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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 121זוהר הלימוד חשוו סדר א ליו

יחתהלי מזמור  | לחודש  ג | ראשו ספר

ׁש ּפ יל: ּת  רמוֹ ת ועינים ׁש יע תוֹ  עני עם אּת הכטאּת ה כּ י 
יהו נרי חׁש כּ י:אהיּת איר כּ יל יגּ יּה  

וּ באהי גּ דוּ ד ארץ ב:ׁש וּ ר האללאאדלּ ג 
יהו אמרת דּ רכּ וֹ  לכלּת מים הוּ א מגן צרוּ פה 

בּ וֹ : יהולבהחסים מבּ לעדי אלוֹ ּה  מי וּ מיכּ י 
אהינוּ  זוּ לתי ויּ ּת ןלג:צוּ ר חיל המאזּ רני האל 

מקוֹ םוצוחקות] וּ בכל קרי. ׁש יּ ׁש ּפ כוּ  להם ועוֹ שׂ וֹ ת אדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ בני
בּ ב  יחידים יׁש נים אדם בּ ני עליהם,ׁש נּ מצאים ׁש וֹ רוֹ ת ית, ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

וּ מ וֹ לידוֹ ת ּת אוה מהם ול וֹ קחוֹ ת בּ הם , ונדבּ קוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְואוֹ חזוֹ ת
זה וכל י וֹ דע. א והוּ א בּ מחלוֹ ת, בּ וֹ  ּפ וֹ גע וֹ ת ועוֹ ד  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם,
מתהּפ כוֹ ת ה לּ בנה, כּ ׁש ּמ תּת ּק נת מארת, הלּ בנה. ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ פגימת

יח)האוֹ תיּ וֹ ת החוֹ סים(תהלים לכל  ה וּ א  מגן צרוּ פה ה' 'אמרת ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש ּמ ׁש וֹ טטים וּ מזּ יקים רע וֹ ת ר וּ ח וֹ ת  אוֹ תם כּ ל על הוּ א מגן ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָבּ וֹ '.
הּק דוֹ ׁש  בּ אמוּ נת בּ וֹ  ׁש אח וּ זים אוֹ תם לכל בּ פגימתּה  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

 ּהוּ א.בּ רו ָ◌

יר ה  תמע מ – קינאל ציר ְִִִֵֵֵַַָָָמי

אהינוּ וּ מי זוּ לתי לב )צוּ ר לך:(יח, לך פ' בראשית צ:)[זוהר ויהי ](דף ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ תח, אבּ א רבּ י וגוֹ '. ׁש נים ותׁש ע ׁש נה ּת ׁש עים בּ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַאברם

כב ) ב  הּמ ל(שמואל דּ וד וגוֹ '. צוּ ר' וּ מי ה' מבּ לעדי אל  מי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ'כּ י 
ה זּ ה , ה ּפ סוּ ק את ה'אמר מבּ לעדי  אל מי הלּ יטכּ י  הוּ א מי - ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ה' מבּ לעדי דּ בר לעשׂ וֹ ת ׁש יּ כוֹ ל הממנּ ה מי א וֹ  אלּ א ? ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
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ׁש ּפ יל: ּת  רמוֹ ת ועינים ׁש יע תוֹ  עני עם אּת הכטאּת ה כּ י 
יהו נרי חׁש כּ י:אהיּת איר כּ יל יגּ יּה  

וּ באהי גּ דוּ ד ארץ ב:ׁש וּ ר האללאאדלּ ג 
יהו אמרת דּ רכּ וֹ  לכלּת מים הוּ א מגן צרוּ פה 

בּ וֹ : יהולבהחסים מבּ לעדי אלוֹ ּה  מי וּ מיכּ י 
אהינוּ  זוּ לתי ויּ ּת ןלג:צוּ ר חיל המאזּ רני האל 

מקוֹ םוצוחקות] וּ בכל קרי. ׁש יּ ׁש ּפ כוּ  להם ועוֹ שׂ וֹ ת אדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ בני
בּ ב  יחידים יׁש נים אדם בּ ני עליהם,ׁש נּ מצאים ׁש וֹ רוֹ ת ית, ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

וּ מ וֹ לידוֹ ת ּת אוה מהם ול וֹ קחוֹ ת בּ הם , ונדבּ קוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְואוֹ חזוֹ ת
זה וכל י וֹ דע. א והוּ א בּ מחלוֹ ת, בּ וֹ  ּפ וֹ גע וֹ ת ועוֹ ד  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם,
מתהּפ כוֹ ת ה לּ בנה, כּ ׁש ּמ תּת ּק נת מארת, הלּ בנה. ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ פגימת

יח)האוֹ תיּ וֹ ת החוֹ סים(תהלים לכל  ה וּ א  מגן צרוּ פה ה' 'אמרת ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש ּמ ׁש וֹ טטים וּ מזּ יקים רע וֹ ת ר וּ ח וֹ ת  אוֹ תם כּ ל על הוּ א מגן ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָבּ וֹ '.
הּק דוֹ ׁש  בּ אמוּ נת בּ וֹ  ׁש אח וּ זים אוֹ תם לכל בּ פגימתּה  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

 ּהוּ א.בּ רו ָ◌

יר ה  תמע מ – קינאל ציר ְִִִֵֵֵַַָָָמי

אהינוּ וּ מי זוּ לתי לב )צוּ ר לך:(יח, לך פ' בראשית צ:)[זוהר ויהי ](דף ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ תח, אבּ א רבּ י וגוֹ '. ׁש נים ותׁש ע ׁש נה ּת ׁש עים בּ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַאברם

כב ) ב  הּמ ל(שמואל דּ וד וגוֹ '. צוּ ר' וּ מי ה' מבּ לעדי אל  מי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ'כּ י 
ה זּ ה , ה ּפ סוּ ק את ה'אמר מבּ לעדי  אל מי הלּ יטכּ י  הוּ א מי - ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ה' מבּ לעדי דּ בר לעשׂ וֹ ת ׁש יּ כוֹ ל הממנּ ה מי א וֹ  אלּ א ? ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
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עוֹ מדים אין  ׁש כּ לּ ם מוּ ם הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מעם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הצט וּ ה
הּת ּק יף  הוּ א וּ מי  - צוּ ר  וּ מי דּ בר. לע שׂ וֹ ת יכוֹ לים וא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ תם

אהינוּ  מבּ לעדי מעצמוֹ  וּ גבוּ רה ּת קף לעשׂ וֹ ת  אלּ אׁש יּ כוֹ ל ? ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
רק  דּ בר , לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל וא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ יד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם

◌ְ◌ֵמר ׁש וּ תוֹ .

ה וּ אדּ בר   ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  - ה' מבּ לעדי אל מי 'כּ י אחר ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הכּ וֹ כבים בּ מראה  ׁש נּ ראה כּ מי וא בּ רׁש וּ תוֹ , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ַה כּ ל
מחליפוֹ  הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  דּ בר , מראים ׁש כּ לּ ם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ זּ לוֹ ת ,
ציּ ר ׁש אין ּפ רׁש וּ ה הרי  אהינוּ , זוּ לתי צוּ ר וּ מי  אחר . ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְלגון
וּ מציּ ר עוֹ שׂ ה ׁש לם, ציּ ר ׁש ה וּ א  הוּ א,  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ּת ּק וּ נּה , בּ כל הדּ מ וּ ת אוֹ תּה  את וּ מׁש לים דּ מ וּ ת ,  ֹבּ תו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְדּ מ וּ ת 
 ּכ מ וּ ם העליוֹ ן , לּת ּק וּ ן ׁש דּ וֹ מה עלי וֹ נה, נפׁש  בּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכניס
ׁש ל  הזּ רע מאוֹ תוֹ  ראה, בּ א הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ מ וֹ  ציּ ר ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵאין
מתעוֹ ררת וּ נקבתוֹ  לנקבתוֹ , ּת ׁש וּ קתוֹ  כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָאדם,

מת אז ׁש כּ לוּ ל אליו, אחד בּ ן מהם ויוֹ צא  יחד, ׁש ניהם  חבּ רים  ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  צ יּ ר ה וּ א   ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  מוּ ם כּ אחד, דמיּ וֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמּת י 
עצמ וֹ  את לקדּ ׁש  אדם  צרי כּ ן ועל מניהם. ׁש נּ כלל ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ציּ וּ ר
כּ ראוּ י . ׁש לם בּ ציּ וּ ר ההיא הדּ מוּ ת ׁש יּ ּמ צא כּ די ההוּ א, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַבּ זּ מן

ׁש ל אמר  מעשׂ יו הם גּ דוֹ לים כּ ּמ ה ראה, בּ א ח יּ יא, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
האדם ׁש ל והצּ יּ וּ ר האּמ נ וּ ת ׁש הרי  הוּ א,  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
בּ וֹ רא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ויוֹ ם  י וֹ ם וּ בכל הע וֹ לם, כּ מוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִהיא
את צ יּ ר והוּ א לוֹ , כּ ראוּ י  ואחד אחד כּ ל זוּ וּ גים  וּ מזוּ ג ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת,
ׁש מע וֹ ן, רבּ י ׁש אמר  ראה, בּ א  לעוֹ לם. בּ וֹ אם טרם ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְדּ מ וּ תם
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לוֹ  היה ספר וכי אדם, ּת וֹ לדת ספר זה ּפ רׁש וּ ה,כּ תוּ ב  אלּ א ? ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ודוֹ רׁש יו  דּ וֹ ר  דּ וֹ ר הראׁש וֹ ן לאדם הראה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

לוֹ  הראה  אי ׁש הםוכוּ '. ה ּק דׁש  בּ ר וּ ח ׁש ראה ּת אמר אם ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌
- לעוֹ לם יּ בא מה בּ חכמה ׁש ר וֹ אה כּ מי  לעוֹ לם לבא ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲעתידים 

, ּכ ׁש עתידים א הדּ מוּ ת ואוֹ ת ּה  כּ לּ ם, את בּ עין ראה אלּ א ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
בּ עין  ראה  הוּ א  כּ לּ ם את בּ עוֹ לם, בּ ּה  הּט עםלעמד מה  מוּ ם. ? ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בּ בני  לעמד העתיד וֹ ת הנּ פׁש וֹ ת כּ ל העוֹ לם, ׁש נּ ברא ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ יּ וֹ ם
הדּ מ וּ ת בּ אוֹ תּה  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני עוֹ מדוֹ ת כּ לּ ן ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָהאדם,

בּ עוֹ לם. בּ ּה  לעמד ׁש עתיד וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַמּמ ׁש 

הזּ ה,ּכ מוֹ  העוֹ לם מן ׁש יּ וֹ צאים אחר ה צּ דּ יקים, אוֹ תם כּ ל כן  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
דּ מ וּ ת להם מזּמ ן הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ע וֹ לוֹ ת, הנּ פׁש וֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל 
כּ לּ ם  ּכ מוּ ם הזּ ה. בּ ע וֹ לם ׁש היוּ  כּ מוֹ  בּ ּה  להתלבּ ׁש  ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת
ּת אמר, ואם בּ עין. הראׁש וֹ ן אדם אוֹ תם וראה לפניו, ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים
דּ ברי  כּ ל ותראה, בּ א - בקיּ וּ מם עמדוּ  א אוֹ תם ׁש ראה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶׁש אחר
ׁש יּ וֹ רדים עד לפניו  וע וֹ מדים בּ קיּ וּ ם הם הוּ א  ּבּ רו ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

כּ תוּ ב זה כּ מוֹ  כט )לע וֹ לם. הרי (דברים  וגוֹ '. ּפ ה יׁש נ וֹ  אׁש ר את כּ י ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ֵ◌
נמצאוּ  כּ לּ ם בּ עוֹ לם, להיוֹ ת ׁש עתידים האדם בּ ני ׁש כּ ל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵּפ ר ׁש וּ ה,
וגוֹ ', ּפ ה  איננּ וּ  אׁש ר את כּ תוּ ב ׁש הרי להס ּת כּ ל, י ׁש  כּ אן ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָׁש ם.

א לּ וּ  ׁש כּ תוּ ב [כלם]וּ מׁש מע מוּ ם ׁש ם, ׁש עמדוּ  מאוֹ תם ׁש יּ צאוּ  ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ודּ אי  אלּ א היּ וֹ ם. עוֹ מד  עּמ נוּ  כתוּ ב וא היּ וֹ ם, כּ לּ ם[כאן]עּמ נוּ  ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌

היּ וֹ ם עּמ נוּ  כּ תוּ ב  ּכ מוּ ם לעין, נראוּ  ׁש א אלּ א  ׁש ם, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָעמד וּ 
נראוּ . ׁש א גּ ב על ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף 

לאדםואם  ׁש נּ רא וּ  כּ מוֹ  כּ אן נראוּ  א הּט עם מה ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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עוֹ מדים אין  ׁש כּ לּ ם מוּ ם הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מעם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הצט וּ ה
הּת ּק יף  הוּ א וּ מי  - צוּ ר  וּ מי דּ בר. לע שׂ וֹ ת יכוֹ לים וא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ תם

אהינוּ  מבּ לעדי מעצמוֹ  וּ גבוּ רה ּת קף לעשׂ וֹ ת  אלּ אׁש יּ כוֹ ל ? ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
רק  דּ בר , לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל וא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ יד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם

◌ְ◌ֵמר ׁש וּ תוֹ .

ה וּ אדּ בר   ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  - ה' מבּ לעדי אל מי 'כּ י אחר ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הכּ וֹ כבים בּ מראה  ׁש נּ ראה כּ מי וא בּ רׁש וּ תוֹ , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ַה כּ ל
מחליפוֹ  הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  דּ בר , מראים ׁש כּ לּ ם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ זּ לוֹ ת ,
ציּ ר ׁש אין ּפ רׁש וּ ה הרי  אהינוּ , זוּ לתי צוּ ר וּ מי  אחר . ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְלגון
וּ מציּ ר עוֹ שׂ ה ׁש לם, ציּ ר ׁש ה וּ א  הוּ א,  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ּת ּק וּ נּה , בּ כל הדּ מ וּ ת אוֹ תּה  את וּ מׁש לים דּ מ וּ ת ,  ֹבּ תו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְדּ מ וּ ת 
 ּכ מ וּ ם העליוֹ ן , לּת ּק וּ ן ׁש דּ וֹ מה עלי וֹ נה, נפׁש  בּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכניס
ׁש ל  הזּ רע מאוֹ תוֹ  ראה, בּ א הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ מ וֹ  ציּ ר ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵאין
מתעוֹ ררת וּ נקבתוֹ  לנקבתוֹ , ּת ׁש וּ קתוֹ  כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָאדם,

מת אז ׁש כּ לוּ ל אליו, אחד בּ ן מהם ויוֹ צא  יחד, ׁש ניהם  חבּ רים  ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  צ יּ ר ה וּ א   ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  מוּ ם כּ אחד, דמיּ וֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמּת י 
עצמ וֹ  את לקדּ ׁש  אדם  צרי כּ ן ועל מניהם. ׁש נּ כלל ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ציּ וּ ר
כּ ראוּ י . ׁש לם בּ ציּ וּ ר ההיא הדּ מוּ ת ׁש יּ ּמ צא כּ די ההוּ א, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַבּ זּ מן

ׁש ל אמר  מעשׂ יו הם גּ דוֹ לים כּ ּמ ה ראה, בּ א ח יּ יא, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
האדם ׁש ל והצּ יּ וּ ר האּמ נ וּ ת ׁש הרי  הוּ א,  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
בּ וֹ רא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ויוֹ ם  י וֹ ם וּ בכל הע וֹ לם, כּ מוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִהיא
את צ יּ ר והוּ א לוֹ , כּ ראוּ י  ואחד אחד כּ ל זוּ וּ גים  וּ מזוּ ג ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת,
ׁש מע וֹ ן, רבּ י ׁש אמר  ראה, בּ א  לעוֹ לם. בּ וֹ אם טרם ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְדּ מ וּ תם
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לוֹ  היה ספר וכי אדם, ּת וֹ לדת ספר זה ּפ רׁש וּ ה,כּ תוּ ב  אלּ א ? ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ודוֹ רׁש יו  דּ וֹ ר  דּ וֹ ר הראׁש וֹ ן לאדם הראה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

לוֹ  הראה  אי ׁש הםוכוּ '. ה ּק דׁש  בּ ר וּ ח ׁש ראה ּת אמר אם ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌
- לעוֹ לם יּ בא מה בּ חכמה ׁש ר וֹ אה כּ מי  לעוֹ לם לבא ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲעתידים 

, ּכ ׁש עתידים א הדּ מוּ ת ואוֹ ת ּה  כּ לּ ם, את בּ עין ראה אלּ א ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
בּ עין  ראה  הוּ א  כּ לּ ם את בּ עוֹ לם, בּ ּה  הּט עםלעמד מה  מוּ ם. ? ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בּ בני  לעמד העתיד וֹ ת הנּ פׁש וֹ ת כּ ל העוֹ לם, ׁש נּ ברא ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ יּ וֹ ם
הדּ מ וּ ת בּ אוֹ תּה  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני עוֹ מדוֹ ת כּ לּ ן ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָהאדם,

בּ עוֹ לם. בּ ּה  לעמד ׁש עתיד וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַמּמ ׁש 

הזּ ה,ּכ מוֹ  העוֹ לם מן ׁש יּ וֹ צאים אחר ה צּ דּ יקים, אוֹ תם כּ ל כן  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
דּ מ וּ ת להם מזּמ ן הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ע וֹ לוֹ ת, הנּ פׁש וֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל 
כּ לּ ם  ּכ מוּ ם הזּ ה. בּ ע וֹ לם ׁש היוּ  כּ מוֹ  בּ ּה  להתלבּ ׁש  ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת
ּת אמר, ואם בּ עין. הראׁש וֹ ן אדם אוֹ תם וראה לפניו, ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים
דּ ברי  כּ ל ותראה, בּ א - בקיּ וּ מם עמדוּ  א אוֹ תם ׁש ראה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶׁש אחר
ׁש יּ וֹ רדים עד לפניו  וע וֹ מדים בּ קיּ וּ ם הם הוּ א  ּבּ רו ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

כּ תוּ ב זה כּ מוֹ  כט )לע וֹ לם. הרי (דברים  וגוֹ '. ּפ ה יׁש נ וֹ  אׁש ר את כּ י ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ֵ◌
נמצאוּ  כּ לּ ם בּ עוֹ לם, להיוֹ ת ׁש עתידים האדם בּ ני ׁש כּ ל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵּפ ר ׁש וּ ה,
וגוֹ ', ּפ ה  איננּ וּ  אׁש ר את כּ תוּ ב ׁש הרי להס ּת כּ ל, י ׁש  כּ אן ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָׁש ם.

א לּ וּ  ׁש כּ תוּ ב [כלם]וּ מׁש מע מוּ ם ׁש ם, ׁש עמדוּ  מאוֹ תם ׁש יּ צאוּ  ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ודּ אי  אלּ א היּ וֹ ם. עוֹ מד  עּמ נוּ  כתוּ ב וא היּ וֹ ם, כּ לּ ם[כאן]עּמ נוּ  ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌

היּ וֹ ם עּמ נוּ  כּ תוּ ב  ּכ מוּ ם לעין, נראוּ  ׁש א אלּ א  ׁש ם, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָעמד וּ 
נראוּ . ׁש א גּ ב על ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף 

לאדםואם  ׁש נּ רא וּ  כּ מוֹ  כּ אן נראוּ  א הּט עם מה ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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בּ מתילדדּ רכּ י:ּת מים ועל כּ איּ לוֹ ת רגלי מׁש וּ ה 
ׁש הלהיעמידני: נחוּ  קׁש ת ונחתה לּמ לחמה ידי מלּמ ד 
וענותלוזרוֹ עתי: תסעדני וימינ יׁש ע מגן לי וּת ּת ן 
קרסלּ י:לזתרבּ ני: מעדוּ  וא תחּת י צעדי ּת רחיב 

י וֹ תר ראוּ  כּ אן והרי בּ עין, עין אוֹ תם ׁש ראה אלּ אהראׁש וֹ ן ? ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
עלי וֹ נוֹ ת. וּ דרגוֹ ת אחר מראה לישׂ ראל, תוֹ רה כּ ׁש נּ ּת נה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָכּ אן ,
להסּת כּ ל  מ ׁש ּת וֹ קקים והיוּ  בּ עין , עין וּ מסּת כּ לים רוֹ אים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהי וּ 
ׁש ל  העליוֹ ן הכּ בוֹ ד את ראוּ   ּכ וּ מוּ ם  ר בּ וֹ נם, בּ כב וֹ ד ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולראוֹ ת
האדם בּ ני כּ ל כּ ן, ועל מאחר. וא לבדּ וֹ  ה וּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  עוֹ מדים כּ לּ ם בּ עוֹ לם, לעמד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ הן. לעמד ׁש עתידים מּמ ׁש  הדּ מיּ וֹ ת (תהליםבּ אוֹ תן ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מהקלט ) ,עיני ראוּ  גּ למי וגוֹ '.  ספר ועל  עיני ראוּ  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָגּ למי 

כּ הּט עם וּ מוּ ם  כּ זה, היתה עלי וֹ נה אחרת ׁש דּ מ וּ ת  מוּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
יח)כּ ת וּ ב ׁש צּ יּ ר(שם הּט וֹ ב ה צּ יּ ר מי  אהינוּ ', זוּ לתי צוּ ר  'וּ מי  ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

זה]הכּ ל[שכולל] עם ה וּ א[זה  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מי כּ מוֹ  כּ י אחר דּ בר  ? ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
מכּ ל  ׁש נּ כלל כּ לל  הוּ א אל ׁש הרי הדּ בר, ס וֹ ד זה - ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱאלוֹ ּה 
מוּ ם אחרת, דּ ר גּ ה היא הזּ ה ׁש אל ּת אמר  ואם ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רגוֹ ת.

