או ההםל ע םהל רמא.אב ס אנ ו נ מהב רל ש ו נ ב םל ע ה
ו רמאתד י ס חההי ע מש י ב רל םתש מש אל ש םי רב חהםתא
,ן כ אל ו .האמו טהד צ ל ק ל חאצ מנ אל ן גד י נ י מתש מחב ש 
.האמו טהד צ ל ק ל חו ב ש י ץ ראב הל ב תמש המל כ י רהש 
ן כ אל "ב ו תכ ש ,חו רהו נ פ ד תרש אץ ו מ,ו ל ש י ק ל חהז י או  ֵֹ◌
חו ראו הו הז ו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
י פ ל ,"'ו גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ רי כּ ")גקם יל הת(ב ו תכ ו .ש ד ו ק ה ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

.)ט(םל ו ע הי ד ד צ ל כ ב ו תו ארז פ מש ד ו ק החו רש 


ב "עזפ ף דם י שׁ וֹ דק ת שׁ ר פּ ר הוֹ ז ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
 ז

'אקרפםיּלהּת("דבאּתםי עׁשרךרדו םי קי ּדצךרּד'העדֹוי י ּכ" 
ךרדו ,םי קי ּדּצהךרּדתארי כמּו'העדֹוּיׁשי פל,הזו ,)'וקוספ 

.ּהדּבאמ'הו האּונׂשםי עׁשר 

ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ ")אם ילּ הּת (,רמאו חתּפ ...רז ע ל אי בּ רר מא  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

הזוהר אור
הרע,(ט) כוח  מתבטל הקדוש הניצוץ נתקן שכאשר כלל, ימצא שלא
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המבוארטז תורה  ז תהליזוהר

אלּ א."'הע ד וֹ י י כּ "י אמ."ד ב אּת םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אב טוֹ אל אי יּ ק י דּ צ דּ אחראבּ חגּ ׁש או ע ד וֹ י אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
,ך כּ ן י גב וּ .וּ הל ארטנ ל וּ הי י ּמ ק ל י ז אאוּ הו ,וּ הל אנ גּ אל וּ וּ הל  ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ אחראאי ההי ו הל דּ י ע בּ אחראל ק י פ נ דּ ן אמ ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
'הע ד וֹ י י כּ ",ב י תכּ ך כּ ן י גב וּ .וּ הי י ד הבּ ּה י ל ף ּת ּת ׁש י ו ,אוּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
ן י גבּ ,ּה מרגּ מאי ה."ד ב אּת םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ ך רדּ  ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
אוּ ההל ּה י ל ע ד וֹ מּת ׁש א)ע "אפ"חףדּ (אל אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ  ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

.וּ הי י ד הבּ ל י ז אאל ו ,ן וֹ הל דּ אחרא ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌

ןגהלו םהלבי טהלםי קי דצהךרדבחי גש מו עדו י ה"בקה
םהי לע

ע ד ו י ה"ב ק האל א."'הע ד וֹ י י כּ "ו המ,רז ע ל אי ב רר מא  ִ◌ֵ◌ַ◌
,םהי ל ע ן גהל ו םהל ב י טהל םי ק י ד צ הך רד ב חי גש מו 

ך רד ל אצ ו י ש י מך כ י פ ל ו .)י (םתו ארו מש ל םהי נ פ ל ך ל ו האו הו 
.)אי (ו מע ו ל ף תתש י ו ה"ב ק הל ש ך רד הו תו אתו י הל ך י רצ 
םי ע ׁש רך רד ו "."םי ק י דּ צ ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ "ב ו תכ הז ל י ב ש ב ו  ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ו תו אל ו ל ע ד ו נ ה"ב ק הן י אש י פ ל .המצ ע מאי ה,"ד ב אּת  ֵֹ◌

.)ב י (םהמע ך ל ו הו נ י או ,םהל ש ך רד ה
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