ז)ׁש כּ תוּ ב יוֹ ם(שם בּ כל  זעם אל ואל אין ׁש הרי  ראה , בּ א ? ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
כּ תוּ ב  כּ ן ועל לעוֹ למים, נפרד וא לבדּ וֹ , ׁש אינוֹ  ה' ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִמבּ לעדי 

כב ) ב  ׁש הרי (שמואל וגוֹ ', צוּ ר וּ מי וג וֹ '. ה' מבּ לעדי אל מי  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִכּ י 
כּ כּ תוּ ב אחד , הכּ ל אלּ א לבדּ וֹ , אינוֹ  ד )צוּ ר  היּ וֹ ם(דברים וידעּת  ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וגוֹ '. הא הים הוּ א ה' כּ י  לבב אל ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוהׁש בת
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כּ לּ וֹ תם:לח עד אׁש וּ ב וא ואיגם אוֹ יבי ארדּ וֹ ף
רגלי:לט ּת חת יּפ לוּ  קוּ ם יכלוּ  וא וּת אזּ רנימאמחצם 

ּת חּת י: קמי ּת כריע לּמ לחמה לּ ימאחיל נתּת ה ואיבי 
אצמיתם: וּ משׂ נאי עלמבערף ׁש יע מוֹ  ואין ׁש וּ עוּ  י 

יהו:ענם רוּ חמגוא ּפ ני על כּ עפר ואׁש חקם 
אריקם: חוּ צוֹ ת ּת שׂ ימנימדכּ טיט עם מריבי ּת פלּ טני 

יעבדוּ ני: ידעּת י א עם גּ וֹ ים אזןמהלראׁש  לׁש מע 
לי: יכחׁש וּ  נכר בּ ני לי ויחרגוּ מוימעוּ  יבּ לוּ  נכר בּ ני 

יהומזמּמ סגּ רוֹ תיהם: וירוּ םחי צוּ רי  ּוּ ברו 
יׁש עי: עּמ יםמחאלוֹ הי ויּ דבּ ר לי נקמוֹ ת הנּ וֹ תן האל 

ילהמ ז כה  מל תרה  דברי ע סק מי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָל
ת א ע ִָ

יׁש עיחי  אלוֹ הי  וירוּ ם  צוּ רי   ּוּ ברו מז)ה' פ':(יח, בראשית [זוהר ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

קסד.)ויצא אמר](דף . בּ דּ ר הוֹ לכים היוּ  ייסא ור בּ י יצחק ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
מי  ׁש כּ ל תוֹ רה, בּ דברי נתעּס ק אצלנוּ , ׁש כינה הנּ ה ייסא, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י
עּמ וֹ . אוֹ תּה   להמׁש י ז וֹ כה בּ ּה , וּ מ ׁש ּת דּ ל ת וֹ רה בּ דברי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ סק

ואמר,ּפ תח יצחק יח)ר בּ י וירוּ ם (תהלים צ וּ רי   ּוּ בר ו ה' 'חי ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
י ׁש עי' האל וֹ הי חי סוֹ ד. הוּ א הזּ ה הּפ סוּ ק  א. וכי ,' ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

חי  נקרא  הוּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  גּ מוּ ר,ידענוּ  צ דּ יק אפלּ וּ  אלּ א ? ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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בּ מתילדדּ רכּ י:ּת מים ועל כּ איּ לוֹ ת רגלי מׁש וּ ה 
ׁש הלהיעמידני: נחוּ  קׁש ת ונחתה לּמ לחמה ידי מלּמ ד 
וענותלוזרוֹ עתי: תסעדני וימינ יׁש ע מגן לי וּת ּת ן 
קרסלּ י:לזתרבּ ני: מעדוּ  וא תחּת י צעדי ּת רחיב 

י וֹ תר ראוּ  כּ אן והרי בּ עין, עין אוֹ תם ׁש ראה אלּ אהראׁש וֹ ן ? ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
עלי וֹ נוֹ ת. וּ דרגוֹ ת אחר מראה לישׂ ראל, תוֹ רה כּ ׁש נּ ּת נה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָכּ אן ,
להסּת כּ ל  מ ׁש ּת וֹ קקים והיוּ  בּ עין , עין וּ מסּת כּ לים רוֹ אים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהי וּ 
ׁש ל  העליוֹ ן הכּ בוֹ ד את ראוּ   ּכ וּ מוּ ם  ר בּ וֹ נם, בּ כב וֹ ד ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולראוֹ ת
האדם בּ ני כּ ל כּ ן, ועל מאחר. וא לבדּ וֹ  ה וּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  עוֹ מדים כּ לּ ם בּ עוֹ לם, לעמד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ הן. לעמד ׁש עתידים מּמ ׁש  הדּ מיּ וֹ ת (תהליםבּ אוֹ תן ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מהקלט ) ,עיני ראוּ  גּ למי וגוֹ '.  ספר ועל  עיני ראוּ  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָגּ למי 

כּ הּט עם וּ מוּ ם  כּ זה, היתה עלי וֹ נה אחרת ׁש דּ מ וּ ת  מוּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
יח)כּ ת וּ ב ׁש צּ יּ ר(שם הּט וֹ ב ה צּ יּ ר מי  אהינוּ ', זוּ לתי צוּ ר  'וּ מי  ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

זה]הכּ ל[שכולל] עם ה וּ א[זה  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מי כּ מוֹ  כּ י אחר דּ בר  ? ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
מכּ ל  ׁש נּ כלל כּ לל  הוּ א אל ׁש הרי הדּ בר, ס וֹ ד זה - ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱאלוֹ ּה 
מוּ ם אחרת, דּ ר גּ ה היא הזּ ה ׁש אל ּת אמר  ואם ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רגוֹ ת.

ז)ׁש כּ תוּ ב יוֹ ם(שם בּ כל  זעם אל ואל אין ׁש הרי  ראה , בּ א ? ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
כּ תוּ ב  כּ ן ועל לעוֹ למים, נפרד וא לבדּ וֹ , ׁש אינוֹ  ה' ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִמבּ לעדי 

כב ) ב  ׁש הרי (שמואל וגוֹ ', צוּ ר וּ מי וג וֹ '. ה' מבּ לעדי אל מי  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִכּ י 
כּ כּ תוּ ב אחד , הכּ ל אלּ א לבדּ וֹ , אינוֹ  ד )צוּ ר  היּ וֹ ם(דברים וידעּת  ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וגוֹ '. הא הים הוּ א ה' כּ י  לבב אל ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוהׁש בת
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כּ לּ וֹ תם:לח עד אׁש וּ ב וא ואיגם אוֹ יבי ארדּ וֹ ף
רגלי:לט ּת חת יּפ לוּ  קוּ ם יכלוּ  וא וּת אזּ רנימאמחצם 

ּת חּת י: קמי ּת כריע לּמ לחמה לּ ימאחיל נתּת ה ואיבי 
אצמיתם: וּ משׂ נאי עלמבערף ׁש יע מוֹ  ואין ׁש וּ עוּ  י 

יהו:ענם רוּ חמגוא ּפ ני על כּ עפר ואׁש חקם 
אריקם: חוּ צוֹ ת ּת שׂ ימנימדכּ טיט עם מריבי ּת פלּ טני 

יעבדוּ ני: ידעּת י א עם גּ וֹ ים אזןמהלראׁש  לׁש מע 
לי: יכחׁש וּ  נכר בּ ני לי ויחרגוּ מוימעוּ  יבּ לוּ  נכר בּ ני 

יהומזמּמ סגּ רוֹ תיהם: וירוּ םחי צוּ רי  ּוּ ברו 
יׁש עי: עּמ יםמחאלוֹ הי ויּ דבּ ר לי נקמוֹ ת הנּ וֹ תן האל 

ילהמ ז כה  מל תרה  דברי ע סק מי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָל
ת א ע ִָ

יׁש עיחי  אלוֹ הי  וירוּ ם  צוּ רי   ּוּ ברו מז)ה' פ':(יח, בראשית [זוהר ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

קסד.)ויצא אמר](דף . בּ דּ ר הוֹ לכים היוּ  ייסא ור בּ י יצחק ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
מי  ׁש כּ ל תוֹ רה, בּ דברי נתעּס ק אצלנוּ , ׁש כינה הנּ ה ייסא, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י
עּמ וֹ . אוֹ תּה   להמׁש י ז וֹ כה בּ ּה , וּ מ ׁש ּת דּ ל ת וֹ רה בּ דברי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ סק

ואמר,ּפ תח יצחק יח)ר בּ י וירוּ ם (תהלים צ וּ רי   ּוּ בר ו ה' 'חי ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
י ׁש עי' האל וֹ הי חי סוֹ ד. הוּ א הזּ ה הּפ סוּ ק  א. וכי ,' ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

חי  נקרא  הוּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  גּ מוּ ר,ידענוּ  צ דּ יק אפלּ וּ  אלּ א ? ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌
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מאיׁש מטּת חּת י: ּת רוֹ ממני קמי מן אף מאיבי מפלּ טי 

ה וּ א וצדּ יק למעלה הוּ א צ דּ יק  - חי  ׁש הרי חי, נקרא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א
הצּ דּ יק  למּט ה - חי נקרא הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  למעלה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה.

ׁש כּ תוּ ב  חי, כג )נקרא ב  איׁש (שמואל בּ ן יהוֹ ידע בּ ן וּ בניהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
חי  נקרא לּמ ה נקראחי. צ דּ יק  ׁש הרי צדּ יק, ׁש הוּ א מוּ ם ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

-  ּוּ ברו חי  אחד. הכּ ל - צ וּ רי   ּוּ ברו העוֹ למים. חי  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַחי ,
בּ אר נקרא יחד מתחבּ רים  ׁש כּ אׁש ר מזּ ה. זה נפרדים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
ויר וּ ם מּמ נּ וּ . מתמלּ א וזה החוּ צה, נוֹ בע זה  חיּ ים. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַמים 
על  רם ונא, רם ׁש הוּ א העלי וֹ ן, העוֹ לם  זה - י ׁש עי  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱאלוֹ הי 

הכּ ל , י וֹ צא מּמ נּ וּ  ׁש הרי  פוסק]הכּ ל, שלא  הנּ ביעה[מקור וכל ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לכל  להאיר  מתבּ רכת וּ מם כּ ראוּ י, הבּ אר למלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ בע

וּ כ ׁש ּמ תמ לּ את ׁש לּ מּט ה. ויר וּ ם[זו]אוֹ תם אז כּ ראוּ י , הכּ ל ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יׁש עי . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱאלוֹ הי 

יׁש עי חי  אל וֹ הי  וירוּ ם צוּ רי  ּוּ ברו מז)ה ' בראשית :(יח, [זוהר ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מקץ קצג :)פ ' ואמר,](דף ּפ תח  אלעזר  יח)רבּ י ה'(תהלים 'חי  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הּפ סוּ ק  בּ וי"ו. כּ תוּ ב אלוֹ הי  י ׁש עי'. אל וֹ הי ויר וּ ם צוּ רי  ָּוּ בר ו◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
העוֹ לם, יסוֹ ד צדּ יק חי, זה - ה' חי בּ וֹ , להתבּ וֹ נן י ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  - צוּ רי  ּוּ ברו העוֹ למים. חי קמד )ׁש נּ קרא בּ ר וּ (שם ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אלוֹ הי  ויר וּ ם הזּ ה. הצּ דּ יק על  ׁש ּמ תקיּ ם  העוֹ לם וזה צוּ רי , ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִה'
ׁש מים, זה בּ וא"ו אלוֹ הי  העליוֹ ן . העוֹ לם זה - ויר וּ ם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִי ׁש עי.

ׁש נּ אמר קטז)כּ מוֹ  לה'.(שם  ׁש מים המים ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
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ּת צּ ילני: יהונ חמס בגּ וֹ ים אוֹ ד כּ ן וּ לׁש מעל 
חסד(מגדל)נאאזּמ רה: ועשׂ ה מלכּ וֹ  ׁש וּ עוֹ ת י מגדּ יל 

עוֹ לם: עד וּ לזרעוֹ  לדוד למׁש יחוֹ 

ה' בד ד ְְִִֵַיתר

אז ּמ רהעל וּ לׁש מ ה' ּב גּ וֹ ים אוֹ ד נ )ּכ ן  יתרו:(יח, פ' שמות (דף[זוהר ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

ואמר ]ס"ט.) ּפ תח וגוֹ '. יתרוֹ  יח)ויּ ׁש מע אוֹ ד(תהלים כּ ן 'על ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
הּק דׁש  בּ ר וּ ח זה את אמר   הּמ ל דּ וד אזּמ רה'. וּ ל ׁש מ ה' ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַבּ גּ וֹ ים
וא בּ עליּ ה עוֹ לה א הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ בוֹ ד ׁש ראה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
הרי  ּת אמר, ואם העּמ ים . ׁש אר מצּ ד א לּ א בּ עוֹ לם, ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתכּ בּ ד
 ּכ - י שׂ ראל מ וּ ם אלּ א בּ עוֹ לם  מתכּ בּ ד  א הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ ׁש אר אבל להאיר, הנּ ר  ׁש ל היס וֹ ד הם  ישׂ ראל ׁש הרי ודּ אי , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶזה

לוֹ  וּ מוֹ דים  בּ אים בּ ר וּ העּמ ים הּק דוֹ ׁש  ׁש ל הכּ בוֹ ד בּ ׁש עבּ וּ ד ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אחד , בּ ח בּ וּ ר  מעשׂ יו כּ ל  על  וּ מתחזּ ק  ה נּ ר  יס וֹ ד נוֹ סף  אז ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א,
כּ ל  זה כּ מוֹ  וּ מּט ה. מעלה לב דּ וֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש וֹ לט
כּ יון  הוּ א .  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מלּ פני עליהם נפל ופחד אימה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
התחזּ ק  אז האלילים, יתר  כּ ל ׁש ל עלי וֹ ן כּ מר ׁש הוּ א יתרוֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ א
העוֹ לם, ׁש כּ ל מוּ ם הכּ ל. על  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ בוֹ ד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש לט
היוּ  וכלּ ם זעוּ . ה וּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  גּ בוּ רתוֹ  ׁש מע ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש מעוּ 
העוֹ לם. אלילי כּ ל ׁש ל גּ דוֹ ל  וּ ממנּ ה חכם ׁש הוּ א בּ יתרוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ לים
ע ּת ה ואמר  הוּ א,  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  ועוֹ בד  בּ א ׁש הוּ א ׁש ראוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
מעבוֹ דוֹ תיהם התרחק וּ  כּ לּ ם אז הא הים, מכּ ל  ה' גדוֹ ל  כּ י ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָידעּת י 
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מאיׁש מטּת חּת י: ּת רוֹ ממני קמי מן אף מאיבי מפלּ טי 

ה וּ א וצדּ יק למעלה הוּ א צ דּ יק  - חי  ׁש הרי חי, נקרא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א
הצּ דּ יק  למּט ה - חי נקרא הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  למעלה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה.

ׁש כּ תוּ ב  חי, כג )נקרא ב  איׁש (שמואל בּ ן יהוֹ ידע בּ ן וּ בניהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
חי  נקרא לּמ ה נקראחי. צ דּ יק  ׁש הרי צדּ יק, ׁש הוּ א מוּ ם ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

-  ּוּ ברו חי  אחד. הכּ ל - צ וּ רי   ּוּ ברו העוֹ למים. חי  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַחי ,
בּ אר נקרא יחד מתחבּ רים  ׁש כּ אׁש ר מזּ ה. זה נפרדים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
ויר וּ ם מּמ נּ וּ . מתמלּ א וזה החוּ צה, נוֹ בע זה  חיּ ים. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַמים 
על  רם ונא, רם ׁש הוּ א העלי וֹ ן, העוֹ לם  זה - י ׁש עי  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱאלוֹ הי 

הכּ ל , י וֹ צא מּמ נּ וּ  ׁש הרי  פוסק]הכּ ל, שלא  הנּ ביעה[מקור וכל ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לכל  להאיר  מתבּ רכת וּ מם כּ ראוּ י, הבּ אר למלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ בע

וּ כ ׁש ּמ תמ לּ את ׁש לּ מּט ה. ויר וּ ם[זו]אוֹ תם אז כּ ראוּ י , הכּ ל ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יׁש עי . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱאלוֹ הי 

יׁש עי חי  אל וֹ הי  וירוּ ם צוּ רי  ּוּ ברו מז)ה ' בראשית :(יח, [זוהר ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מקץ קצג :)פ ' ואמר,](דף ּפ תח  אלעזר  יח)רבּ י ה'(תהלים 'חי  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הּפ סוּ ק  בּ וי"ו. כּ תוּ ב אלוֹ הי  י ׁש עי'. אל וֹ הי ויר וּ ם צוּ רי  ָּוּ בר ו◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
העוֹ לם, יסוֹ ד צדּ יק חי, זה - ה' חי בּ וֹ , להתבּ וֹ נן י ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  - צוּ רי  ּוּ ברו העוֹ למים. חי קמד )ׁש נּ קרא בּ ר וּ (שם ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אלוֹ הי  ויר וּ ם הזּ ה. הצּ דּ יק על  ׁש ּמ תקיּ ם  העוֹ לם וזה צוּ רי , ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִה'
ׁש מים, זה בּ וא"ו אלוֹ הי  העליוֹ ן . העוֹ לם זה - ויר וּ ם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִי ׁש עי.

ׁש נּ אמר קטז)כּ מוֹ  לה'.(שם  ׁש מים המים ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
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ּת צּ ילני: יהונ חמס בגּ וֹ ים אוֹ ד כּ ן וּ לׁש מעל 
חסד(מגדל)נאאזּמ רה: ועשׂ ה מלכּ וֹ  ׁש וּ עוֹ ת י מגדּ יל 

עוֹ לם: עד וּ לזרעוֹ  לדוד למׁש יחוֹ 

ה' בד ד ְְִִֵַיתר

אז ּמ רהעל וּ לׁש מ ה' ּב גּ וֹ ים אוֹ ד נ )ּכ ן  יתרו:(יח, פ' שמות (דף[זוהר ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

ואמר ]ס"ט.) ּפ תח וגוֹ '. יתרוֹ  יח)ויּ ׁש מע אוֹ ד(תהלים כּ ן 'על ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
הּק דׁש  בּ ר וּ ח זה את אמר   הּמ ל דּ וד אזּמ רה'. וּ ל ׁש מ ה' ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַבּ גּ וֹ ים
וא בּ עליּ ה עוֹ לה א הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ בוֹ ד ׁש ראה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
הרי  ּת אמר, ואם העּמ ים . ׁש אר מצּ ד א לּ א בּ עוֹ לם, ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתכּ בּ ד
 ּכ - י שׂ ראל מ וּ ם אלּ א בּ עוֹ לם  מתכּ בּ ד  א הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ ׁש אר אבל להאיר, הנּ ר  ׁש ל היס וֹ ד הם  ישׂ ראל ׁש הרי ודּ אי , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶזה

לוֹ  וּ מוֹ דים  בּ אים בּ ר וּ העּמ ים הּק דוֹ ׁש  ׁש ל הכּ בוֹ ד בּ ׁש עבּ וּ ד ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אחד , בּ ח בּ וּ ר  מעשׂ יו כּ ל  על  וּ מתחזּ ק  ה נּ ר  יס וֹ ד נוֹ סף  אז ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א,
כּ ל  זה כּ מוֹ  וּ מּט ה. מעלה לב דּ וֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש וֹ לט
כּ יון  הוּ א .  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מלּ פני עליהם נפל ופחד אימה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
התחזּ ק  אז האלילים, יתר  כּ ל ׁש ל עלי וֹ ן כּ מר ׁש הוּ א יתרוֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ א
העוֹ לם, ׁש כּ ל מוּ ם הכּ ל. על  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ בוֹ ד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש לט
היוּ  וכלּ ם זעוּ . ה וּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  גּ בוּ רתוֹ  ׁש מע ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש מעוּ 
העוֹ לם. אלילי כּ ל ׁש ל גּ דוֹ ל  וּ ממנּ ה חכם ׁש הוּ א בּ יתרוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ לים
ע ּת ה ואמר  הוּ א,  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  ועוֹ בד  בּ א ׁש הוּ א ׁש ראוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
מעבוֹ דוֹ תיהם התרחק וּ  כּ לּ ם אז הא הים, מכּ ל  ה' גדוֹ ל  כּ י ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָידעּת י 
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ׁש ל  הּק ד וֹ ׁש  הם כּ בוֹ ד התכּ בּ ד ואז מּמ ׁש , בּ הם ׁש אין ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוידעוּ 
בּ ּת וֹ רה, זוֹ  ּפ ר ׁש ה נר ׁש מה ולכן הצּ דדים. בּ כל  ה וּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

בּ יתרוֹ . בּ וֹ , היה הּפ רׁש ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוראׁש ית
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לדוד:איט מזמוֹ ר כּ בוֹ דבלמנצּ ח מסּפ רים המים 
הרקיע: מגּ יד ידיו וּ מעשׂ ה יבּ יעג אל ליוֹ ם יוֹ ם 

לחכמה
וגו' מספרי  ב)השמי יט]:(יט, לפרק  תהלי הוא[שימוש המזמור זה 

 וש יברח והוא ז"פ אותו אמור רעה רוח  ביה דאית למא טוב
 מלפני רצו יהי  ואמור. "גואלי. מ י' ,השמי" מ ה' ה"י . הוא שלו

שתבריח  והנורא הגבור הגדול הש כתוב(מפלוני)ה"י  רעה. רוח  זה 
 דרכי מפרשת עפר  קח  לילד למקשה ועוד  עליו. ותלהו אותו 
תסיריהו וכשתלד כריסה על ושי יוצא ", כחת "והוא עד בו וכתוב
וקח עצמ טהר הלב לפתיחת ועוד .פעמי ז' אותו  ואמור  מיד
לב או לבי שתפתח ה"י  מלפני רצו יהי  ואמור. ודבש יי כוס

אמ(פלוני) שילמוד מה לעול ישכח  שלא חכמה ובכל בתורת
סלה . סלה סלה  אמ אמ

תהלי שימוש

מחה ה רה לד  יראל  נסת  ע ה "ה לחת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהכנה 

הרקיעהמים  מגּ יד ידיו וּ מעשׂ ה  אל ּכ בוֹ ד מסּפ רים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ב ) הזוהר:(יט, ספר  הקדמת - ח.)[זוהר ׁש מעוֹ ן ](דף  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
בּ בעלּה . מתחבּ רת ׁש הכּ לּ ה בּ לּ ילה בּ ּת וֹ רה וע וֹ סק יוֹ ׁש ב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהיה

ה אוֹ תם כּ ל הצטרכוּ ׁש נינוּ , הכּ לּ ה , היכל  בּ ני חברים ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
עם החּפ ה  ֹבּ תו ל ּמ חרת להי וֹ ת עתידה ׁש הכּ לּ ה לילה ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

הלּ ילה, אוֹ תוֹ  כּ ל עּמ ּה  להיוֹ ת בּ תּק וּ ניה בּ על ּה  עּמ ּה  ולשׂ מח  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
וּ מנּ ביאים  לנביאים, מּת וֹ רה בּ ּת וֹ רה, לעסק מתּת ּק נת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא

תהלי זוהר 

לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו נּו ּבְ ב ִאּתָ "י ְזָי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ָהַרׁשְ
ָאנּו    ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ "י ִמּבֵ ּבִ ְפַטר ַרׁשְ ּנִ ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ

ֶמֶלְך  ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ עֹוְסִקים ּבְ
ַגָוון, עכל"ק  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ּבַ

י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהחָֹמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, הצה"ק  ַרּבִ )הצה"ק ַרּבִ

"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 
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קונו"
"הראנו בבנינו שמחנו בת

ֵסֶפר זֹוַהר ּתֹוָרה
דֹול ְוִנְפָלא הּוא ִלּקּוט ּגָ

ל ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ִמּכָ
ה  ה ּוָפָרׁשָ ָרׁשָ ְייִכים ְלָכל ּפָ ֲאָמִרים ַהׁשַ ל ַהּמַ ּכָ

ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ּבְ
י ַהזֹוַהר,  סּוִקים ִעם ִמְדְרׁשֵ ה ּוְלָהִבין ַהּפְ ָרׁשָ ל ֶאָחד ִלְלמֹוד ַהּפָ ָכְך יּוַכל ּכָ ּבְ

דֹוׁש,  ֻיָחד ְלִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ הּוא ְזַמן ַהּמְ ת קֹוֶדׁש ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְפָרט ּבְ ּבִ
ה ִעם ְמִתיקּות ַהזֹוַהר,  ָרׁשָ ּיֹום ִיְלַמד ַהּפָ ּקֹות ּבַ -7 ּדַ ּוִבְזַמן ָקַצר ּכְ

 

ּיֹום ִיְלַמד ִסְפָרא ּדְצִניעּוָתא ּקֹות ּבַ - 2 ּדַ ּוּבְ

ים” ְקִריָאה ְלַבד ֵיׁש ּבֹו ּכֹוַח ַלֲעׂשֹות ִנּסִ “ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֲאִפילּו ּבִ

 

ף קעח:( הֹות הרמ”ז ּדַ )ַהּגָ

ית ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ
ֵדרֹות” ת ׁשְ ית ִמְדַרׁש “ִמְדָרׁשַ  ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ּבֵ

ֵדרֹות תובב”א טל: 08-6899115 ז 150 ׁשְ  ְרחֹוב ָנַתן ֶאְלּבַ
ר תשע”א - ִלְכבֹוד יֹוָמא ִהּלּוָלא חֶֹדׁש ִאּיָ

 

עֶֹמר תשע”א לפ”ק ר יֹוַחאי ע”ה - לֹ”ג ּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ּדְ

בּוע ָ ּשׁ ף ַהּיֹוִמי יֹום א’ ּבַ ּדַ
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ׁש ל  הּק ד וֹ ׁש  הם כּ בוֹ ד התכּ בּ ד ואז מּמ ׁש , בּ הם ׁש אין ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוידעוּ 
בּ ּת וֹ רה, זוֹ  ּפ ר ׁש ה נר ׁש מה ולכן הצּ דדים. בּ כל  ה וּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

בּ יתרוֹ . בּ וֹ , היה הּפ רׁש ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוראׁש ית
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לדוד:איט מזמוֹ ר כּ בוֹ דבלמנצּ ח מסּפ רים המים 
הרקיע: מגּ יד ידיו וּ מעשׂ ה יבּ יעג אל ליוֹ ם יוֹ ם 

לחכמה
וגו' מספרי  ב)השמי יט]:(יט, לפרק  תהלי הוא[שימוש המזמור זה 

 וש יברח והוא ז"פ אותו אמור רעה רוח  ביה דאית למא טוב
 מלפני רצו יהי  ואמור. "גואלי. מ י' ,השמי" מ ה' ה"י . הוא שלו

שתבריח  והנורא הגבור הגדול הש כתוב(מפלוני)ה"י  רעה. רוח  זה 
 דרכי מפרשת עפר  קח  לילד למקשה ועוד  עליו. ותלהו אותו 
תסיריהו וכשתלד כריסה על ושי יוצא ", כחת "והוא עד בו וכתוב
וקח עצמ טהר הלב לפתיחת ועוד .פעמי ז' אותו  ואמור  מיד
לב או לבי שתפתח ה"י  מלפני רצו יהי  ואמור. ודבש יי כוס

אמ(פלוני) שילמוד מה לעול ישכח  שלא חכמה ובכל בתורת
סלה . סלה סלה  אמ אמ

תהלי שימוש

מחה ה רה לד  יראל  נסת  ע ה "ה לחת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהכנה 

הרקיעהמים  מגּ יד ידיו וּ מעשׂ ה  אל ּכ בוֹ ד מסּפ רים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ב ) הזוהר:(יט, ספר  הקדמת - ח.)[זוהר ׁש מעוֹ ן ](דף  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
בּ בעלּה . מתחבּ רת ׁש הכּ לּ ה בּ לּ ילה בּ ּת וֹ רה וע וֹ סק יוֹ ׁש ב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהיה

ה אוֹ תם כּ ל הצטרכוּ ׁש נינוּ , הכּ לּ ה , היכל  בּ ני חברים ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
עם החּפ ה  ֹבּ תו ל ּמ חרת להי וֹ ת עתידה ׁש הכּ לּ ה לילה ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

הלּ ילה, אוֹ תוֹ  כּ ל עּמ ּה  להיוֹ ת בּ תּק וּ ניה בּ על ּה  עּמ ּה  ולשׂ מח  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
וּ מנּ ביאים  לנביאים, מּת וֹ רה בּ ּת וֹ רה, לעסק מתּת ּק נת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא

תהלי זוהר 
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ׁש א לּ וּ  בּ גלל  החכמה, וּ בסוֹ ד וֹ ת  ה ּפ סוּ קים וּ בדרׁש וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִלכת וּ בים,
על וע וֹ מדת נכנסת ועלמוֹ תיה והיא ותכׁש יטיה, ּת ּק וּ ניה  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵהם 

בּ הם  וּ מת ּת ּק נת  הלּ ילה,ראׁש יהם אוֹ תוֹ  כּ ל  בהם וּ שׂ מחה , ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ני  נקראים וא לּ ה אּת ם. יחד אלּ א לחּפ ה נכנסת א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְול ּמ חרת
ׁש וֹ אל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לחּפ ה, ׁש נּ כנסת וכיון ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ַהחּפ ה.
אׁש רי  ה כּ לּ ה. בּ עטרת אוֹ תם וּ מעּט ר אוֹ תם , וּ מבר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

◌ָ◌ְ◌ֶחלקם.

הּת וֹ רהוהיה  בּ רנּ ת מרנּ נים החברים וכל ׁש מע וֹ ן ר בּ י ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
והיה מהם, ואחד אחד כּ ל  תוֹ רה דּ ברי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מחדּ ׁש ים 
ׁש מע וֹ ן, ר בּ י להם  אמר החברים. ׁש אר  וכל ׁש מעוֹ ן רבּ י  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָשׂ מח
אלּ א לחּפ ה הכּ לּ ה תכּ נס א ׁש ּמ חר  בּ גלל חלקכם , אׁש רי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָבּ ני,
הזּ ה בּ לּ ילה ּת ּק וּ ניה ׁש ּמ תקנים ׁש כּ לּ ם בּ גלל אּת כם. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַיחד
הזּ כרוֹ נוֹ ת, בּ ספר וּ כתוּ בים רׁש וּ מים יהיוּ  כּ לּ ם בּ ּה , ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוּ שׂ מחים
ׁש ל  ועטר וֹ ת בּ רכ וֹ ת בּ ׁש בעים מברכם הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י ּפ תח העלי וֹ ן. יט )ע וֹ לם 'המים (תהלים  ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אל' כּ ב וֹ ד בּ זמן מסּפ רים אבל העמדנוּ הוּ . הרי זה ּפ סוּ ק וכוּ '. ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מתּת ּק נת ל ּמ חרת לחּפ ה, להכּ נס מתע וֹ ררת ׁש הכּ לּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶזה
אוֹ תוֹ  כּ ל עּמ ּה  ׁש מחוּ  החברים עם יחד בּ ק וּ טיה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ מאירה
צבא וֹ ת אוּ כלוּ סים, כּ ּמ ה ול ּמ חרת אּת ם. שׂ מחה והיא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
אחד  לכל מחכּ ים וכלּ ם והיא אּת ּה , וּ מחנוֹ ת חילוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶוּ מרכּ בוֹ ת
כּ אחד  ׁש ּמ תחבּ רים כּ יון הזּ ה. בּ לּ ילה אוֹ תּה  ׁש ּת ּק נוּ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
אל . כּ בוֹ ד  מס ּפ רים המים כּ תוּ ב מה בּ על ּה , את ר וֹ אה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְוהיא
כּ זהר מאירים  - מסּפ רים לחּפ ה. ׁש נּ כנס  החתן זה - ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים 
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אל  כּ בוֹ ד העוֹ לם . ס וֹ ף ועד העוֹ לם מּס וֹ ף וזוֹ הר ׁש ּמ איר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהּס ּפ יר
ׁש כּ תוּ ב  אל, ׁש נּ קרא כּ לּ ה כּ בוֹ ד זה ז)- י וֹ ם.(תהלים בּ כל זוֹ עם ואל ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

כּ ׁש הרי  וכעת אל, נקרא הנה ימי נקראבּ כל  לחּפ ה, נכנסת  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
על  ׁש לטוֹ ן אוֹ ר. על אוֹ ר  כּ בוֹ ד. על כּ בוֹ ד אל. ונקרא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָכּ בוֹ ד
לּה , וּ מאיר  וּ בא לחּפ ה נכנס ׁש המים ׁש עה בּ אוֹ תּה  ואז ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש לטוֹ ן.
בּ ׁש מוֹ תם מתּפ רׁש ים כּ לּ ם אוֹ תּה , ׁש התקינוּ  החברים אוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל
אלּ ה - ידיו מע שׂ ה הרקיע. מגּ יד ידיו  וּ מע שׂ ה ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָׁש ם,
קיּ וּ ם בּ עלי ואוֹ תם הכּ לּ ה. עם יחד הבּ רית קיּ וּ ם בּ עלי  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָאוֹ תם
כּ וֹ ננהוּ , ידינ וּ  וּ מע שׂ ה ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ידיו, מע שׂ ה נקראים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית

האדם. בּ ן בּ ב שׂ ר  ׁש חתוּ מה הּק יּ מת בּ רית ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְזוֹ 

העלמת כל ע לה  המחה על ת ת  י  ה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאיר 
 חת מחת  בעני ְְְְְִִִַַָָָמחה 

וכו'ה מים הרקיע מגּ יד  ידיו וּ מעשׂ ה  אל ּכ ב וֹ ד מסּפ רים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ב -ז) תרומה :(יט, פ' קל"ו.)[זוהר סבא,](דף המנוּ נא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַרב
אחד  רגע יוֹ ׁש ב  היה ׁש בּ ת, בּ ערב מהנּ הר עוֹ לה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
את לראוֹ ת י וֹ ׁש ב ׁש היה אוֹ מר והיה שׂ מח  והיה עיניו, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵוּ מרים
וּ בכל  יוֹ רדים. ואלּ ה עוֹ לים אלּ ה העלי וֹ נים, הּמ לאכים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת
ׁש יּ וֹ דע  מי  אׁש רי הנּ ׁש מוֹ ת. בּ עוֹ לם אדם יוֹ ׁש ב ׁש בּ ת ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶערב

ר בּ וֹ נוֹ .בּ סוֹ ד ְ◌ִ◌

בּ כל ּכ ׁש ּמ איר ע וֹ לה המחה עליּ ת ׁש בּ ת, בּ יוֹ ם היּ וֹ ם ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אז בּ שׂ מחה. בּ מנוּ חה יט )הע וֹ למוֹ ת (תהלים ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מי  הרקיע'. מגּ יד ידיו וּ מע שׂ ה אל כּ בוֹ ד מסּפ רים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ'המים

תהלי זוהר 
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ׁש א לּ וּ  בּ גלל  החכמה, וּ בסוֹ ד וֹ ת  ה ּפ סוּ קים וּ בדרׁש וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִלכת וּ בים,
על וע וֹ מדת נכנסת ועלמוֹ תיה והיא ותכׁש יטיה, ּת ּק וּ ניה  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵהם 

בּ הם  וּ מת ּת ּק נת  הלּ ילה,ראׁש יהם אוֹ תוֹ  כּ ל  בהם וּ שׂ מחה , ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ני  נקראים וא לּ ה אּת ם. יחד אלּ א לחּפ ה נכנסת א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְול ּמ חרת
ׁש וֹ אל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לחּפ ה, ׁש נּ כנסת וכיון ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ַהחּפ ה.
אׁש רי  ה כּ לּ ה. בּ עטרת אוֹ תם וּ מעּט ר אוֹ תם , וּ מבר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

◌ָ◌ְ◌ֶחלקם.

הּת וֹ רהוהיה  בּ רנּ ת מרנּ נים החברים וכל ׁש מע וֹ ן ר בּ י ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
והיה מהם, ואחד אחד כּ ל  תוֹ רה דּ ברי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מחדּ ׁש ים 
ׁש מע וֹ ן, ר בּ י להם  אמר החברים. ׁש אר  וכל ׁש מעוֹ ן רבּ י  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָשׂ מח
אלּ א לחּפ ה הכּ לּ ה תכּ נס א ׁש ּמ חר  בּ גלל חלקכם , אׁש רי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָבּ ני,
הזּ ה בּ לּ ילה ּת ּק וּ ניה ׁש ּמ תקנים ׁש כּ לּ ם בּ גלל אּת כם. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַיחד
הזּ כרוֹ נוֹ ת, בּ ספר וּ כתוּ בים רׁש וּ מים יהיוּ  כּ לּ ם בּ ּה , ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוּ שׂ מחים
ׁש ל  ועטר וֹ ת בּ רכ וֹ ת בּ ׁש בעים מברכם הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י ּפ תח העלי וֹ ן. יט )ע וֹ לם 'המים (תהלים  ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אל' כּ ב וֹ ד בּ זמן מסּפ רים אבל העמדנוּ הוּ . הרי זה ּפ סוּ ק וכוּ '. ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מתּת ּק נת ל ּמ חרת לחּפ ה, להכּ נס מתע וֹ ררת ׁש הכּ לּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶזה
אוֹ תוֹ  כּ ל עּמ ּה  ׁש מחוּ  החברים עם יחד בּ ק וּ טיה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ מאירה
צבא וֹ ת אוּ כלוּ סים, כּ ּמ ה ול ּמ חרת אּת ם. שׂ מחה והיא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
אחד  לכל מחכּ ים וכלּ ם והיא אּת ּה , וּ מחנוֹ ת חילוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶוּ מרכּ בוֹ ת
כּ אחד  ׁש ּמ תחבּ רים כּ יון הזּ ה. בּ לּ ילה אוֹ תּה  ׁש ּת ּק נוּ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
אל . כּ בוֹ ד  מס ּפ רים המים כּ תוּ ב מה בּ על ּה , את ר וֹ אה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְוהיא
כּ זהר מאירים  - מסּפ רים לחּפ ה. ׁש נּ כנס  החתן זה - ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים 

תהלי זוהר 
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אל  כּ בוֹ ד העוֹ לם . ס וֹ ף ועד העוֹ לם מּס וֹ ף וזוֹ הר ׁש ּמ איר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהּס ּפ יר
ׁש כּ תוּ ב  אל, ׁש נּ קרא כּ לּ ה כּ בוֹ ד זה ז)- י וֹ ם.(תהלים בּ כל זוֹ עם ואל ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

כּ ׁש הרי  וכעת אל, נקרא הנה ימי נקראבּ כל  לחּפ ה, נכנסת  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
על  ׁש לטוֹ ן אוֹ ר. על אוֹ ר  כּ בוֹ ד. על כּ בוֹ ד אל. ונקרא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָכּ בוֹ ד
לּה , וּ מאיר  וּ בא לחּפ ה נכנס ׁש המים ׁש עה בּ אוֹ תּה  ואז ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש לטוֹ ן.
בּ ׁש מוֹ תם מתּפ רׁש ים כּ לּ ם אוֹ תּה , ׁש התקינוּ  החברים אוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל
אלּ ה - ידיו מע שׂ ה הרקיע. מגּ יד ידיו  וּ מע שׂ ה ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָׁש ם,
קיּ וּ ם בּ עלי ואוֹ תם הכּ לּ ה. עם יחד הבּ רית קיּ וּ ם בּ עלי  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָאוֹ תם
כּ וֹ ננהוּ , ידינ וּ  וּ מע שׂ ה ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ידיו, מע שׂ ה נקראים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית

האדם. בּ ן בּ ב שׂ ר  ׁש חתוּ מה הּק יּ מת בּ רית ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְזוֹ 

העלמת כל ע לה  המחה על ת ת  י  ה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאיר 
 חת מחת  בעני ְְְְְִִִַַָָָמחה 

וכו'ה מים הרקיע מגּ יד  ידיו וּ מעשׂ ה  אל ּכ ב וֹ ד מסּפ רים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ב -ז) תרומה :(יט, פ' קל"ו.)[זוהר סבא,](דף המנוּ נא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַרב
אחד  רגע יוֹ ׁש ב  היה ׁש בּ ת, בּ ערב מהנּ הר עוֹ לה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
את לראוֹ ת י וֹ ׁש ב ׁש היה אוֹ מר והיה שׂ מח  והיה עיניו, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵוּ מרים
וּ בכל  יוֹ רדים. ואלּ ה עוֹ לים אלּ ה העלי וֹ נים, הּמ לאכים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת
ׁש יּ וֹ דע  מי  אׁש רי הנּ ׁש מוֹ ת. בּ עוֹ לם אדם יוֹ ׁש ב ׁש בּ ת ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶערב

ר בּ וֹ נוֹ .בּ סוֹ ד ְ◌ִ◌

בּ כל ּכ ׁש ּמ איר ע וֹ לה המחה עליּ ת ׁש בּ ת, בּ יוֹ ם היּ וֹ ם ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אז בּ שׂ מחה. בּ מנוּ חה יט )הע וֹ למוֹ ת (תהלים ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מי  הרקיע'. מגּ יד ידיו וּ מע שׂ ה אל כּ בוֹ ד מסּפ רים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ'המים
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ׁש ה םהמים בהם, נראה העליוֹ ן ׁש הם ׁש מים אלּ וּ  ? ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
מסּפ רים הם מה - מס ּפ רים בּ הם. ר ׁש וּ ם  ּת אמרהּק דוֹ ׁש  אם ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌

ונוֹ צצים ׁש ּמ אירים אלּ א . ּכ א - דּ ברים סּפ וּ ר ׁש ּמ דבּ ר ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְכּ מי 
ׁש ל  בּ אוֹ ר ׁש כּ וֹ לל  בּ ם ועוֹ לים עליוֹ ן אוֹ ר ׁש ל  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ התנוֹ צצוּ ת

הּס ּפ וּ ר הוּ א וּ מה עלי וֹ נה. ׁש ל ׁש למוּ ת בּ אוֹ ר ׁש נּ וֹ צצים  ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
וּ מאירים ׁש לם, בּ ׁש ם עוֹ לים ולכן העליוֹ ן. הּס פר ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְׁש למוּ ת
נוֹ צצים הם ׁש למה. בּ התנוֹ צצוּ ת ונוֹ צצים ׁש לם, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְבּ אוֹ ר 
העלי וֹ ן, הּס פר  התנוֹ צצוּ ת ׁש ל אוֹ ר  ֹמּת ו בּ עצמם ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ מאירים 

וּ מ וצדונ וֹ צצים  צד  לכל וכבוד )אירים כבוד  בּ וֹ .(לכל ׁש נּ ד בּ קים ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וטבּ עת טבּ עת כּ ל מאירה ואוֹ ר  סּפ יר יּ וּ ת מאוֹ תּה  מהם, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
המים מתע ּט רים הזּ ה ׁש בּ יּ וֹ ם מוּ ם בּ התנוֹ צצ וּ ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְונוֹ צצת
- ידיו וּ מעשׂ ה היּ מים. מבּ ׁש אר יוֹ תר ה ּק דוֹ ׁש  בּ ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְוע וֹ לים
ׁש ה וּ א הגּ נוּ זים, הצּ דדים מכּ ל  ׁש ּמ איר העליוֹ ן הּט ל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 
היּ מים. ׁש אר  מכּ ל הזּ ה בּ יּ וֹ ם ׁש ּמ תּת ּק ן - ותּק וּ נוֹ  ידיו, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ה

ּמ גּ יד מ גּ יד  מה - הּמ ל,הרקיע מראׁש  למּט ה וׁש וֹ פע  מוֹ ׁש ? ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌
מבּ וּ ע  ׁש הוּ א הרקיע  אוֹ ת וֹ  - הרקיע צדדיו. מכּ ל ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָמלא
 וּ מוֹ ׁש ׁש וֹ פע וזהוּ  מעדן , ׁש יּ וֹ צא נהר  אוֹ תוֹ  וזהוּ  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ אר,
מכּ ל  בּ התנוֹ צצוּ ת ונוֹ צץ ׁש ּמ איר עליוֹ ן  טל ׁש ל ׁש פע ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה
אהבה ׁש ל בּ מׁש יכה לוֹ  מ ׁש ּפ יע הזּ ה והרקיע  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים.
וּ כ ׁש וֹ פע  ׁש בּ ת. לערב המחה ה ׁש קאת להׁש קוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוּ תׁש וּ קה

הכּ ל הבּ דלח , ׁש ל  הּט ל  אוֹ תוֹ   וׁש לם(שופע )וּ מוֹ ׁש מלא ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כּ יון  קדוֹ ׁש ים. ׁש בילים אוֹ תם בּ כל  הּק ד וֹ ׁש וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ אוֹ ת יּ וֹ תיו
יוֹ ם למּט ה. וּ לבר להׁש קוֹ ת  דּ ר בּ וֹ  נעשׂ ה בּ וֹ , מתחבּ ר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ ל
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 בּ דר הכּ תוּ ב מדבּ ר עכ ׁש ו לטבּ עת. וטבּ עת ליוֹ ם יוֹ ם - ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְליוֹ ם
וּ בהתנוֹ צצוּ ת בּ סּפ יריּ וּ ת וּ מתּק נים מסּפ רים המים אי ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְּפ רט
ׁש ל  ׁש פע הרקיע אוֹ תוֹ   וּ מוֹ ׁש ׁש וֹ פע ואי הזּ ה, לכּ בוֹ ד  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה
ודרגּ ה לי וֹ ם יוֹ ם אמר. י בּ יע  ליוֹ ם  י וֹ ם ואוֹ מר, עליוֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַטל

יחוּ ה מאוֹ תּה (אוחז)לדרגּ ה, מ זּ ה  זה וּ להאיר בּ זה זה להכּ לל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
כּ מ וֹ  - יבּ יע ה זּ ה. ל כּ בוֹ ד  המים וּ מאירים ׁש נּ וֹ צצים ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַסּפ יריּ וּ ת
וּ להתנוֹ צץ  מזּ ה זה להאיר  ממהרים וגוֹ '. אתעבד מבּ ע ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר

והתנוֹ צצוּ ת. ס ּפ יריּ וּ ת מא וֹ ת וֹ  מזּ ה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶזה

ואם,אמ "ר  מאב  ׁש יּ וֹ צאים והבילים האוֹ תיּ וֹ ת ׁש ל כּ לל  - ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
- אלף  בּ כוֹ ר. בּ ן ׁש הוּ א מהם, ׁש יּ וֹ צא ראׁש  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ְוא וֹ ת וֹ 
אם. והיא א', עם מ' מתחבּ רת  ויוֹ רד, עוֹ לה  וּ כ ׁש הוּ א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַאבּ א.
אוֹ ר זה אמר. - האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל כּ ׁש ּמ תח בּ ר וֹ ת הבּ כ וֹ ר . ראׁש  - ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַֹר'
אחד . בּ חבּ וּ ר  בּ זה זה וּ מאירים  הבּ כ וֹ ר , והבּ ן ואם אב ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
להיוֹ ת כּ די בּ זה , זה  נכלל  הכּ ל ולכן הבּ ת. בּ יוֹ ם ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵׁש וֹ לט
להיוֹ ת עלי וֹ ן, ׁש לּ יט אמר , אוֹ תוֹ  בּ זה זה ממהרים  ולכן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.

ה וּ אהכּ  אז הזּ ה, לרקיע  ונמׁש נׁש ּפ ע זה  וּ כׁש כּ ל אחד. ל  ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ּת וֹ לדוֹ ת לעשׂ וֹ ת הזּ ה, אל  לכב וֹ ד למּט ה, וּ מאיר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַמׁש קה

אל. כּ בוֹ ד לאוֹ תוֹ  ׁש ּמ אירים ה מים אוֹ תם שכתוב )(וזהו בּ די וֹ קן ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

מרכּ בוֹ תיה'ולילה - דּ עת' יחוּ ה לזו)לּ לילה גּ וּ ף (זו ׁש הן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  לילוֹ ת, נקראוֹ ת וכלּ ן טז)הכּ ּס א, (תהלים ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יוֹ ם ימים, נקראת עליוֹ נה מרכּ בה כליוֹ תי . י ּס רוּ ני לילוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַאף
יח וּ ה לּ לילה. לילה  לילוֹ ת, נקראת ּת חּת וֹ נה מר כּ בה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְליוֹ ם.

ׁש הם תוֹ לדוֹ ת, יחיּ ה יחיּ ה. - יחוּ ה ואם(בהם)דּ עת. ׁש מים. ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
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ׁש ה םהמים בהם, נראה העליוֹ ן ׁש הם ׁש מים אלּ וּ  ? ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
מסּפ רים הם מה - מס ּפ רים בּ הם. ר ׁש וּ ם  ּת אמרהּק דוֹ ׁש  אם ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌

ונוֹ צצים ׁש ּמ אירים אלּ א . ּכ א - דּ ברים סּפ וּ ר ׁש ּמ דבּ ר ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְכּ מי 
ׁש ל  בּ אוֹ ר ׁש כּ וֹ לל  בּ ם ועוֹ לים עליוֹ ן אוֹ ר ׁש ל  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ התנוֹ צצוּ ת

הּס ּפ וּ ר הוּ א וּ מה עלי וֹ נה. ׁש ל ׁש למוּ ת בּ אוֹ ר ׁש נּ וֹ צצים  ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
וּ מאירים ׁש לם, בּ ׁש ם עוֹ לים ולכן העליוֹ ן. הּס פר ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְׁש למוּ ת
נוֹ צצים הם ׁש למה. בּ התנוֹ צצוּ ת ונוֹ צצים ׁש לם, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְבּ אוֹ ר 
העלי וֹ ן, הּס פר  התנוֹ צצוּ ת ׁש ל אוֹ ר  ֹמּת ו בּ עצמם ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ מאירים 

וּ מ וצדונ וֹ צצים  צד  לכל וכבוד )אירים כבוד  בּ וֹ .(לכל ׁש נּ ד בּ קים ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וטבּ עת טבּ עת כּ ל מאירה ואוֹ ר  סּפ יר יּ וּ ת מאוֹ תּה  מהם, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
המים מתע ּט רים הזּ ה ׁש בּ יּ וֹ ם מוּ ם בּ התנוֹ צצ וּ ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְונוֹ צצת
- ידיו וּ מעשׂ ה היּ מים. מבּ ׁש אר יוֹ תר ה ּק דוֹ ׁש  בּ ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְוע וֹ לים
ׁש ה וּ א הגּ נוּ זים, הצּ דדים מכּ ל  ׁש ּמ איר העליוֹ ן הּט ל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 
היּ מים. ׁש אר  מכּ ל הזּ ה בּ יּ וֹ ם ׁש ּמ תּת ּק ן - ותּק וּ נוֹ  ידיו, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ה

ּמ גּ יד מ גּ יד  מה - הּמ ל,הרקיע מראׁש  למּט ה וׁש וֹ פע  מוֹ ׁש ? ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌
מבּ וּ ע  ׁש הוּ א הרקיע  אוֹ ת וֹ  - הרקיע צדדיו. מכּ ל ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָמלא
 וּ מוֹ ׁש ׁש וֹ פע וזהוּ  מעדן , ׁש יּ וֹ צא נהר  אוֹ תוֹ  וזהוּ  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ אר,
מכּ ל  בּ התנוֹ צצוּ ת ונוֹ צץ ׁש ּמ איר עליוֹ ן  טל ׁש ל ׁש פע ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה
אהבה ׁש ל בּ מׁש יכה לוֹ  מ ׁש ּפ יע הזּ ה והרקיע  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים.
וּ כ ׁש וֹ פע  ׁש בּ ת. לערב המחה ה ׁש קאת להׁש קוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוּ תׁש וּ קה

הכּ ל הבּ דלח , ׁש ל  הּט ל  אוֹ תוֹ   וׁש לם(שופע )וּ מוֹ ׁש מלא ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כּ יון  קדוֹ ׁש ים. ׁש בילים אוֹ תם בּ כל  הּק ד וֹ ׁש וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ אוֹ ת יּ וֹ תיו
יוֹ ם למּט ה. וּ לבר להׁש קוֹ ת  דּ ר בּ וֹ  נעשׂ ה בּ וֹ , מתחבּ ר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ ל
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 בּ דר הכּ תוּ ב מדבּ ר עכ ׁש ו לטבּ עת. וטבּ עת ליוֹ ם יוֹ ם - ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְליוֹ ם
וּ בהתנוֹ צצוּ ת בּ סּפ יריּ וּ ת וּ מתּק נים מסּפ רים המים אי ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְּפ רט
ׁש ל  ׁש פע הרקיע אוֹ תוֹ   וּ מוֹ ׁש ׁש וֹ פע ואי הזּ ה, לכּ בוֹ ד  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה
ודרגּ ה לי וֹ ם יוֹ ם אמר. י בּ יע  ליוֹ ם  י וֹ ם ואוֹ מר, עליוֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַטל

יחוּ ה מאוֹ תּה (אוחז)לדרגּ ה, מ זּ ה  זה וּ להאיר בּ זה זה להכּ לל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
כּ מ וֹ  - יבּ יע ה זּ ה. ל כּ בוֹ ד  המים וּ מאירים ׁש נּ וֹ צצים ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַסּפ יריּ וּ ת
וּ להתנוֹ צץ  מזּ ה זה להאיר  ממהרים וגוֹ '. אתעבד מבּ ע ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר

והתנוֹ צצוּ ת. ס ּפ יריּ וּ ת מא וֹ ת וֹ  מזּ ה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶזה

ואם,אמ "ר  מאב  ׁש יּ וֹ צאים והבילים האוֹ תיּ וֹ ת ׁש ל כּ לל  - ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
- אלף  בּ כוֹ ר. בּ ן ׁש הוּ א מהם, ׁש יּ וֹ צא ראׁש  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ְוא וֹ ת וֹ 
אם. והיא א', עם מ' מתחבּ רת  ויוֹ רד, עוֹ לה  וּ כ ׁש הוּ א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַאבּ א.
אוֹ ר זה אמר. - האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל כּ ׁש ּמ תח בּ ר וֹ ת הבּ כ וֹ ר . ראׁש  - ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַֹר'
אחד . בּ חבּ וּ ר  בּ זה זה וּ מאירים  הבּ כ וֹ ר , והבּ ן ואם אב ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
להיוֹ ת כּ די בּ זה , זה  נכלל  הכּ ל ולכן הבּ ת. בּ יוֹ ם ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵׁש וֹ לט
להיוֹ ת עלי וֹ ן, ׁש לּ יט אמר , אוֹ תוֹ  בּ זה זה ממהרים  ולכן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.

ה וּ אהכּ  אז הזּ ה, לרקיע  ונמׁש נׁש ּפ ע זה  וּ כׁש כּ ל אחד. ל  ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ּת וֹ לדוֹ ת לעשׂ וֹ ת הזּ ה, אל  לכב וֹ ד למּט ה, וּ מאיר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַמׁש קה

אל. כּ בוֹ ד לאוֹ תוֹ  ׁש ּמ אירים ה מים אוֹ תם שכתוב )(וזהו בּ די וֹ קן ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

מרכּ בוֹ תיה'ולילה - דּ עת' יחוּ ה לזו)לּ לילה גּ וּ ף (זו ׁש הן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  לילוֹ ת, נקראוֹ ת וכלּ ן טז)הכּ ּס א, (תהלים ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יוֹ ם ימים, נקראת עליוֹ נה מרכּ בה כליוֹ תי . י ּס רוּ ני לילוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַאף
יח וּ ה לּ לילה. לילה  לילוֹ ת, נקראת ּת חּת וֹ נה מר כּ בה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְליוֹ ם.

ׁש הם תוֹ לדוֹ ת, יחיּ ה יחיּ ה. - יחוּ ה ואם(בהם)דּ עת. ׁש מים. ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
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כּ תוּ ב וּ ראה, בּ א - יח יּ ה א יחוּ ה ג )ּת אמר, ויּ קרא(בראשית  ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וחיּ ה חוּ ה חי . כּ ל  אם היתה  היא  כּ י חוּ ה, אׁש ּת וֹ  ׁש ם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

ׁש הס ּת לּ קה ועל עוֹ לים. אחת הסתלקה)בּ מלה ו',(זה ונכנסה  י ' ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
י ' וחיּ ה, חוּ ה זה ועל ודּ אי , ח יּ ים ה וּ א  ו' ׁש הרי  כּ ראוּ י , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

נוטלת) זהוּ (קטגה - דּ עת יח יּ ה. - יחוּ ה כּ אן אף מו'. חיּ ים ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶנוֹ טלת
צדדים ׁש ה כּ אן  אף צדדים, ׁש ה מים מה המים . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַסוֹ ד
בּ דרגּ ה נכלל ליוֹ ם י וֹ ם ולכן ׁש לּ וֹ . כּ מוֹ  ׁש יּ חיּ ה ּת וֹ לדוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תן 
לּה , ׁש ּמ איר הזּ כר ׁש ל בּ סוֹ ד  - לּ לילה ולילה אמ"ר . - ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה

ׁש מוֹ  עלי וֹ ן,(שמים)ׁש הוּ א סוֹ ד  הוּ א הזּ ה ׁש אמר וּ מוּ ם דּ עת. , ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
ואין  אמר אין ואמר , הּפ סוּ ק  עליו חזר האמיר וֹ ת, כׁש אר ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא
סוֹ ד  ה וּ א  הזּ ה האמר אלּ א הע וֹ לם. אמירוֹ ת כּ ׁש אר ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים,
וא וּ דברים, אמירוֹ ת ׁש ם ׁש אין עלי וֹ נוֹ ת, בּ דרגוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ ן
ׁש נּ ׁש מע. ק וֹ ל ׁש הן האמוּ נה, ס וֹ ד ׁש הן הדּ רגוֹ ת כּ ׁש אר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִנׁש מע וּ 
נׁש מע  בּ לי ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  לעוֹ למים, נ ׁש מעוּ  א אלּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל 

◌ָקוֹ לם.

עליוֹ ניםאבל נסּת רים ׁש הם גּ ב על  אף ק וּ ם, יצא הארץ בּ כל ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
 נמׁש ׁש לּ הם והּמ ׁש יכה הפע לעוֹ למים, נוֹ דע וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶׁש א
ׁש למה אמוּ נה לנוּ  יׁש  מׁש יכה אוֹ תּה  וּ מוּ ם למּט ה . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש וֹ פע

ה אמוּ נ וֹ ת סוֹ ד מד בּ רים העוֹ לם  בּ ני וכל הזּ ה, ּק דוֹ ׁש בּ עוֹ לם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
נס ּת רים הי וּ  וא נתגּ לּ וּ  כּ אלּ וּ  דּ רגוֹ ת  בּ אוֹ תן הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
סוֹ ף  עד העוֹ לם מראׁש  - מלּ יהם תבל וּ בקצה וזהוּ  ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוּ גנוּ זים.
אף  גּ נוּ זוֹ ת , דּ רגוֹ ת בּ אוֹ תן הלּ ב חכמי  אוֹ תם מדבּ רים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

נ וֹ דעים הם בּ ּמ ה אבל נוֹ דעוּ . ׁש א גּ ב ׁש לּ מ ׁש על מוּ ם ? ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
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מאוֹ תן  מ ׁש כּ ן ׁש היא ה ּק דוֹ ׁש ה, המׁש  מוּ ם בּ הם. אהל ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָשׂ ם
האוֹ ר וֹ ת כּ ל ׁש נּ וֹ טל  א וֹ ר  והוּ א קד וֹ ׁש וֹ ת, עליוֹ נוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת
בּ כל  האמ וּ נה  נראית  וּ בגללוֹ  ׁש לּ הם, מׁש יכה ואוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהגּ נוּ זים
הדּ רגוֹ ת, כּ ל  את ׁש נּ וֹ טל  כּ מי  המׁש , את ׁש נּ וֹ טל מי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
וה וּ א הכּ ל , ונוֹ טל בּ הם ׁש נּ כלל  אהל  ה וּ א  ׁש המ ׁש  ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
וה וּ א ולכן ׁש לּ מ ּט ה. האוֹ רוֹ ת ׁש ל הגּ ונים א וֹ תם  לכל ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵמאיר
האוֹ ר וֹ ת כּ ל ׁש ל  והתנוֹ צצוּ ת  בּ אוֹ ר - מחּפ תוֹ  יצא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְכּ חתן
רצוֹ נם ל וֹ  נוֹ תנים  ׁש לם, בּ רצוֹ ן בּ תׁש וּ קה, ׁש כּ לּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהגּ נוּ זים.

הכּ לּ ה  ׁש ל וּ תׁש וּ קה רצוֹ ן יׁש  ׁש לּ חתן  כּ מוֹ  כלם)ואוֹ רם, לתת(של  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
מחּפ תוֹ . יצא כּ חתן  והוּ א ולכן וּ מּת נוֹ ת, א וֹ צר וֹ ת  ◌ָ◌◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלּה 

חּפ תוֹ מי  -זוֹ  זה וסוֹ ד עדן. זה ב )? מעדן.(בראשית יצא ונהר ִ◌◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
- י שׂ ישׂ  כּ גבּ וֹ ר . ישׂ י שׂ  הכּ ל. על ׁש ּמ כּס ה חּפ ה זוֹ הי  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌ֵעדן
מצּ ד  - כּ גבּ וֹ ר כּ לל. דּ ין בּ וֹ  נמצא ׁש א ראׁש וֹ ן  אוֹ ר ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
וא כּ גבּ וֹ ר, כּ תוּ ב  ׁש לם , דין היא ׁש גּ בוּ רה  ּפ י  על ואף ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהגּ בוּ רה.
בּ תׁש וּ קה כּ אחד, הכּ ל ונוֹ טל  בּ חסד דּ ין ׁש ּמ מּת יק מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִגבּ וֹ ר .

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ארח , לר וּ ץ  - זה וכל ׁש לם. מג )ורצוֹ ן הנּ וֹ תן (ישעיה ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
הצּ דדים, בּ כל הלּ בנה אוֹ ר את וּ להׁש לים להׁש קוֹ ת  , דּ ר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַבּ יּ ם

למּט ה. להאיר דּ ר בּ ּה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְולפּת ח

העליוֹ נים'מקצה  המים אלּ וּ  מּס וֹ ף - מוֹ צאוֹ ' המים ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ה וּ א הגּ וּ ף ׁש בּ סיּ וּ ם מוּ ם מוֹ ציא, ה וּ א  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ 
ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  לנּ קבה. הזּ כר בּ ין נכּ ר  מקוֹ ם וּ באוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמוֹ ציא,

ד ) -(דברים המים קצה המים. קצה ועד המים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ למקצה
זה - המים וּ למקצה העליוֹ ן. העוֹ לם ש )זה הלוֹ ם(המלך ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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כּ תוּ ב וּ ראה, בּ א - יח יּ ה א יחוּ ה ג )ּת אמר, ויּ קרא(בראשית  ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וחיּ ה חוּ ה חי . כּ ל  אם היתה  היא  כּ י חוּ ה, אׁש ּת וֹ  ׁש ם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

ׁש הס ּת לּ קה ועל עוֹ לים. אחת הסתלקה)בּ מלה ו',(זה ונכנסה  י ' ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
י ' וחיּ ה, חוּ ה זה ועל ודּ אי , ח יּ ים ה וּ א  ו' ׁש הרי  כּ ראוּ י , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

נוטלת) זהוּ (קטגה - דּ עת יח יּ ה. - יחוּ ה כּ אן אף מו'. חיּ ים ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶנוֹ טלת
צדדים ׁש ה כּ אן  אף צדדים, ׁש ה מים מה המים . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַסוֹ ד
בּ דרגּ ה נכלל ליוֹ ם י וֹ ם ולכן ׁש לּ וֹ . כּ מוֹ  ׁש יּ חיּ ה ּת וֹ לדוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תן 
לּה , ׁש ּמ איר הזּ כר ׁש ל בּ סוֹ ד  - לּ לילה ולילה אמ"ר . - ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה

ׁש מוֹ  עלי וֹ ן,(שמים)ׁש הוּ א סוֹ ד  הוּ א הזּ ה ׁש אמר וּ מוּ ם דּ עת. , ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
ואין  אמר אין ואמר , הּפ סוּ ק  עליו חזר האמיר וֹ ת, כׁש אר ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא
סוֹ ד  ה וּ א  הזּ ה האמר אלּ א הע וֹ לם. אמירוֹ ת כּ ׁש אר ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים,
וא וּ דברים, אמירוֹ ת ׁש ם ׁש אין עלי וֹ נוֹ ת, בּ דרגוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ ן
ׁש נּ ׁש מע. ק וֹ ל ׁש הן האמוּ נה, ס וֹ ד ׁש הן הדּ רגוֹ ת כּ ׁש אר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִנׁש מע וּ 
נׁש מע  בּ לי ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  לעוֹ למים, נ ׁש מעוּ  א אלּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל 

◌ָקוֹ לם.

עליוֹ ניםאבל נסּת רים ׁש הם גּ ב על  אף ק וּ ם, יצא הארץ בּ כל ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
 נמׁש ׁש לּ הם והּמ ׁש יכה הפע לעוֹ למים, נוֹ דע וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶׁש א
ׁש למה אמוּ נה לנוּ  יׁש  מׁש יכה אוֹ תּה  וּ מוּ ם למּט ה . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש וֹ פע

ה אמוּ נ וֹ ת סוֹ ד מד בּ רים העוֹ לם  בּ ני וכל הזּ ה, ּק דוֹ ׁש בּ עוֹ לם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
נס ּת רים הי וּ  וא נתגּ לּ וּ  כּ אלּ וּ  דּ רגוֹ ת  בּ אוֹ תן הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
סוֹ ף  עד העוֹ לם מראׁש  - מלּ יהם תבל וּ בקצה וזהוּ  ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוּ גנוּ זים.
אף  גּ נוּ זוֹ ת , דּ רגוֹ ת בּ אוֹ תן הלּ ב חכמי  אוֹ תם מדבּ רים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

נ וֹ דעים הם בּ ּמ ה אבל נוֹ דעוּ . ׁש א גּ ב ׁש לּ מ ׁש על מוּ ם ? ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
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מאוֹ תן  מ ׁש כּ ן ׁש היא ה ּק דוֹ ׁש ה, המׁש  מוּ ם בּ הם. אהל ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָשׂ ם
האוֹ ר וֹ ת כּ ל ׁש נּ וֹ טל  א וֹ ר  והוּ א קד וֹ ׁש וֹ ת, עליוֹ נוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת
בּ כל  האמ וּ נה  נראית  וּ בגללוֹ  ׁש לּ הם, מׁש יכה ואוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהגּ נוּ זים
הדּ רגוֹ ת, כּ ל  את ׁש נּ וֹ טל  כּ מי  המׁש , את ׁש נּ וֹ טל מי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
וה וּ א הכּ ל , ונוֹ טל בּ הם ׁש נּ כלל  אהל  ה וּ א  ׁש המ ׁש  ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
וה וּ א ולכן ׁש לּ מ ּט ה. האוֹ רוֹ ת ׁש ל הגּ ונים א וֹ תם  לכל ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵמאיר
האוֹ ר וֹ ת כּ ל ׁש ל  והתנוֹ צצוּ ת  בּ אוֹ ר - מחּפ תוֹ  יצא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְכּ חתן
רצוֹ נם ל וֹ  נוֹ תנים  ׁש לם, בּ רצוֹ ן בּ תׁש וּ קה, ׁש כּ לּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהגּ נוּ זים.

הכּ לּ ה  ׁש ל וּ תׁש וּ קה רצוֹ ן יׁש  ׁש לּ חתן  כּ מוֹ  כלם)ואוֹ רם, לתת(של  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
מחּפ תוֹ . יצא כּ חתן  והוּ א ולכן וּ מּת נוֹ ת, א וֹ צר וֹ ת  ◌ָ◌◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלּה 

חּפ תוֹ מי  -זוֹ  זה וסוֹ ד עדן. זה ב )? מעדן.(בראשית יצא ונהר ִ◌◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
- י שׂ ישׂ  כּ גבּ וֹ ר . ישׂ י שׂ  הכּ ל. על ׁש ּמ כּס ה חּפ ה זוֹ הי  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌ֵעדן
מצּ ד  - כּ גבּ וֹ ר כּ לל. דּ ין בּ וֹ  נמצא ׁש א ראׁש וֹ ן  אוֹ ר ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
וא כּ גבּ וֹ ר, כּ תוּ ב  ׁש לם , דין היא ׁש גּ בוּ רה  ּפ י  על ואף ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהגּ בוּ רה.
בּ תׁש וּ קה כּ אחד, הכּ ל ונוֹ טל  בּ חסד דּ ין ׁש ּמ מּת יק מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִגבּ וֹ ר .

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ארח , לר וּ ץ  - זה וכל ׁש לם. מג )ורצוֹ ן הנּ וֹ תן (ישעיה ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
הצּ דדים, בּ כל הלּ בנה אוֹ ר את וּ להׁש לים להׁש קוֹ ת  , דּ ר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַבּ יּ ם

למּט ה. להאיר דּ ר בּ ּה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְולפּת ח

העליוֹ נים'מקצה  המים אלּ וּ  מּס וֹ ף - מוֹ צאוֹ ' המים ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ה וּ א הגּ וּ ף ׁש בּ סיּ וּ ם מוּ ם מוֹ ציא, ה וּ א  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ 
ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  לנּ קבה. הזּ כר בּ ין נכּ ר  מקוֹ ם וּ באוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמוֹ ציא,

ד ) -(דברים המים קצה המים. קצה ועד המים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ למקצה
זה - המים וּ למקצה העליוֹ ן. העוֹ לם ש )זה הלוֹ ם(המלך ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
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, ּכ זה אף בּ וֹ , וכ לּ ם האוֹ ר וֹ ת כּ ל  את נוֹ טל ׁש זּ ה כּ מוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ .
ה מים. מקצה יוֹ צא והוּ א הא וֹ ר וֹ ת כּ ל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵנוֹ טל

ׁש ּס וֹ בב'וּ תקוּ פת וֹ ' הצּ דדים(שהלבנה)- אוֹ תם (הספירות)בּ כל  ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מ ׁש  ולהיוֹ ת להאיר  ׁש ראוּ יים קיםהּק דוֹ ׁש ים ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌

האוֹ ר, מאוֹ תוֹ  ׁש ּמ כ ּס ה מי אין - נס ּת ר  ואין מּמ נּ וּ . ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתנ וֹ צץ
כּ ראוּ י  ואחד אחד לכל אחד, בּ כלל מאיר הוּ א לכלּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
הלּ בנה אז המ ׁש ,  ֹמּת ו וּ מאירים נׁש למים וּ כׁש כּ לּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ְל וֹ .
וזהוּ  ׁש ערים, בּ חמים ׁש למה העליוֹ נה, האם כּ מוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתעּט רת

היא אז ׁש הרי ּת מימה, ה' ּת וֹ רת מכּ ל (שלמה)ׁש כּ תוּ ב ּת מימה ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש הם העליוֹ נה, האם כּ מוֹ  דּ רגוֹ ת, חמׁש  ׁש ל בּ סוֹ ד ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,
ּת בוֹ ת, חמׁש  בּ חמׁש  בּ אה היא ולכן חמים. ׁש ל ס וֹ ד ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָחמׁש ,
מׁש יבת ּת מימה ה ' ּת וֹ רת חמים . ׁש ל לּס וֹ ד להׁש לים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
חמׁש . הרי  - ּפ תי מחכּ ימת נאמנה ה' עד וּ ת חמׁש . הרי - ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָנפ ׁש 
בּ רה ה' מצות חמ ׁש . הרי  - לב משׂ ּמ חי  יׁש רים ה' ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִּפ ּק וּ די 
הרי  - לעד ע וֹ מדת טהוֹ רה ה' יראת חמׁש . הרי - עינים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְמאירת
בּ אים וכלּ ם חמׁש . הרי  - יחדּ ו צדקוּ  אמת ה' מ ׁש ּפ טי ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָחמׁש .
יהו"ה יהו"ה ולכן, העליוֹ נה. האם כּ מוֹ  להכּ לל חמׁש , ◌ָֹ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ חמׁש 
ה ם סוֹ ד ׁש הם  העלי וֹ נים ה צּ דדים ׁש ׁש ת כּ נגׁש  ּפ עמים , ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵׁש ׁש 

העליונים)העלי וֹ ן ונׁש למת(השמים מתמ לּ את הלּ בנה  זה  ועל , ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
כּ ראוּ י  נׁש לם ׁש הכּ ל  הבּ ת, בּ יוֹ ם וזהוּ  כּ ראוּ י, עלי וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ס דּ וּ ר
בּ כּ ל , אוֹ ר נוֹ סף הזּ ה בּ יּ וֹ ם ולכן וּ מּט ה. מעלה הבּ ת ֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ ס וֹ ד
והם בּ רא ׁש וֹ נה, החיּ ים מּמ קוֹ ר נוֹ טלים המים  ׁש אמרנוּ . ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
- העלי וֹ ן ה ּס פר  מּס וֹ ד העליוֹ ן הכּ בוֹ ד  את וּ מתקנים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמאירים
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מּס וֹ ד  והוּ א העלי וֹ נה. האם - הּס פר וּ מּס וֹ ד הכּ ל . ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהאב
ה מ וֹ ת ׁש ׁש ת בּ ס וֹ ד ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  מסּפ רים, ולכן ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּס ּפ וּ ר .
ולכן  ה יּ מים. ׁש אר כּ ל על  הבּ ת בּ יוֹ ם ׁש וֹ לטים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ ל וּ ,
והתנוֹ צצוּ ת האוֹ ר  על הּק ד ׁש  בּ רוּ ח דּ וד אמר הזּ וֹ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת

היּ מים(ושלמות)וׁש לטוֹ ן ׁש אר  כּ ל על הבּ ת יוֹ ם (ותקונהׁש ל ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הימים) שאר  מכל זה ביום  ׁש ּמ אירשגתקנת העליוֹ ן הם ס וֹ ד ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל

וּ מּט ה. מעלה בּ ׁש למוּ ת ונׁש ּת לּ ם  בּ התנוֹ צצוּ ת, ונוֹ צץ ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְבּ אוֹ ר ,
ּת מי  ה' ּת וֹ רת ׁש בּ ת ואז ערב ׁש ל ׁש בּ ת כבוד מה, שמור  של (סוד ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

והרי מסיני . תורה קבל משה פה, שבעל  תורה תמימה, ה' תורת שהיא לילה,

את משה ויצו כתוב  הרי שבכתב , תורה שאלו פה, שבעל התורה  על התעוררו

שבא והמלך בשמש , שאוחז לזה ללוים ראוי  וזה התורה . ספר את לקוח וגו ' הלוים

שבת) ה'זהערב  ותורת שמשביום, שנה ארבעים לישראל מאיר משה ◌ִבּ סוֹ ד ממנו
ותּק נוּ  ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  שבח)אחד, שלה סדור הגדולהה כנסת (אנשי  ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ

מּס וֹ ד  דּ וד ׁש ל  ּת ׁש בּ ח וֹ ת  מאוֹ תן  הּת ׁש בּ חוֹ ת רא ׁש ית ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
אוֹ תוֹ   ּכ ואחר האר. לכל וּ מאיר  בּ ראׁש  ׁש נּ וֹ טל  המים, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶזה

סוֹ ד וזהוּ  מעדן , ׁש יּ וֹ צא לג )נהר מוּ ם(תהלים בּ ה'. צדּ יקים רנּ נוּ  ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌
עלי וֹ ן, בּ סוֹ ד המים מּס וֹ ד  הכּ ל ונוֹ טל כּ וֹ נס הזּ ה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הנּ הר
להאיר מתּק ן  והמׁש  זה. בּ יוֹ ם כּ ראוּ י  הכּ ל החיּ ים , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוּ מקוֹ ר 
האחר מהצּ ד ׁש נּ פרדת הלּ בנה   ּכ ואחר הזּ ה. בּ יּ וֹ ם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י 
בּ ׁש נּ וֹ תוֹ  לדוד וזהוּ  המׁש , מן  מאירה  להי וֹ ת כּ די הזּ ה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם
בּ מׁש , מתח בּ רת הרי  מּמ נּ וּ , ׁש נּ פרדת ואחר וגוֹ '. טעמוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶאת
המ ׁש  בּ ּה  ׁש ּמ כניס אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים בּ עשׂ רים ז וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ חת
ותׁש בּ חת האחר, הצּ ד מן הלּ בנה ּפ רדת זוֹ  ותׁש בּ חת  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ לּ בנה.

תהלי זוהר 
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, ּכ זה אף בּ וֹ , וכ לּ ם האוֹ ר וֹ ת כּ ל  את נוֹ טל ׁש זּ ה כּ מוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ .
ה מים. מקצה יוֹ צא והוּ א הא וֹ ר וֹ ת כּ ל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵנוֹ טל

ׁש ּס וֹ בב'וּ תקוּ פת וֹ ' הצּ דדים(שהלבנה)- אוֹ תם (הספירות)בּ כל  ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מ ׁש  ולהיוֹ ת להאיר  ׁש ראוּ יים קיםהּק דוֹ ׁש ים ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌

האוֹ ר, מאוֹ תוֹ  ׁש ּמ כ ּס ה מי אין - נס ּת ר  ואין מּמ נּ וּ . ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתנ וֹ צץ
כּ ראוּ י  ואחד אחד לכל אחד, בּ כלל מאיר הוּ א לכלּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
הלּ בנה אז המ ׁש ,  ֹמּת ו וּ מאירים נׁש למים וּ כׁש כּ לּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ְל וֹ .
וזהוּ  ׁש ערים, בּ חמים ׁש למה העליוֹ נה, האם כּ מוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתעּט רת

היא אז ׁש הרי ּת מימה, ה' ּת וֹ רת מכּ ל (שלמה)ׁש כּ תוּ ב ּת מימה ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש הם העליוֹ נה, האם כּ מוֹ  דּ רגוֹ ת, חמׁש  ׁש ל בּ סוֹ ד ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,
ּת בוֹ ת, חמׁש  בּ חמׁש  בּ אה היא ולכן חמים. ׁש ל ס וֹ ד ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָחמׁש ,
מׁש יבת ּת מימה ה ' ּת וֹ רת חמים . ׁש ל לּס וֹ ד להׁש לים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
חמׁש . הרי  - ּפ תי מחכּ ימת נאמנה ה' עד וּ ת חמׁש . הרי - ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָנפ ׁש 
בּ רה ה' מצות חמ ׁש . הרי  - לב משׂ ּמ חי  יׁש רים ה' ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִּפ ּק וּ די 
הרי  - לעד ע וֹ מדת טהוֹ רה ה' יראת חמׁש . הרי - עינים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְמאירת
בּ אים וכלּ ם חמׁש . הרי  - יחדּ ו צדקוּ  אמת ה' מ ׁש ּפ טי ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָחמׁש .
יהו"ה יהו"ה ולכן, העליוֹ נה. האם כּ מוֹ  להכּ לל חמׁש , ◌ָֹ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ חמׁש 
ה ם סוֹ ד ׁש הם  העלי וֹ נים ה צּ דדים ׁש ׁש ת כּ נגׁש  ּפ עמים , ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵׁש ׁש 

העליונים)העלי וֹ ן ונׁש למת(השמים מתמ לּ את הלּ בנה  זה  ועל , ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
כּ ראוּ י  נׁש לם ׁש הכּ ל  הבּ ת, בּ יוֹ ם וזהוּ  כּ ראוּ י, עלי וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ס דּ וּ ר
בּ כּ ל , אוֹ ר נוֹ סף הזּ ה בּ יּ וֹ ם ולכן וּ מּט ה. מעלה הבּ ת ֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ ס וֹ ד
והם בּ רא ׁש וֹ נה, החיּ ים מּמ קוֹ ר נוֹ טלים המים  ׁש אמרנוּ . ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
- העלי וֹ ן ה ּס פר  מּס וֹ ד העליוֹ ן הכּ בוֹ ד  את וּ מתקנים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמאירים
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מּס וֹ ד  והוּ א העלי וֹ נה. האם - הּס פר וּ מּס וֹ ד הכּ ל . ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהאב
ה מ וֹ ת ׁש ׁש ת בּ ס וֹ ד ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  מסּפ רים, ולכן ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּס ּפ וּ ר .
ולכן  ה יּ מים. ׁש אר כּ ל על  הבּ ת בּ יוֹ ם ׁש וֹ לטים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ ל וּ ,
והתנוֹ צצוּ ת האוֹ ר  על הּק ד ׁש  בּ רוּ ח דּ וד אמר הזּ וֹ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת

היּ מים(ושלמות)וׁש לטוֹ ן ׁש אר  כּ ל על הבּ ת יוֹ ם (ותקונהׁש ל ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הימים) שאר  מכל זה ביום  ׁש ּמ אירשגתקנת העליוֹ ן הם ס וֹ ד ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל

וּ מּט ה. מעלה בּ ׁש למוּ ת ונׁש ּת לּ ם  בּ התנוֹ צצוּ ת, ונוֹ צץ ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְבּ אוֹ ר ,
ּת מי  ה' ּת וֹ רת ׁש בּ ת ואז ערב ׁש ל ׁש בּ ת כבוד מה, שמור  של (סוד ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

והרי מסיני . תורה קבל משה פה, שבעל  תורה תמימה, ה' תורת שהיא לילה,

את משה ויצו כתוב  הרי שבכתב , תורה שאלו פה, שבעל התורה  על התעוררו

שבא והמלך בשמש , שאוחז לזה ללוים ראוי  וזה התורה . ספר את לקוח וגו ' הלוים

שבת) ה'זהערב  ותורת שמשביום, שנה ארבעים לישראל מאיר משה ◌ִבּ סוֹ ד ממנו
ותּק נוּ  ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  שבח)אחד, שלה סדור הגדולהה כנסת (אנשי  ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ

מּס וֹ ד  דּ וד ׁש ל  ּת ׁש בּ ח וֹ ת  מאוֹ תן  הּת ׁש בּ חוֹ ת רא ׁש ית ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
אוֹ תוֹ   ּכ ואחר האר. לכל וּ מאיר  בּ ראׁש  ׁש נּ וֹ טל  המים, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶזה

סוֹ ד וזהוּ  מעדן , ׁש יּ וֹ צא לג )נהר מוּ ם(תהלים בּ ה'. צדּ יקים רנּ נוּ  ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌
עלי וֹ ן, בּ סוֹ ד המים מּס וֹ ד  הכּ ל ונוֹ טל כּ וֹ נס הזּ ה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הנּ הר
להאיר מתּק ן  והמׁש  זה. בּ יוֹ ם כּ ראוּ י  הכּ ל החיּ ים , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוּ מקוֹ ר 
האחר מהצּ ד ׁש נּ פרדת הלּ בנה   ּכ ואחר הזּ ה. בּ יּ וֹ ם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י 
בּ ׁש נּ וֹ תוֹ  לדוד וזהוּ  המׁש , מן  מאירה  להי וֹ ת כּ די הזּ ה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם
בּ מׁש , מתח בּ רת הרי  מּמ נּ וּ , ׁש נּ פרדת ואחר וגוֹ '. טעמוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶאת
המ ׁש  בּ ּה  ׁש ּמ כניס אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים בּ עשׂ רים ז וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ חת
ותׁש בּ חת האחר, הצּ ד מן הלּ בנה ּפ רדת זוֹ  ותׁש בּ חת  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ לּ בנה.
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התחבּ ר וּ ת  ּכ ואחר  ה מ ׁש . בּ אוֹ ר אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים עשׂ רים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל 
וזוֹ הי  לבעלּה , ה גּ בירה איׁש (שםצ)ועליּ ת למׁש ה ּת פלּ ה ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌

ימין  לפר שׂ  בּ בעל ּה , אה והתדּ בּ ק וּ ת התחבּ רוּ ת ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָהאהים.
אחד . בּ חבּ וּ ר  כּ אחד ולהיוֹ ת אוֹ ת ּה  לקבּ ל אחד וּ שׂ מאל (להיות ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

תשבחות והלאה מכאן  אותם. ומתקנים להם מספרים שמים  אלו  וכל אחד. בסוד

בסוד  העליונה השלמות  תקון אותם אלו אבל שלמה. ותשוקה שמחה של אחרות

עולה שהוא שבת, של בתקון התקינו אלו , ותשבחות  כראוי  הקדוש השם של

כבוד  של בסוד אחד להיות הקדוש  השם  בסוד ועולים כראוי , בעטרותיו ומתעטר

שאמרנו) כמו לו וזוהרים לו מספרים השמים של .אל

וכו'ה מים הרקיע מגּ יד  ידיו וּ מעשׂ ה  אל ּכ ב וֹ ד מסּפ רים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ב-יט) בראשית:(יט, פ' חדש נ"ה :)[זוהר כל(דף באריכות  מבאר

תיבה] כל כּ תוּ בהפרק וּ ראה, יט )וּ בּ א מסּפ רים(תהלים 'המים ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
המים מי  אל'. הוּ א,כּ בוֹ ד  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  המים ? ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כּ בוֹ ד  זה מי אל. כּ ב וֹ ד ׁש נּ קרא לּמ קוֹ ם ׁש ל אל מסּפ רים בּ ּת וֹ  ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
מסּפ רים מה אברהם. זה אל  אל. ׁש נּ קראת כּ מ וֹ אברהם ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

כח)ׁש נּ אמר ויסּפ רּה (איוב  זּ ה מה ויס ּפ ר ּה . רא ּה  כּ מ וֹ אז ? ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
מתּק נים(שם)ׁש נּ אמר המים ואוֹ תם אבניה. סּפ יר מקוֹ ם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

למּט ה ישׂ ראל זה ועל הזּ וֹ . האל כּ בוֹ ד  את ּת ּק וּ ניה, בּ כל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
ואוֹ מרים ׁש לּ מעלה, מּמ קוֹ ר בלחיׁש ה, הארה לּה  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְמביאים
ׁש מים ׁש נּ קרא והּמ קוֹ ם ועד . לעוֹ לם מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד  ׁש ם  ָּבּ רו◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש מים, עדים. להיוֹ ת גּ דוֹ ל וֹ ת, ודל "ת עי"ן כּ ן ועל בּ הם. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵמעיד

ל )ׁש כּ ת וּ ב יעקב,(דברים זה המים , את היּ וֹ ם בכם העדתי  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
מעידה ׁש היא  וּ מנּ ין המים. הארץ.מקוֹ ם  ואת ׁש כּ תוּ ב ? ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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פט )וכת וּ ב וכאׁש ר(תהלים נאמן. בּ חק ועד עוֹ לם יכּ וֹ ן כּ ירח ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ׁש היוּ  כּ מוֹ  בּ ׁש למ וּ ת  מעידים(כראוי)י שׂ ראל  ׁש למים עדים , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ׁש וֹ פע  הזּ מן וּ באוֹ תוֹ  ישׂ ראל, וּ כנסת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָבּ הם,
מתי  העּת יק. מּמ קוֹ ם ׁש לּ מעלה  זהוּ הּט ל בּ יח וּ ד. כּ ׁש הם ? ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ה)ׁש כּ תוּ ב אח"ד .(שיר יהו"ה  טל: חׁש בּ וֹ ן טל. נמלא  ׁש ראׁש י  ֶ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
יהיוּ  העה ׁש בּ אוֹ תּה  י שׂ ראל. כּ נסת  עם ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
מיחדים הם אוֹ תם, ׁש ּמ כּ ירים וישׂ ראל לטל. י שׂ ראל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְראוּ יים
הלּ ילה. בּ צד  ואחד  היּ וֹ ם , בּ צד  אחד  - בּ יוֹ ם ּפ עמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָאוֹ תם
זהוּ  הבּ א. לעוֹ לם להחי וֹ ת הּמ תים עתידים ההוּ א ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵוּ מהטל

יב )ׁש כּ תוּ ב -(דניאל  מיּ ׁש ני יקיצ וּ . עפר  אדמת מיּ ׁש ני ורבּ ים ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר ה)כּ מוֹ  ׁש ל (שיר הּמ ק וֹ ם וכ וּ ', ער ולבּ י  יׁש נה אני ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ׁש ראׁש י  יעקב. וזה קוֹ ל, ׁש נּ קרא הּמ ק וֹ ם - דּ וֹ די  ק וֹ ל ◌ִֹ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִל בּ י.
ׁש נּ קרא הזּ ה לּמ קוֹ ם ׁש בּ אים ׁש מים, בּ רכוֹ ת הינוּ  - טל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמלא
וכאׁש ר העפר . מן ותקוּ ם הנּ קבה , עם בּ יחוּ ד כּ ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים,

אמר  יעקב, את  בּ ר כז)יצחק האהים(בראשית  ל ויּת ן ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
ההוּ א. ה ּמ ק וֹ ם את יוֹ רׁש  ׁש יּ עקב ׁש ראה מוּ ם ה מים, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמּט ל
בּ עטר וֹ ת אוֹ תוֹ  ׁש ּמ עּט רת העליוֹ נה. האם ז וֹ  - ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָהאהים

לה ל זּ עיר,עלי וֹ נוֹ ת, ה זּ ה  הּט ל  וּ כׁש ּמ גּ יע הגּ בירה . עם תחבּ ר ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לכּס א ׁש ּמ גּ יע עד  ׁש וֹ פע , הדּ ר וֹ ם וּ מצּ ד  נקרׁש , הצּ פ וֹ ן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 
אזי  ארץ, ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם הכּ בוֹ ד, לכּס א וּ כ ׁש ּמ גּ יע ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהכּ ב וֹ ד.
העוֹ לם. נברא וּ בוֹ  ׁש לג, ונעשׂ ה נקדׁש  בּ וֹ  ׁש אוֹ חז הצּ פוֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַצד 

נברא הע וֹ לם מהיכן הראׁש וֹ נים, התעוֹ ררוּ  זה מלגועל ? ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
עד  בּ דין, עוֹ מד  אינוֹ  העוֹ לם  ּכ ועל הכּ בוֹ ד. כּ ּס א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ּת חת

תהלי זוהר 
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התחבּ ר וּ ת  ּכ ואחר  ה מ ׁש . בּ אוֹ ר אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים עשׂ רים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל 
וזוֹ הי  לבעלּה , ה גּ בירה איׁש (שםצ)ועליּ ת למׁש ה ּת פלּ ה ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌

ימין  לפר שׂ  בּ בעל ּה , אה והתדּ בּ ק וּ ת התחבּ רוּ ת ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָהאהים.
אחד . בּ חבּ וּ ר  כּ אחד ולהיוֹ ת אוֹ ת ּה  לקבּ ל אחד וּ שׂ מאל (להיות ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

תשבחות והלאה מכאן  אותם. ומתקנים להם מספרים שמים  אלו  וכל אחד. בסוד

בסוד  העליונה השלמות  תקון אותם אלו אבל שלמה. ותשוקה שמחה של אחרות

עולה שהוא שבת, של בתקון התקינו אלו , ותשבחות  כראוי  הקדוש השם של

כבוד  של בסוד אחד להיות הקדוש  השם  בסוד ועולים כראוי , בעטרותיו ומתעטר

שאמרנו) כמו לו וזוהרים לו מספרים השמים של .אל

וכו'ה מים הרקיע מגּ יד  ידיו וּ מעשׂ ה  אל ּכ ב וֹ ד מסּפ רים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ב-יט) בראשית:(יט, פ' חדש נ"ה :)[זוהר כל(דף באריכות  מבאר

תיבה] כל כּ תוּ בהפרק וּ ראה, יט )וּ בּ א מסּפ רים(תהלים 'המים ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
המים מי  אל'. הוּ א,כּ בוֹ ד  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  המים ? ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כּ בוֹ ד  זה מי אל. כּ ב וֹ ד ׁש נּ קרא לּמ קוֹ ם ׁש ל אל מסּפ רים בּ ּת וֹ  ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
מסּפ רים מה אברהם. זה אל  אל. ׁש נּ קראת כּ מ וֹ אברהם ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

כח)ׁש נּ אמר ויסּפ רּה (איוב  זּ ה מה ויס ּפ ר ּה . רא ּה  כּ מ וֹ אז ? ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
מתּק נים(שם)ׁש נּ אמר המים ואוֹ תם אבניה. סּפ יר מקוֹ ם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

למּט ה ישׂ ראל זה ועל הזּ וֹ . האל כּ בוֹ ד  את ּת ּק וּ ניה, בּ כל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
ואוֹ מרים ׁש לּ מעלה, מּמ קוֹ ר בלחיׁש ה, הארה לּה  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְמביאים
ׁש מים ׁש נּ קרא והּמ קוֹ ם ועד . לעוֹ לם מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד  ׁש ם  ָּבּ רו◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש מים, עדים. להיוֹ ת גּ דוֹ ל וֹ ת, ודל "ת עי"ן כּ ן ועל בּ הם. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵמעיד

ל )ׁש כּ ת וּ ב יעקב,(דברים זה המים , את היּ וֹ ם בכם העדתי  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
מעידה ׁש היא  וּ מנּ ין המים. הארץ.מקוֹ ם  ואת ׁש כּ תוּ ב ? ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
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פט )וכת וּ ב וכאׁש ר(תהלים נאמן. בּ חק ועד עוֹ לם יכּ וֹ ן כּ ירח ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ׁש היוּ  כּ מוֹ  בּ ׁש למ וּ ת  מעידים(כראוי)י שׂ ראל  ׁש למים עדים , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ׁש וֹ פע  הזּ מן וּ באוֹ תוֹ  ישׂ ראל, וּ כנסת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָבּ הם,
מתי  העּת יק. מּמ קוֹ ם ׁש לּ מעלה  זהוּ הּט ל בּ יח וּ ד. כּ ׁש הם ? ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ה)ׁש כּ תוּ ב אח"ד .(שיר יהו"ה  טל: חׁש בּ וֹ ן טל. נמלא  ׁש ראׁש י  ֶ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
יהיוּ  העה ׁש בּ אוֹ תּה  י שׂ ראל. כּ נסת  עם ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
מיחדים הם אוֹ תם, ׁש ּמ כּ ירים וישׂ ראל לטל. י שׂ ראל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְראוּ יים
הלּ ילה. בּ צד  ואחד  היּ וֹ ם , בּ צד  אחד  - בּ יוֹ ם ּפ עמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָאוֹ תם
זהוּ  הבּ א. לעוֹ לם להחי וֹ ת הּמ תים עתידים ההוּ א ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵוּ מהטל

יב )ׁש כּ תוּ ב -(דניאל  מיּ ׁש ני יקיצ וּ . עפר  אדמת מיּ ׁש ני ורבּ ים ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר ה)כּ מוֹ  ׁש ל (שיר הּמ ק וֹ ם וכ וּ ', ער ולבּ י  יׁש נה אני ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ׁש ראׁש י  יעקב. וזה קוֹ ל, ׁש נּ קרא הּמ ק וֹ ם - דּ וֹ די  ק וֹ ל ◌ִֹ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִל בּ י.
ׁש נּ קרא הזּ ה לּמ קוֹ ם ׁש בּ אים ׁש מים, בּ רכוֹ ת הינוּ  - טל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמלא
וכאׁש ר העפר . מן ותקוּ ם הנּ קבה , עם בּ יחוּ ד כּ ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים,

אמר  יעקב, את  בּ ר כז)יצחק האהים(בראשית  ל ויּת ן ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
ההוּ א. ה ּמ ק וֹ ם את יוֹ רׁש  ׁש יּ עקב ׁש ראה מוּ ם ה מים, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמּט ל
בּ עטר וֹ ת אוֹ תוֹ  ׁש ּמ עּט רת העליוֹ נה. האם ז וֹ  - ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָהאהים

לה ל זּ עיר,עלי וֹ נוֹ ת, ה זּ ה  הּט ל  וּ כׁש ּמ גּ יע הגּ בירה . עם תחבּ ר ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לכּס א ׁש ּמ גּ יע עד  ׁש וֹ פע , הדּ ר וֹ ם וּ מצּ ד  נקרׁש , הצּ פ וֹ ן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 
אזי  ארץ, ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם הכּ בוֹ ד, לכּס א וּ כ ׁש ּמ גּ יע ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהכּ ב וֹ ד.
העוֹ לם. נברא וּ בוֹ  ׁש לג, ונעשׂ ה נקדׁש  בּ וֹ  ׁש אוֹ חז הצּ פוֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַצד 

נברא הע וֹ לם מהיכן הראׁש וֹ נים, התעוֹ ררוּ  זה מלגועל ? ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
עד  בּ דין, עוֹ מד  אינוֹ  העוֹ לם  ּכ ועל הכּ בוֹ ד. כּ ּס א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ּת חת
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ׁש כּ תוּ ב זהוּ  רחמים. ט )ׁש ּמ תעוֹ ררים מסּפ רים(תהלים 'המים ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּת ל וּ יים ׁש בּ וֹ  הרקיע זה הרקיע'. מ גּ יד ידיו וּ מעשׂ ה  אל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְכּ בוֹ ד
הזּ ה ל ּמ ק וֹ ם אוֹ תם ׁש ּמ ׁש ּפ יע  צ דּ יק  וזה  והכּ וֹ כבים, האוֹ ר וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל

אמר ' י בּ יע  לי וֹ ם 'י וֹ ם כּ בוֹ ד. ליוֹ ם(שם)ׁש ל יוֹ ם זה  מי זה, ? ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
הזּ ה הּמ קוֹ ם - דּ עת' יחוּ ה לּ לילה 'ולילה והרקיע. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים 
ּק בּ ל  מה לילה , ׁש נּ קרא לגבריאל מ ׁש ּפ יע לילה, ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

והוּ א דעת, ׁש נּ קרא כד )מהּמ קוֹ ם ׁש גּ נז (משלי  ונעים, יקר הוֹ ן ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש נּ קרא וה וּ א מם, קבּ ל וגבריאל הלּ ילה. בּ מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַדּ עּת וֹ 

לּת חּת וֹ נים וּ מׁש ּפ יע יא)לילה, ה'.(ישעיה ויראת דּ עת  ר וּ ח ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

דּ ברים''אין  ואין יט )אמר בּ כל (תהלים בּ לחׁש . ׁש הכּ ל מ וּ ם - ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הזּ וֹ . לארץ  ׁש ּמ ׁש ּפ יע  האמצעי  הּק ו זה - קוּ ם  יצא ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ 

המים מי ּפ רׁש  -חזר  מחּפ תוֹ  יצא כּ חתן והוּ א המׁש . זה ? ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌◌ָ◌
ג )זוֹ  ארח'(שיר לרוּ ץ כּ גבּ וֹ ר 'ישׂ י שׂ  אּמ וֹ . לוֹ  ׁש עּט רה  ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהעטרה

יט ) כּ גבּ וֹ ר(תהלים ישׂ ישׂ  זּ ה מה ל לּ בנה. ׁש צּ ד להאיר  מוּ ם ? ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
ההוּ א. בּ צּ ד מתעוֹ רר זה(שם)הגּ בירה - מוֹ צא וֹ  המים  מקצה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

מּק יף  ׁש הוּ א מוּ ם קצוֹ תם, על  וּ תקוּ פתוֹ  הכּ ל. ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָהראׁש 
כו)ל כּ ל, נסּת ר(שמות 'ואין הּק צה. אל הּק צה  מן  מבריח ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יט )מחּמ ת וֹ ' ׁש כּ תוּ ב(תהלים הינוּ  כג )- איׁש (ירמיה יּס תר אם ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ּת מימה, ה' ּת וֹ רת כה)בּ ּמ סּת רים. ויעקב (בראשית ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - נפׁש ' 'מׁש יבת ּת ם. נא)איׁש  ה'(ירמיה  נׁש בּ ע ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ויׁש ב  ּת ּק וּ ניה, על אוֹ תּה  התקין ׁש הוּ א מוּ ם  בּ נפׁש וֹ . ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְצבאוֹ ת
נפ ׁש . מׁש יבת  כּ ן ועל  הצטרכה, מה בּ כל אוֹ תּה  וזן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ביתּה ,

נאמנה''עדוּ ת  יט )ה' יוֹ ס (תהלים  ׁש ל מקוֹ מ וֹ  זה ׁש נּ קרא- ף, ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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נאמנה ל ּמ ה  ׁש אעד וּ ת. ׁש ּמ איר , הּמ קוֹ ם ׁש הוּ א מוּ ם ? ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
ה וּ א דּ עת, לוֹ  ׁש אין הּמ קוֹ ם - ּפ תי מח כּ ימת מימיו . ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְיכזּ בוּ 
וּ פרׁש וּ ה, מּמ נּ וּ , ׁש ּק בּ לה קטנּ ה חכמה בּ אוֹ תּה  אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמחכּ ים
זכוּ ת לוֹ  ׁש אין למי ונוֹ תנת העוֹ לם, את לפרנס אוֹ תּה  ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִוּ מנּ ה

ה' 'ּפ ּק וּ די  ׁש בּ יד ּה (שם)מלּ וֹ . מאוֹ תּה  הּת לוּ יים אוֹ תם - ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י ׁש רים, כּ ן ועל ,הּמ ל גּ נזי כּ ל  לב )הפקדוּ  (דברים ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

זוֹ  שׂ מחה  - לב משׂ ּמ חי  . ּכ נקרא  וצדק הוּ א. וי ׁש ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
בּ שׂ מחה היא וּ מתי ישׂ ראל, לב כּ נסת עם ׁש ּמ תחבּ רת בּ זמן  ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

בּ ראׁש וֹ נה בּ רה . מצוה  נע שׂ ית אזי - בּ רה' ה ' 'מצות ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים.
נקראת ׁש בּ כתב , ּת וֹ רה  עליה ׁש וֹ רה וכעת מצוה , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ רה, ו)מצוה וצדק (שיר וצדּ יק כּ חּמ ה, בּ רה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
אחד . ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ׁש ּק וּ ל

-'מאירת  ד )עינים' הּט עם(זכריה מה מׁש וֹ טטים. הּמ ה ה' עיני ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ במאירת כּ מוֹ  מארת, בּ ראׁש וֹ נה א)? (בראשית ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹֹ◌ֶ◌ָ◌

לּה , מאיר הזּ ה המים וּ כ ׁש רקיע המים. בּ רקיע  מארת ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹֹ◌ְ◌ִ◌ְיהי
וּ פריׁש ת הצּ דּ יק ׁש ל אוֹ רוֹ  יו"ד , בּ ּה  ׁש נּ וֹ ספה מאירה, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהיא

בּ רה היא וּ מתי רב. בּ גדל  הוּ א ואז הזּ כרׁש ל וֹ מ וֹ , כּ ׁש נּ כללת ? ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טהוֹ רה' ה' 'יראת הנּ קבה. יט )עם כּ נסת(תהלים ׁש ל הבח  - ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

- לעד ע וֹ מדת ּפ נים. לּה  מאיר כּ ׁש הוּ א בּ טהרה, ׁש היא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
מתי  בּ ניה. על וחזקה רמה חוֹ מה  ּת מיד כּ ׁש ּמ ׁש ּפ טי ׁש עוֹ מדת ? ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  בּ ּה . מאירים אמת ׁש ל מּמ קוֹ ם צדקוּ (שם)ה' ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ׁש מ ּה . את ונוֹ טלים הזּ ה  בּ צּ דק יחד כּ ׁש הם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַיחדּ ו,

ה'.(שם) מצות ׁש לּ הם, ה ם  והיא יחדּ ו, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָצדקוּ 
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ׁש כּ תוּ ב זהוּ  רחמים. ט )ׁש ּמ תעוֹ ררים מסּפ רים(תהלים 'המים ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּת ל וּ יים ׁש בּ וֹ  הרקיע זה הרקיע'. מ גּ יד ידיו וּ מעשׂ ה  אל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְכּ בוֹ ד
הזּ ה ל ּמ ק וֹ ם אוֹ תם ׁש ּמ ׁש ּפ יע  צ דּ יק  וזה  והכּ וֹ כבים, האוֹ ר וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל

אמר ' י בּ יע  לי וֹ ם 'י וֹ ם כּ בוֹ ד. ליוֹ ם(שם)ׁש ל יוֹ ם זה  מי זה, ? ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
הזּ ה הּמ קוֹ ם - דּ עת' יחוּ ה לּ לילה 'ולילה והרקיע. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים 
ּק בּ ל  מה לילה , ׁש נּ קרא לגבריאל מ ׁש ּפ יע לילה, ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

והוּ א דעת, ׁש נּ קרא כד )מהּמ קוֹ ם ׁש גּ נז (משלי  ונעים, יקר הוֹ ן ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש נּ קרא וה וּ א מם, קבּ ל וגבריאל הלּ ילה. בּ מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַדּ עּת וֹ 

לּת חּת וֹ נים וּ מׁש ּפ יע יא)לילה, ה'.(ישעיה ויראת דּ עת  ר וּ ח ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

דּ ברים''אין  ואין יט )אמר בּ כל (תהלים בּ לחׁש . ׁש הכּ ל מ וּ ם - ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הזּ וֹ . לארץ  ׁש ּמ ׁש ּפ יע  האמצעי  הּק ו זה - קוּ ם  יצא ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ 

המים מי ּפ רׁש  -חזר  מחּפ תוֹ  יצא כּ חתן והוּ א המׁש . זה ? ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌◌ָ◌
ג )זוֹ  ארח'(שיר לרוּ ץ כּ גבּ וֹ ר 'ישׂ י שׂ  אּמ וֹ . לוֹ  ׁש עּט רה  ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהעטרה

יט ) כּ גבּ וֹ ר(תהלים ישׂ ישׂ  זּ ה מה ל לּ בנה. ׁש צּ ד להאיר  מוּ ם ? ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
ההוּ א. בּ צּ ד מתעוֹ רר זה(שם)הגּ בירה - מוֹ צא וֹ  המים  מקצה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

מּק יף  ׁש הוּ א מוּ ם קצוֹ תם, על  וּ תקוּ פתוֹ  הכּ ל. ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָהראׁש 
כו)ל כּ ל, נסּת ר(שמות 'ואין הּק צה. אל הּק צה  מן  מבריח ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יט )מחּמ ת וֹ ' ׁש כּ תוּ ב(תהלים הינוּ  כג )- איׁש (ירמיה יּס תר אם ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ּת מימה, ה' ּת וֹ רת כה)בּ ּמ סּת רים. ויעקב (בראשית ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - נפׁש ' 'מׁש יבת ּת ם. נא)איׁש  ה'(ירמיה  נׁש בּ ע ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ויׁש ב  ּת ּק וּ ניה, על אוֹ תּה  התקין ׁש הוּ א מוּ ם  בּ נפׁש וֹ . ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְצבאוֹ ת
נפ ׁש . מׁש יבת  כּ ן ועל  הצטרכה, מה בּ כל אוֹ תּה  וזן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ביתּה ,

נאמנה''עדוּ ת  יט )ה' יוֹ ס (תהלים  ׁש ל מקוֹ מ וֹ  זה ׁש נּ קרא- ף, ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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נאמנה ל ּמ ה  ׁש אעד וּ ת. ׁש ּמ איר , הּמ קוֹ ם ׁש הוּ א מוּ ם ? ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
ה וּ א דּ עת, לוֹ  ׁש אין הּמ קוֹ ם - ּפ תי מח כּ ימת מימיו . ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְיכזּ בוּ 
וּ פרׁש וּ ה, מּמ נּ וּ , ׁש ּק בּ לה קטנּ ה חכמה בּ אוֹ תּה  אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמחכּ ים
זכוּ ת לוֹ  ׁש אין למי ונוֹ תנת העוֹ לם, את לפרנס אוֹ תּה  ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִוּ מנּ ה

ה' 'ּפ ּק וּ די  ׁש בּ יד ּה (שם)מלּ וֹ . מאוֹ תּה  הּת לוּ יים אוֹ תם - ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י ׁש רים, כּ ן ועל ,הּמ ל גּ נזי כּ ל  לב )הפקדוּ  (דברים ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

זוֹ  שׂ מחה  - לב משׂ ּמ חי  . ּכ נקרא  וצדק הוּ א. וי ׁש ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
בּ שׂ מחה היא וּ מתי ישׂ ראל, לב כּ נסת עם ׁש ּמ תחבּ רת בּ זמן  ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

בּ ראׁש וֹ נה בּ רה . מצוה  נע שׂ ית אזי - בּ רה' ה ' 'מצות ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים.
נקראת ׁש בּ כתב , ּת וֹ רה  עליה ׁש וֹ רה וכעת מצוה , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ רה, ו)מצוה וצדק (שיר וצדּ יק כּ חּמ ה, בּ רה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
אחד . ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ׁש ּק וּ ל

-'מאירת  ד )עינים' הּט עם(זכריה מה מׁש וֹ טטים. הּמ ה ה' עיני ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ במאירת כּ מוֹ  מארת, בּ ראׁש וֹ נה א)? (בראשית ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹֹ◌ֶ◌ָ◌

לּה , מאיר הזּ ה המים וּ כ ׁש רקיע המים. בּ רקיע  מארת ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹֹ◌ְ◌ִ◌ְיהי
וּ פריׁש ת הצּ דּ יק ׁש ל אוֹ רוֹ  יו"ד , בּ ּה  ׁש נּ וֹ ספה מאירה, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהיא

בּ רה היא וּ מתי רב. בּ גדל  הוּ א ואז הזּ כרׁש ל וֹ מ וֹ , כּ ׁש נּ כללת ? ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טהוֹ רה' ה' 'יראת הנּ קבה. יט )עם כּ נסת(תהלים ׁש ל הבח  - ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

- לעד ע וֹ מדת ּפ נים. לּה  מאיר כּ ׁש הוּ א בּ טהרה, ׁש היא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
מתי  בּ ניה. על וחזקה רמה חוֹ מה  ּת מיד כּ ׁש ּמ ׁש ּפ טי ׁש עוֹ מדת ? ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  בּ ּה . מאירים אמת ׁש ל מּמ קוֹ ם צדקוּ (שם)ה' ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ׁש מ ּה . את ונוֹ טלים הזּ ה  בּ צּ דק יחד כּ ׁש הם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַיחדּ ו,

ה'.(שם) מצות ׁש לּ הם, ה ם  והיא יחדּ ו, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָצדקוּ 
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'משׂ ּמ חי דּ בר ה'. לּמ וּ די ׁש הם והוֹ ד, נצח - ה' 'ּפ ּק וּ די אחר  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
האתרוֹ ג. זה - ה' מצות ל לּ ב. ׁש דּ וֹ מה האתרוֹ ג זה - ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵלב'

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  - ה ' לא)יראת תתהלּ ל .(משלי  היא ה' יראת אה  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הּט עם -מה אמת ה' מׁש ּפ טי טהוֹ רה. ׁש היא מוּ ם אלּ ו ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌

אמת. והוּ א מׁש ּפ ט, ׁש נּ קרא בּ יעקב, ׁש כּ לוּ לים הבּ נים ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵׁש ׁש ת 
יחדּ ו  טהוֹ רה.צדקוּ  ׁש היא ה', בּ יראת  ׁש לם בּ יחוּ ד - ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רב' וּ מּפ ז מ זּ הב  יט )'הנּ חמדים ׁש בח וֹ (תהלים זה הזּ הב, מצּ ד ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  יצחק, ח)ׁש ל השירים  לראׁש י .(שיר ּת חת שׂ מאלוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌

יעקב. זה - רב ּת חבּ קני . ימינוֹ  וזה אברהם, זה - ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִוּ מּפ ז 
וּ מוּ ם וּ נקבה. זכר ׁש כּ לוּ ל ּת מר, זה  דּ בׁש  - מדּ בׁש  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ מתוּ קים

מתוּ קים הם מתי  דּ ב ׁש .זה, מהם ויצא נתחבּ ר וּ  כּ אׁש ר ? ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

ׁש נּ אמר 'ונפת  כּ מ וֹ  - ד )צ וּ פים' שׂ פתוֹ תי(שם  ּת טוֹ פנה נפת ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
לצּפ וֹ ת ׁש ר וֹ צה מי  ׁש כּ ל מוּ ם - צוּ פים ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַכּ לּ ה.

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מסּת כּ ל , ה זּ וֹ , בּ ּמ ראה לג )וּ להתבּ וֹ נן  צוֹ פה(יחזקאל  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌
הזּ ה הּמ ק וֹ ם ודּ אי  דּ בר. מּפ י וׁש מע ּת  ישׂ ראל לבית  ְנתּת י◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

וכתוּ ב האמוּ נה. ּפ תח מכאן (שם)נקרא אלהים. מראות ואראה ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אותם יונקים  ממנה כן ועל  להסתכל. רשות אין ומעלה
דּ בר צופים. נפת שנאמר כמו צופים, שנקראים ה', ◌ָ◌ָלמודי
י וֹ נקים וּ מ ם בּ ּה , ׁש ּמ אירים ה', לּמ וּ די אלּ וּ  - צ וּ פים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַאחר
הזּ מן  וּ באוֹ תוֹ  למעלה. ׁש התעלּ ה למׁש ה ּפ רט ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהנּ ביאים,
ה' 'יראת אחר דּ בר  נחמדים. הם בּ אחד, כּ לּ ם  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶׁש כּ לוּ לים
בּ ראׁש וֹ נה מׁש ּת דּ ל אדם אם וּ ראה, בּ א לעד', עוֹ מדת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְטהוֹ רה
מה לעד . ע וֹ מדת ת וֹ רתוֹ  אזי ה', יראת ׁש נּ קרא הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּמ ק וֹ ם
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הכּ ל .הּט עם ׁש ל הזּ ה מה ּפ תח  לאמוּ נה, מכּ אן ׁש יּ כּ נס כּ די ? ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֹ
בּ אוֹ ר וי וֹ ׁש ב הזּ ה  הּמ קוֹ ם מתגּ דּ ל הזּ ה, הּמ קוֹ ם מן ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּפ וֹ חד
אמר כּ ן ועל לעוֹ לם. טוֹ ב בּ ן ׁש הוֹ ציאה מוּ ם , הּמ ל ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִעם

יב )ׁש מה  הּס וֹ ף (קהלת ירא. האהים את נׁש מע הכּ ל דּ בר  סוֹ ף ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
."סמ נקרא  הזּ ה ׁש הּמ קוֹ ם רבּ תי , "סמ הדּ רגוֹ ת. סוֹ ף ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,

ׁש כּ תוּ ב ," סמ בּ א האה, ב )מבּ אה  בּ שׂ ר(בראשית ויּ סגּ "ר  ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌
רב  וּ בגדל  בּ ׁש למ וּ ת  היא וּ מתי מּמ נּ הּת חּת נּ ה. ּפ וֹ חד  כּ ׁש אדם ? ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אביו. מצווֹ ת את ע וֹ שׂ ה  ּכ ואחר (קהלתבּ התחלה, ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
כּ תוּ ב יב ) זה ועל  ׁש מר . מצותיו ואת ירא האהים (ויקראאת ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ואתיט ) ראׁש וֹ נה. בּ יראה האם הק דּ ים ּת יראוּ . ואביו אּמ וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאיׁש 

- ׁש מר ה'מצותיו למעלהמצות הּק דוֹ ׁש  הם עוֹ שׂ ה מי  מי . ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נׁש לם ואז  האדם, כּ ל  זה כּ י ׁש כּ תוּ ב זהוּ  זה. את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ה

למעלה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

כד )ואמר,ּפ תח  -(משלי  ה' את ירא .ומל בּ ני ה' את ירא  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
להמׁש י -  ומל בּ ני  הוּ א.  ּבּ ר ו בּ ּק דוֹ ׁש  היּ ראה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלח בּ ר 
הזּ ה, הבּ כוֹ ר לבּ ן ,מל ׁש נּ קראת העלי וֹ נה, מהאם ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָהאוֹ ר
האוֹ ר ּת מׁש י -  ומל בּ ני אחר דּ בר  למעלה. מּמ ּט ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה כּ נס

ּת תערב אל ׁש וֹ נים  ועם .מל ׁש נּ קראת לבּ ת, ׁש א(שם)מהבּ ן - ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ יּ ראה להׁש ּת דּ ל צרי בּ התחלה ׁש הרי  האמוּ נה. מּס דר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְי ׁש נּ ה
למעלה. ׁש היא ׁש בּ כתב, בּ ּת וֹ רה ואחר ל כּ ל, הּפ תח ׁש היא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ וֹ ,
לפתח להכּ נס ר ׁש וּ ת  ל וֹ  אין חטא, ירא ׁש אינוֹ  אדם ׁש כּ ל ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
מהכּ ל  - אוֹ תוֹ  דּ וֹ חים הזּ ה ׁש ּמ הּפ תח כּ יון הזּ ה. ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  לכּ ל . יּ כּ נס בּ מה לוֹ  ׁש אין אוֹ תוֹ , (תהליםדּ וֹ חים ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌
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'משׂ ּמ חי דּ בר ה'. לּמ וּ די ׁש הם והוֹ ד, נצח - ה' 'ּפ ּק וּ די אחר  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
האתרוֹ ג. זה - ה' מצות ל לּ ב. ׁש דּ וֹ מה האתרוֹ ג זה - ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵלב'

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  - ה ' לא)יראת תתהלּ ל .(משלי  היא ה' יראת אה  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הּט עם -מה אמת ה' מׁש ּפ טי טהוֹ רה. ׁש היא מוּ ם אלּ ו ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌

אמת. והוּ א מׁש ּפ ט, ׁש נּ קרא בּ יעקב, ׁש כּ לוּ לים הבּ נים ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵׁש ׁש ת 
יחדּ ו  טהוֹ רה.צדקוּ  ׁש היא ה', בּ יראת  ׁש לם בּ יחוּ ד - ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רב' וּ מּפ ז מ זּ הב  יט )'הנּ חמדים ׁש בח וֹ (תהלים זה הזּ הב, מצּ ד ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  יצחק, ח)ׁש ל השירים  לראׁש י .(שיר ּת חת שׂ מאלוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌

יעקב. זה - רב ּת חבּ קני . ימינוֹ  וזה אברהם, זה - ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִוּ מּפ ז 
וּ מוּ ם וּ נקבה. זכר ׁש כּ לוּ ל ּת מר, זה  דּ בׁש  - מדּ בׁש  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ מתוּ קים

מתוּ קים הם מתי  דּ ב ׁש .זה, מהם ויצא נתחבּ ר וּ  כּ אׁש ר ? ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

ׁש נּ אמר 'ונפת  כּ מ וֹ  - ד )צ וּ פים' שׂ פתוֹ תי(שם  ּת טוֹ פנה נפת ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
לצּפ וֹ ת ׁש ר וֹ צה מי  ׁש כּ ל מוּ ם - צוּ פים ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַכּ לּ ה.

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מסּת כּ ל , ה זּ וֹ , בּ ּמ ראה לג )וּ להתבּ וֹ נן  צוֹ פה(יחזקאל  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌
הזּ ה הּמ ק וֹ ם ודּ אי  דּ בר. מּפ י וׁש מע ּת  ישׂ ראל לבית  ְנתּת י◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

וכתוּ ב האמוּ נה. ּפ תח מכאן (שם)נקרא אלהים. מראות ואראה ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אותם יונקים  ממנה כן ועל  להסתכל. רשות אין ומעלה
דּ בר צופים. נפת שנאמר כמו צופים, שנקראים ה', ◌ָ◌ָלמודי
י וֹ נקים וּ מ ם בּ ּה , ׁש ּמ אירים ה', לּמ וּ די אלּ וּ  - צ וּ פים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַאחר
הזּ מן  וּ באוֹ תוֹ  למעלה. ׁש התעלּ ה למׁש ה ּפ רט ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהנּ ביאים,
ה' 'יראת אחר דּ בר  נחמדים. הם בּ אחד, כּ לּ ם  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶׁש כּ לוּ לים
בּ ראׁש וֹ נה מׁש ּת דּ ל אדם אם וּ ראה, בּ א לעד', עוֹ מדת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְטהוֹ רה
מה לעד . ע וֹ מדת ת וֹ רתוֹ  אזי ה', יראת ׁש נּ קרא הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּמ ק וֹ ם
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הכּ ל .הּט עם ׁש ל הזּ ה מה ּפ תח  לאמוּ נה, מכּ אן ׁש יּ כּ נס כּ די ? ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֹ
בּ אוֹ ר וי וֹ ׁש ב הזּ ה  הּמ קוֹ ם מתגּ דּ ל הזּ ה, הּמ קוֹ ם מן ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּפ וֹ חד
אמר כּ ן ועל לעוֹ לם. טוֹ ב בּ ן ׁש הוֹ ציאה מוּ ם , הּמ ל ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִעם

יב )ׁש מה  הּס וֹ ף (קהלת ירא. האהים את נׁש מע הכּ ל דּ בר  סוֹ ף ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
."סמ נקרא  הזּ ה ׁש הּמ קוֹ ם רבּ תי , "סמ הדּ רגוֹ ת. סוֹ ף ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,

ׁש כּ תוּ ב ," סמ בּ א האה, ב )מבּ אה  בּ שׂ ר(בראשית ויּ סגּ "ר  ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌
רב  וּ בגדל  בּ ׁש למ וּ ת  היא וּ מתי מּמ נּ הּת חּת נּ ה. ּפ וֹ חד  כּ ׁש אדם ? ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אביו. מצווֹ ת את ע וֹ שׂ ה  ּכ ואחר (קהלתבּ התחלה, ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
כּ תוּ ב יב ) זה ועל  ׁש מר . מצותיו ואת ירא האהים (ויקראאת ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ואתיט ) ראׁש וֹ נה. בּ יראה האם הק דּ ים ּת יראוּ . ואביו אּמ וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאיׁש 

- ׁש מר ה'מצותיו למעלהמצות הּק דוֹ ׁש  הם עוֹ שׂ ה מי  מי . ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נׁש לם ואז  האדם, כּ ל  זה כּ י ׁש כּ תוּ ב זהוּ  זה. את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ה

למעלה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

כד )ואמר,ּפ תח  -(משלי  ה' את ירא .ומל בּ ני ה' את ירא  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
להמׁש י -  ומל בּ ני  הוּ א.  ּבּ ר ו בּ ּק דוֹ ׁש  היּ ראה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלח בּ ר 
הזּ ה, הבּ כוֹ ר לבּ ן ,מל ׁש נּ קראת העלי וֹ נה, מהאם ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָהאוֹ ר
האוֹ ר ּת מׁש י -  ומל בּ ני אחר דּ בר  למעלה. מּמ ּט ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה כּ נס

ּת תערב אל ׁש וֹ נים  ועם .מל ׁש נּ קראת לבּ ת, ׁש א(שם)מהבּ ן - ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ יּ ראה להׁש ּת דּ ל צרי בּ התחלה ׁש הרי  האמוּ נה. מּס דר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְי ׁש נּ ה
למעלה. ׁש היא ׁש בּ כתב, בּ ּת וֹ רה ואחר ל כּ ל, הּפ תח ׁש היא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ וֹ ,
לפתח להכּ נס ר ׁש וּ ת  ל וֹ  אין חטא, ירא ׁש אינוֹ  אדם ׁש כּ ל ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
מהכּ ל  - אוֹ תוֹ  דּ וֹ חים הזּ ה ׁש ּמ הּפ תח כּ יון הזּ ה. ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  לכּ ל . יּ כּ נס בּ מה לוֹ  ׁש אין אוֹ תוֹ , (תהליםדּ וֹ חים ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌
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ׁש יּ ראתקיח) כּ ל  הּק דמוֹ נים, העירוּ  זה ועל לה'. הער  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶזה
החכמה ׁש יּ וֹ ׁש בת מתק יּ מת. חכמתוֹ  לחכמתוֹ , קוֹ דמת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶחטאוֹ 

פ)על ואם(תהלים אל. כּ בוֹ ד  ׁש נּ קראת ,ימינ נטעה אׁש ר כּ נּ ה ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
את ליּס ר ׁש התמנּ תה א וֹ ת וֹ , מיּס רת היא מּמ נּ ה, ירא אדם ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאין

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  האדם. ו)בּ ני מי (משלי  מוּ סר. ּת וֹ כחוֹ ת חיּ ים ודר ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
החיּ ים לעץ הדּ ר אתהוּ א לי ּס ר העוֹ לם על  ׁש התמנּ ה ההוּ א  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

לקׁש רּה  צרי זה כּ ל ועם מ דּ ר כּ וֹ . יטע וּ  ׁש א האדם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
וּ צריכים גּ וּ ף, ׁש נּ קראת מ וּ ם ונדב (וצריכה)למעלה, נׁש מה. ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לקחה הנּ ׁש מה, מ ּמ נּ ה ונטלוּ  אוֹ תּה , קׁש רוּ  ׁש א על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואביהוּ א,
ׁש עשׂ וּ . כּ מוֹ  קיּ ם, וגוּ פם נׁש מתם, י)את  עליה(ויקרא ו יּ שׂ ימ וּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

נוֹ תן  החיּ ים ועץ כּ ל וּ ם, חיּ ים מ לּ ּה  לּה  ׁש אין מוּ ם ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ְקטרת.
נ ׁש מה - הע ּת יק הנּ ׁש מה. - יעקב  גוּ ף. היא  ּכ מוּ ם חיּ ים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָבּ ּה 
לוֹ  נוֹ ספה בּ ארץ, חיּ ים בּ ארץ, ׁש ל וֹ ם ׁש נּ תן וּ פנחס ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַל נּ ׁש מה.

ּפ  ל וֹ  והאירה זהנׁש מה ועל כּ נגדּ ּה , חיּ ים ׁש עוֹ רר מוּ ם ניה, ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
מאירים, ּפ ניה ׁש לּ מּט ה, הזּ ה  כּ ׁש ה ּמ ל חיּ ים.  מל ּפ ני  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְבּ אוֹ ר 
יעקב, זה חיּ ים, מל ּפ ני  בּ א וֹ ר  אחר דּ בר בּ ּה . נדבּ קים ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים
ׁש חבּ ר העוֹ לם, התקיּ ם ּפ נחס וּ מוּ ם מהאם. לוֹ  ׁש בּ אים ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַחיּ ים,
מה ולילה. י וֹ מם בריתי  א  אם ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ לּ ילה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ רית 

י וֹ מם בּ לּ ילה.הּט עם וּ מאירה בּ יּ וֹ ם, סתוּ מה מ "ם ׁש התחבּ רה ? ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
חּק וֹ ת אלּ וּ  שׂ מּת י, א וארץ ׁש מים חּק וֹ ת זה, ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא
יתקיּ מ וּ  וּ מתי יתקיּ מוּ . א הּת וֹ רה חּק וֹ ת בּ זה, ?ׁש ּק בוּ עים ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

יח דּ ו. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש צּ דקוּ 

בּ כל 'גּ ם  ׁש הרי .הּמ ל בּ תּק וּ ני  מלּ טעוֹ ת בּ הם', נזהר   ּעבד ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
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ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  יחד . לחבּ רם בּ הם מ ׁש ּת דּ ל קיט )לילה חצוֹ ת(תהלים  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌
ׁש הם ׁש ּמ ׁש ּפ טים  - צדק מׁש ּפ טי  על .ל להוֹ דוֹ ת אקוּ ם  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלילה
כּ אׁש ר ואז, הזּ וֹ . בּ צּ דק  יתחבּ ר וּ  מכּ לּ ם, וּ כל וּ לים ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶנחמדים,
וטמא. ערל לּמ קדּ ׁש  יתקרב ׁש א ׁש וֹ מרים הם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רים,
ׁש ה וּ א הדּ רגוֹ ת ס וֹ ף ׁש היא המירה , אוֹ תּה  ׁש וֹ מרים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש הם

כּ תוּ ב זה  ועל למעלה. ׁש ּמ תחבּ רת רב היא אזי כב )עקב, (משלי ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
כּ מ וֹ  - ענוה ה'. יראת נתנה ענוה עקב  ה'. יראת ענוה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵעקב

יב )ׁש נּ אמר ונקרא(במדבר  מאד, ענו מ ׁש ה  לג )והאיׁש  איׁש (דברים ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וכתוּ ב יח)האהים, ראׁש ית(תהלים וכתוּ ב תרבּ ני . וענות ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

 ּכ ואחר מּמ נּ ה, לירא צרי ׁש בּ ראׁש  מוּ ם ה', יראת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחכמה
זוֹ  - ה' יראת חכמה ראׁש ית אחר, דּ בר  בּ חכמה. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
ׁש ם לקחה ל ּת ח ּת וֹ נים ראׁש  ׁש היא וּ מוּ ם העליוֹ נה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהיּ ראה
הּט מיר העליוֹ ן, ה כּ תר  בּ ׁש ם עטרת, נקראת זה ועל  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן.

נכללת. אחד וּ בׁש ם הּס וֹ ף, עם הראׁש  ליחד ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵמה כּ ל,

יט )אחר דּ בר רב'(תהלים  עקב מׁש ּפ טים'בּ ׁש מרם אוֹ תם - ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הבּ ית, בּ על  יעקב , ׁש הרי הזּ ה, רב העקב את ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים

אוֹ תוֹ  על  העירוּ  והרי בּ יתוֹ . ׁש ל(עקב )ׁש וֹ מר א ּמ נוּ ת וֹ  ׁש נּ טל  ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש א  ה נּ חׁש , ראׁש י ׁש בעה לבּט ל  כּ ריע וֹ ת, ׁש בע  ׁש כּ רע ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב,

' ּעבד ח מ זּ דים 'גּ ם לּמ קדּ ׁש . הנּ ח ׁש יקרב  זה - זדים , ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עליו ׁש כּ ל )(סמא"ל ׁש ר וֹ כב העבד  א וֹ תוֹ  כּ מוֹ  -  ּעבד  ׂחש . ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

בּ ׁש ביל  וצלמות, בּ חׁש כה ׁש היא אמר בּ ידוֹ , אדוֹ נוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַמפּת חוֹ ת
ּפ גוּ מה ולפעמים מיתה, וגרמוּ  בּ עוֹ לם ׁש לטוּ  זדים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָאוֹ תם

הנּ חׁש . ו ׁש וֹ לט ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה,

תהלי זוהר 
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ׁש יּ ראתקיח) כּ ל  הּק דמוֹ נים, העירוּ  זה ועל לה'. הער  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶזה
החכמה ׁש יּ וֹ ׁש בת מתק יּ מת. חכמתוֹ  לחכמתוֹ , קוֹ דמת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶחטאוֹ 

פ)על ואם(תהלים אל. כּ בוֹ ד  ׁש נּ קראת ,ימינ נטעה אׁש ר כּ נּ ה ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
את ליּס ר ׁש התמנּ תה א וֹ ת וֹ , מיּס רת היא מּמ נּ ה, ירא אדם ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאין

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  האדם. ו)בּ ני מי (משלי  מוּ סר. ּת וֹ כחוֹ ת חיּ ים ודר ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
החיּ ים לעץ הדּ ר אתהוּ א לי ּס ר העוֹ לם על  ׁש התמנּ ה ההוּ א  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

לקׁש רּה  צרי זה כּ ל ועם מ דּ ר כּ וֹ . יטע וּ  ׁש א האדם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
וּ צריכים גּ וּ ף, ׁש נּ קראת מ וּ ם ונדב (וצריכה)למעלה, נׁש מה. ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לקחה הנּ ׁש מה, מ ּמ נּ ה ונטלוּ  אוֹ תּה , קׁש רוּ  ׁש א על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואביהוּ א,
ׁש עשׂ וּ . כּ מוֹ  קיּ ם, וגוּ פם נׁש מתם, י)את  עליה(ויקרא ו יּ שׂ ימ וּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

נוֹ תן  החיּ ים ועץ כּ ל וּ ם, חיּ ים מ לּ ּה  לּה  ׁש אין מוּ ם ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ְקטרת.
נ ׁש מה - הע ּת יק הנּ ׁש מה. - יעקב  גוּ ף. היא  ּכ מוּ ם חיּ ים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָבּ ּה 
לוֹ  נוֹ ספה בּ ארץ, חיּ ים בּ ארץ, ׁש ל וֹ ם ׁש נּ תן וּ פנחס ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַל נּ ׁש מה.

ּפ  ל וֹ  והאירה זהנׁש מה ועל כּ נגדּ ּה , חיּ ים ׁש עוֹ רר מוּ ם ניה, ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
מאירים, ּפ ניה ׁש לּ מּט ה, הזּ ה  כּ ׁש ה ּמ ל חיּ ים.  מל ּפ ני  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְבּ אוֹ ר 
יעקב, זה חיּ ים, מל ּפ ני  בּ א וֹ ר  אחר דּ בר בּ ּה . נדבּ קים ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים
ׁש חבּ ר העוֹ לם, התקיּ ם ּפ נחס וּ מוּ ם מהאם. לוֹ  ׁש בּ אים ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַחיּ ים,
מה ולילה. י וֹ מם בריתי  א  אם ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ לּ ילה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ רית 

י וֹ מם בּ לּ ילה.הּט עם וּ מאירה בּ יּ וֹ ם, סתוּ מה מ "ם ׁש התחבּ רה ? ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
חּק וֹ ת אלּ וּ  שׂ מּת י, א וארץ ׁש מים חּק וֹ ת זה, ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא
יתקיּ מ וּ  וּ מתי יתקיּ מוּ . א הּת וֹ רה חּק וֹ ת בּ זה, ?ׁש ּק בוּ עים ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

יח דּ ו. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש צּ דקוּ 

בּ כל 'גּ ם  ׁש הרי .הּמ ל בּ תּק וּ ני  מלּ טעוֹ ת בּ הם', נזהר   ּעבד ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
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ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  יחד . לחבּ רם בּ הם מ ׁש ּת דּ ל קיט )לילה חצוֹ ת(תהלים  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌
ׁש הם ׁש ּמ ׁש ּפ טים  - צדק מׁש ּפ טי  על .ל להוֹ דוֹ ת אקוּ ם  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלילה
כּ אׁש ר ואז, הזּ וֹ . בּ צּ דק  יתחבּ ר וּ  מכּ לּ ם, וּ כל וּ לים ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶנחמדים,
וטמא. ערל לּמ קדּ ׁש  יתקרב ׁש א ׁש וֹ מרים הם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רים,
ׁש ה וּ א הדּ רגוֹ ת ס וֹ ף ׁש היא המירה , אוֹ תּה  ׁש וֹ מרים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש הם

כּ תוּ ב זה  ועל למעלה. ׁש ּמ תחבּ רת רב היא אזי כב )עקב, (משלי ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
כּ מ וֹ  - ענוה ה'. יראת נתנה ענוה עקב  ה'. יראת ענוה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵעקב

יב )ׁש נּ אמר ונקרא(במדבר  מאד, ענו מ ׁש ה  לג )והאיׁש  איׁש (דברים ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וכתוּ ב יח)האהים, ראׁש ית(תהלים וכתוּ ב תרבּ ני . וענות ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

 ּכ ואחר מּמ נּ ה, לירא צרי ׁש בּ ראׁש  מוּ ם ה', יראת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחכמה
זוֹ  - ה' יראת חכמה ראׁש ית אחר, דּ בר  בּ חכמה. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
ׁש ם לקחה ל ּת ח ּת וֹ נים ראׁש  ׁש היא וּ מוּ ם העליוֹ נה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהיּ ראה
הּט מיר העליוֹ ן, ה כּ תר  בּ ׁש ם עטרת, נקראת זה ועל  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן.

נכללת. אחד וּ בׁש ם הּס וֹ ף, עם הראׁש  ליחד ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵמה כּ ל,

יט )אחר דּ בר רב'(תהלים  עקב מׁש ּפ טים'בּ ׁש מרם אוֹ תם - ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הבּ ית, בּ על  יעקב , ׁש הרי הזּ ה, רב העקב את ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים

אוֹ תוֹ  על  העירוּ  והרי בּ יתוֹ . ׁש ל(עקב )ׁש וֹ מר א ּמ נוּ ת וֹ  ׁש נּ טל  ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש א  ה נּ חׁש , ראׁש י ׁש בעה לבּט ל  כּ ריע וֹ ת, ׁש בע  ׁש כּ רע ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב,

' ּעבד ח מ זּ דים 'גּ ם לּמ קדּ ׁש . הנּ ח ׁש יקרב  זה - זדים , ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עליו ׁש כּ ל )(סמא"ל ׁש ר וֹ כב העבד  א וֹ תוֹ  כּ מוֹ  -  ּעבד  ׂחש . ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

בּ ׁש ביל  וצלמות, בּ חׁש כה ׁש היא אמר בּ ידוֹ , אדוֹ נוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַמפּת חוֹ ת
ּפ גוּ מה ולפעמים מיתה, וגרמוּ  בּ עוֹ לם ׁש לטוּ  זדים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָאוֹ תם

הנּ חׁש . ו ׁש וֹ לט ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה,
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ואמרודוד רחמים, זה על מבּק ׁש  אז היה בי ימ ׁש לוּ  אל ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
יד איתם  על העקב אוֹ תוֹ  לׁש מר בּ מק וֹ מוֹ . י ׁש ט ׁש א , ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

כּ נגד  ׁש התגּ בּ ר  בּ עוֹ לם ל ׁש אין בּ כוֹ ר. בּ ן גדוֹ ל, ׁש נּ קרא  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב,
בּ על  ׁש הוּ א מוּ ם מ נּ חלתוֹ , והסירוֹ  יעקב , כּ מוֹ  הזּ ה ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 

ביתוֹ . יט ּמ א ׁש א ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית ,

וכו'ה מים הרקיע מגּ יד  ידיו וּ מעשׂ ה  אל ּכ ב וֹ ד מסּפ רים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ב ) הזוהר:(יט, ספר הקדמת ח:)[זוהר יט )](דף ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה (תהלים 
הרקיע  מגּ יד הכּ לּ הידיו  עם ׁש התחבּ ר וּ  החברים אוֹ תם אלּ וּ  . ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

זהוּ  הרקיע מי  ואחד. אחד  כּ ל ורוֹ ׁש ם מגּ יד  בריתּה , וּ בעלי ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַהזּ וֹ 
זכּ רוֹ ן, ספר  וזהוּ  וּ מזּ לוֹ ת, וכ וֹ כבים  וּ לבנה חּמ ה ׁש בּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע 
ההיכל  בּ ני להיוֹ ת אוֹ תם וכ וֹ תב אוֹ תם ור וֹ ׁש ם  מ גּ יד ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהוּ א

ּת מיד. רצוֹ נם אמרי (שם)ולעשׂ וֹ ת יבּ יע ליוֹ ם  קדוֹ ׁש וֹ ם יוֹ ם - ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌
החברים אוֹ תם מׁש בּ חים ,הּמ ל ׁש ל עליוֹ נים ימים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵמאוֹ תם
י בּ יע  לי וֹ ם י וֹ ם לחבר וֹ . אחד כּ ל  ׁש אמר דבר אוֹ ת וֹ  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים

ׁש ּמ ׁש למת דּ רגּ ה כּ ל - לּ לילה ולילה וּ מ ׁש בּ חוֹ , אמר [נ "א:אוֹ תוֹ  ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
מחברוֹ ,ששולטת] אחד  כּ ל ׁש ל  דעת אוֹ תוֹ  לזה זה מׁש בּ ח ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה 

ובאהבה]וּ ב ׁש למוּ ת ואוֹ הבים.[ס"א חברים להם  נעשׂ ים [דףר בּ ה ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
ע"א] ׁש אט העוֹ לם, דּ ברי  בּ ׁש אר  - דּ ברים ואין אמר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵאין

אבל  לׁש מעם. צרי וא הּק ד וֹ ׁש   ה ּמ ל לפני ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מעים
אוֹ תם מדידה, עוֹ שׂ ים קוּ ם. יצא הארץ בּ כל הלּ ל וּ , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
נעשׂ ים מאלּ ה ּת ח ּת וֹ נים, וּ מדוֹ רים עלי וֹ נים מדוֹ רים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
ׁש אוֹ תם ּת אמר ואם ה בח. מאוֹ תוֹ  הארץ, וּ מאלּ ה  ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְרקיעים,

בּ קצה - בּ עוֹ לם מׁש וֹ טטים אחד  בּ מקוֹ ם מלּ יהם.דּ ברים תבל  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
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דּ עת: יחוּ ה לּ לילה ולילה דּ בריםד אמר ואין אמר אין 

ואמר, חזר בהם  ׁש וֹ רה מי רקיעים, מהם ׁש נּ עשׂ ים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
וּ מׁש כּ נוֹ  מד וֹ ר וֹ  שׂ ם קדוֹ ׁש  ׁש מׁש , אוֹ תוֹ  בּ הם. אהל  שׂ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַל מׁש 

בּ הם. וּ מתעּט ר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבהם

כּ חתן ּכ יון  וה וּ א  - אזי בּ הם, וּ מתעּט ר  רקיעים בּ אוֹ תם ׁש וֹ רה ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ורץ  מהם י וֹ צא רקיעים. בּ אוֹ תם ורץ  שׂ מח מחּפ תוֹ . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ֵֹיצא
- מ וֹ צאוֹ  המים מקצה אחר . בּ מקוֹ ם  אחר אחד  מגדּ ל  ְֹלת ו◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
למעלה. המים  קצה ׁש הוּ א וּ בא, יוֹ צא עלי וֹ ן מעוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַודּ אי
ׁש היא למּט ה, המים  קצה זה ּת קוּ פתוֹ  זה מי - ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ תק וּ פתוֹ 
מן  וּ מתקרת האיברים, כּ ל  את ׁש ּס וֹ בבת הנה ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְתקוּ פת
זוֹ  ּת קוּ פה ׁש א וֹ ת ּה  - מחּמ תוֹ  נסּת ר ואין זה. רקיע עד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
מי  אין - נס ּת ר  ואין צד. בּ כל ׁש ּמ סוֹ בב המׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוּ תק וּ פת
מּק יפוֹ ת כ לּ ם ׁש היוּ  העליוֹ נוֹ ת הדּ רגוֹ ת מכּ ל מ ּמ נּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תכּ ּס ה
מחּמ תוֹ  מּמ נּ וּ . ׁש ּמ תכּ ּס ה מי אין ואחד אחד  וכל אליו, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָוּ באוֹ ת

ו ׁש ב ׁש ּמ תחּמ ם בּ ׁש עה בּ ת ׁש וּ בה(ומשתוקק)- (בתשוקה)לגבּ יהם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הוּ א, הּת וֹ רה בּ גלל הזּ ה העלּ וּ י וכל הזּ ה הבח כּ ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה ,
וׁש ה ה', כּ אן כּ תוּ ב ּפ עמים ׁש ׁש  ּת מימה . ה' ּת וֹ רת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ועל  ּת מימה". ה' "ּת וֹ רת עד מסּפ רים" "המים מן ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְפס וּ קים
את אהים  בּ רא אוֹ תיּ וֹ ת. ׁש ׁש  הרי  - בּ ראׁש ית כּ תוּ ב זה ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶסוֹ ד
כּ נגד  אחרים ּפ ס וּ קים ּת בוֹ ת . ׁש ׁש  הרי - הארץ ואת  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
כּ אן. ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת ׁש ׁש  בּ גלל פסוּ קים ׁש ה ה'. ּפ עמים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵׁש ׁש 

כּ אן. ׁש ל  ּת בוֹ ת ׁש ׁש  בּ גלל ׁש מ וֹ ת  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִׁש ה
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ואמרודוד רחמים, זה על מבּק ׁש  אז היה בי ימ ׁש לוּ  אל ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
יד איתם  על העקב אוֹ תוֹ  לׁש מר בּ מק וֹ מוֹ . י ׁש ט ׁש א , ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

כּ נגד  ׁש התגּ בּ ר  בּ עוֹ לם ל ׁש אין בּ כוֹ ר. בּ ן גדוֹ ל, ׁש נּ קרא  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב,
בּ על  ׁש הוּ א מוּ ם מ נּ חלתוֹ , והסירוֹ  יעקב , כּ מוֹ  הזּ ה ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 

ביתוֹ . יט ּמ א ׁש א ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית ,

וכו'ה מים הרקיע מגּ יד  ידיו וּ מעשׂ ה  אל ּכ ב וֹ ד מסּפ רים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ב ) הזוהר:(יט, ספר הקדמת ח:)[זוהר יט )](דף ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה (תהלים 
הרקיע  מגּ יד הכּ לּ הידיו  עם ׁש התחבּ ר וּ  החברים אוֹ תם אלּ וּ  . ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

זהוּ  הרקיע מי  ואחד. אחד  כּ ל ורוֹ ׁש ם מגּ יד  בריתּה , וּ בעלי ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַהזּ וֹ 
זכּ רוֹ ן, ספר  וזהוּ  וּ מזּ לוֹ ת, וכ וֹ כבים  וּ לבנה חּמ ה ׁש בּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע 
ההיכל  בּ ני להיוֹ ת אוֹ תם וכ וֹ תב אוֹ תם ור וֹ ׁש ם  מ גּ יד ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהוּ א

ּת מיד. רצוֹ נם אמרי (שם)ולעשׂ וֹ ת יבּ יע ליוֹ ם  קדוֹ ׁש וֹ ם יוֹ ם - ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌
החברים אוֹ תם מׁש בּ חים ,הּמ ל ׁש ל עליוֹ נים ימים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵמאוֹ תם
י בּ יע  לי וֹ ם י וֹ ם לחבר וֹ . אחד כּ ל  ׁש אמר דבר אוֹ ת וֹ  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים

ׁש ּמ ׁש למת דּ רגּ ה כּ ל - לּ לילה ולילה וּ מ ׁש בּ חוֹ , אמר [נ "א:אוֹ תוֹ  ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
מחברוֹ ,ששולטת] אחד  כּ ל ׁש ל  דעת אוֹ תוֹ  לזה זה מׁש בּ ח ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה 

ובאהבה]וּ ב ׁש למוּ ת ואוֹ הבים.[ס"א חברים להם  נעשׂ ים [דףר בּ ה ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
ע"א] ׁש אט העוֹ לם, דּ ברי  בּ ׁש אר  - דּ ברים ואין אמר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵאין

אבל  לׁש מעם. צרי וא הּק ד וֹ ׁש   ה ּמ ל לפני ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מעים
אוֹ תם מדידה, עוֹ שׂ ים קוּ ם. יצא הארץ בּ כל הלּ ל וּ , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
נעשׂ ים מאלּ ה ּת ח ּת וֹ נים, וּ מדוֹ רים עלי וֹ נים מדוֹ רים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
ׁש אוֹ תם ּת אמר ואם ה בח. מאוֹ תוֹ  הארץ, וּ מאלּ ה  ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְרקיעים,

בּ קצה - בּ עוֹ לם מׁש וֹ טטים אחד  בּ מקוֹ ם מלּ יהם.דּ ברים תבל  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
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דּ עת: יחוּ ה לּ לילה ולילה דּ בריםד אמר ואין אמר אין 

ואמר, חזר בהם  ׁש וֹ רה מי רקיעים, מהם ׁש נּ עשׂ ים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
וּ מׁש כּ נוֹ  מד וֹ ר וֹ  שׂ ם קדוֹ ׁש  ׁש מׁש , אוֹ תוֹ  בּ הם. אהל  שׂ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַל מׁש 

בּ הם. וּ מתעּט ר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבהם

כּ חתן ּכ יון  וה וּ א  - אזי בּ הם, וּ מתעּט ר  רקיעים בּ אוֹ תם ׁש וֹ רה ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ורץ  מהם י וֹ צא רקיעים. בּ אוֹ תם ורץ  שׂ מח מחּפ תוֹ . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ֵֹיצא
- מ וֹ צאוֹ  המים מקצה אחר . בּ מקוֹ ם  אחר אחד  מגדּ ל  ְֹלת ו◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
למעלה. המים  קצה ׁש הוּ א וּ בא, יוֹ צא עלי וֹ ן מעוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַודּ אי
ׁש היא למּט ה, המים  קצה זה ּת קוּ פתוֹ  זה מי - ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ תק וּ פתוֹ 
מן  וּ מתקרת האיברים, כּ ל  את ׁש ּס וֹ בבת הנה ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְתקוּ פת
זוֹ  ּת קוּ פה ׁש א וֹ ת ּה  - מחּמ תוֹ  נסּת ר ואין זה. רקיע עד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
מי  אין - נס ּת ר  ואין צד. בּ כל ׁש ּמ סוֹ בב המׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוּ תק וּ פת
מּק יפוֹ ת כ לּ ם ׁש היוּ  העליוֹ נוֹ ת הדּ רגוֹ ת מכּ ל מ ּמ נּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תכּ ּס ה
מחּמ תוֹ  מּמ נּ וּ . ׁש ּמ תכּ ּס ה מי אין ואחד אחד  וכל אליו, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָוּ באוֹ ת

ו ׁש ב ׁש ּמ תחּמ ם בּ ׁש עה בּ ת ׁש וּ בה(ומשתוקק)- (בתשוקה)לגבּ יהם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הוּ א, הּת וֹ רה בּ גלל הזּ ה העלּ וּ י וכל הזּ ה הבח כּ ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה ,
וׁש ה ה', כּ אן כּ תוּ ב ּפ עמים ׁש ׁש  ּת מימה . ה' ּת וֹ רת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ועל  ּת מימה". ה' "ּת וֹ רת עד מסּפ רים" "המים מן ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְפס וּ קים
את אהים  בּ רא אוֹ תיּ וֹ ת. ׁש ׁש  הרי  - בּ ראׁש ית כּ תוּ ב זה ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶסוֹ ד
כּ נגד  אחרים ּפ ס וּ קים ּת בוֹ ת . ׁש ׁש  הרי - הארץ ואת  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
כּ אן. ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת ׁש ׁש  בּ גלל פסוּ קים ׁש ה ה'. ּפ עמים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵׁש ׁש 

כּ אן. ׁש ל  ּת בוֹ ת ׁש ׁש  בּ גלל ׁש מ וֹ ת  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִׁש ה
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קוֹ לם: נׁש מע תבלהּב לי וּ בקצה קוּ ם יצא הארץ בּ כל 
בּ הם: אהל שׂ ם למׁש  יצאומלּ יהם כּ חתן והוּ א 

ארח: לרוּ ץ כּ גבּ וֹ ר ישׂ ישׂ  המיםזמחּפ תוֹ  מקצה 
מחּמ תוֹ : נסּת ר ואין קצוֹ תם על וּ תקוּ פתוֹ  ּת וֹ רתחמוֹ צאוֹ  

יהויהו עדוּ ת נפׁש  מׁש יבת ּת מימה 
ּפ תי: מחכּ ימת יהוטנאמנה יׁש ריםּפ קּ וּ די 

ה טירה לאחר  נת וה כר ה רה  ק על ע מד ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָֹהל 
רה ההל ת  ְְְִַַַַָוחבת

נפׁש ּת וֹ רת מ ׁש יבת ּת מימה ח)ה ' וישב:(יט , פ' בראשית (דף[זוהר  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ וֹ ]קפד:) אין רק והבּ וֹ ר הבּ רה אתוֹ  ויּ ׁש לכוּ  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌ַויּ ּק חהוּ 
ואמר , ּפ תח יהוּ דה רבּ י יט )מים. ּת מימה (תהלים ה' ּת וֹ רת ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נפׁש  שלם].מׁש יבת עולם החריב כאלו  תורה דברי שמבטל יׁש [מי  כּ ּמ ה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
יהיוּ  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי ׁש כּ ל  בּ ּת וֹ רה, לה ׁש ּת דּ ל  אדם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני 
ואפ לּ וּ  עוֹ למוֹ ת. בּ ׁש ני וזוֹ כה הבּ א וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם חיּ ים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַלוֹ 

כּ רא וּ י, ל ׁש מּה  בּ ּה  מׁש ּת דּ ל ו א בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  זוֹ כה מי  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ההוּ א. בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  דּ נים ואין ה זּ ה, בּ ע וֹ לם  טוֹ ב ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְל שׂ כר 

ע"א] קפה  כּ תוּ ב[דף  וּ ראה, ג )וּ בא בּ ימינ ּה (משלי  ימים אר ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌
בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל בּ אוֹ תוֹ  ימים אר וכבוֹ ד. עׁש ר ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָֹ◌ְ◌ִבּ שׂ מאל ּה 
היּ מים,  אר ׁש בּ וֹ  ההוּ א בּ עוֹ לם ימים אר לוֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש מּה ,
הּק דה בּ טחוֹ ן הוּ א ׁש ם ימים, ודּ אי  הם היּ מים ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואוֹ תם
בּ ּת וֹ רה, להׁש ּת דּ ל הזּ ה בּ עוֹ לם אדם ׁש בּ וֹ טח  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה

תהלי זוהר 

יתה 149זוהר הלימוד חשוו סדר ח ליו

יטתהלי מזמור  | לחודש  ג  | ראשו ספר 

טוֹ ב  שׂ כר  לוֹ  י ׁש  וכבוֹ ד, ע ׁש ר  בּ שׂ מאלּה  ההוּ א, בּ עוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחזּ ק
הזּ ה. בּ עוֹ לם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש לוה 

הזּ ה,וכל  הע וֹ לם מן  כּ ׁש יּ וֹ צא לׁש מּה , בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש א עליו וּ מגנּ ה לפניו  וּ מכריזה לפניו הוֹ לכת  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה 
ׁש וֹ מרת היא בּ ּק בר, הגּ וּ ף כּ ׁש וֹ כב הדּ ין. בּ עלי  אליו ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִיקרב וּ 
היא למקוֹ מּה , לׁש וּ ב להסּת לּ ק הוֹ לכת כּ ׁש הנּ ׁש מה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְאוֹ תוֹ .
מ לּ פני  נׁש בּ רים ׁש ערים  וכ ּמ ה ההיא. ה נּ ׁש מה  לפני  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת
עד  האדם על ועוֹ מדת למק וֹ מּה , ׁש נּ כנסת עד  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
מלּמ דת והיא העוֹ לם, ׁש ל הּמ תים ׁש יּ קוּ מ וּ  בּ זּ מן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעוֹ רר 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  סנגוֹ ריה. ו)עליו את(משלי  ּת נחה  בּ התהלּ כ ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌
ּת נחה בּ התהלּ כ .תשׂ יח היא והקיצוֹ ת   עלי ּת ׁש מר   ְּבּ ׁש כב◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ׁש וֹ כב  בּ ׁש עה -  עלי ּת ׁש מר  ּבּ ׁש כב ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  - ָֹאת◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ואז  בּ ּק בר, הגּ וּ ף נדּ וֹ ן ההוּ א בּ זּ מן אז ׁש הרי  בּ ּק בר, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַהגּ וּ ף
ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  - תשׂ יח היא והקיצוֹ ת עליו. מגנּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
תשׂ יח היא העפר, מן העוֹ לם ׁש ל  הּמ תים ׁש יּ תעוֹ ררוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן 

סנגוֹ ר.  עלי ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

תשׂ יחרבּ י  היא זּ ה מה ,תשׂ יח היא אמר , מוּ םאלעזר ? ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
תׁש ּת כּ ח א הּת וֹ רה מהעפר , יקוּ מוּ  ׁש עכ ׁש ו גּ ב  על ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁש אף
כּ ׁש הסּת לּ קוּ  ׁש עזבוּ  הּת וֹ רה אוֹ תּה  כּ ל את ידעוּ  אז ׁש הרי  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵמהם,
ותכּ נס  זמן, מאוֹ תוֹ  ׁש מוּ רה הּת וֹ רה אוֹ תּה  הזּ ה. העוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמן

ה וכל בּ מעיהם. תד בּ ר  והיא מּק דם, כּ מוֹ  דּ בריםלמעיהם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הדּ ברים אוֹ תם כּ ל ׁש הרי  בּ ראׁש וֹ נה, ׁש היוּ  מ כּ מוֹ  יוֹ תר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְמתּק נים
וא בּ הם הׁש ּת דּ ל  והוּ א כּ ראוּ י  אוֹ תם לה יג יכל א ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
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קוֹ לם: נׁש מע תבלהּב לי וּ בקצה קוּ ם יצא הארץ בּ כל 
בּ הם: אהל שׂ ם למׁש  יצאומלּ יהם כּ חתן והוּ א 

ארח: לרוּ ץ כּ גבּ וֹ ר ישׂ ישׂ  המיםזמחּפ תוֹ  מקצה 
מחּמ תוֹ : נסּת ר ואין קצוֹ תם על וּ תקוּ פתוֹ  ּת וֹ רתחמוֹ צאוֹ  

יהויהו עדוּ ת נפׁש  מׁש יבת ּת מימה 
ּפ תי: מחכּ ימת יהוטנאמנה יׁש ריםּפ ּק וּ די 

ה טירה לאחר  נת וה כר ה רה  ק על ע מד ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָֹהל 
רה ההל ת  ְְְִַַַַָוחבת

נפׁש ּת וֹ רת מ ׁש יבת ּת מימה ח)ה ' וישב:(יט , פ' בראשית (דף[זוהר  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ וֹ ]קפד:) אין רק והבּ וֹ ר הבּ רה אתוֹ  ויּ ׁש לכוּ  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌ַויּ ּק חהוּ 
ואמר , ּפ תח יהוּ דה רבּ י יט )מים. ּת מימה (תהלים ה' ּת וֹ רת ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נפׁש  שלם].מׁש יבת עולם החריב כאלו  תורה דברי שמבטל יׁש [מי  כּ ּמ ה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
יהיוּ  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי ׁש כּ ל  בּ ּת וֹ רה, לה ׁש ּת דּ ל  אדם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני 
ואפ לּ וּ  עוֹ למוֹ ת. בּ ׁש ני וזוֹ כה הבּ א וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם חיּ ים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַלוֹ 

כּ רא וּ י, ל ׁש מּה  בּ ּה  מׁש ּת דּ ל ו א בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  זוֹ כה מי  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ההוּ א. בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  דּ נים ואין ה זּ ה, בּ ע וֹ לם  טוֹ ב ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְל שׂ כר 

ע"א] קפה  כּ תוּ ב[דף  וּ ראה, ג )וּ בא בּ ימינ ּה (משלי  ימים אר ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌
בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל בּ אוֹ תוֹ  ימים אר וכבוֹ ד. עׁש ר ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָֹ◌ְ◌ִבּ שׂ מאל ּה 
היּ מים,  אר ׁש בּ וֹ  ההוּ א בּ עוֹ לם ימים אר לוֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש מּה ,
הּק דה בּ טחוֹ ן הוּ א ׁש ם ימים, ודּ אי  הם היּ מים ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואוֹ תם
בּ ּת וֹ רה, להׁש ּת דּ ל הזּ ה בּ עוֹ לם אדם ׁש בּ וֹ טח  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה
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טוֹ ב  שׂ כר  לוֹ  י ׁש  וכבוֹ ד, ע ׁש ר  בּ שׂ מאלּה  ההוּ א, בּ עוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחזּ ק
הזּ ה. בּ עוֹ לם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש לוה 

הזּ ה,וכל  הע וֹ לם מן  כּ ׁש יּ וֹ צא לׁש מּה , בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש א עליו וּ מגנּ ה לפניו  וּ מכריזה לפניו הוֹ לכת  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה 
ׁש וֹ מרת היא בּ ּק בר, הגּ וּ ף כּ ׁש וֹ כב הדּ ין. בּ עלי  אליו ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִיקרב וּ 
היא למקוֹ מּה , לׁש וּ ב להסּת לּ ק הוֹ לכת כּ ׁש הנּ ׁש מה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְאוֹ תוֹ .
מ לּ פני  נׁש בּ רים ׁש ערים  וכ ּמ ה ההיא. ה נּ ׁש מה  לפני  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת
עד  האדם על ועוֹ מדת למק וֹ מּה , ׁש נּ כנסת עד  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
מלּמ דת והיא העוֹ לם, ׁש ל הּמ תים ׁש יּ קוּ מ וּ  בּ זּ מן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעוֹ רר 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  סנגוֹ ריה. ו)עליו את(משלי  ּת נחה  בּ התהלּ כ ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌
ּת נחה בּ התהלּ כ .תשׂ יח היא והקיצוֹ ת   עלי ּת ׁש מר   ְּבּ ׁש כב◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ׁש וֹ כב  בּ ׁש עה -  עלי ּת ׁש מר  ּבּ ׁש כב ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  - ָֹאת◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ואז  בּ ּק בר, הגּ וּ ף נדּ וֹ ן ההוּ א בּ זּ מן אז ׁש הרי  בּ ּק בר, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַהגּ וּ ף
ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  - תשׂ יח היא והקיצוֹ ת עליו. מגנּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
תשׂ יח היא העפר, מן העוֹ לם ׁש ל  הּמ תים ׁש יּ תעוֹ ררוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן 

סנגוֹ ר.  עלי ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

תשׂ יחרבּ י  היא זּ ה מה ,תשׂ יח היא אמר , מוּ םאלעזר ? ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
תׁש ּת כּ ח א הּת וֹ רה מהעפר , יקוּ מוּ  ׁש עכ ׁש ו גּ ב  על ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁש אף
כּ ׁש הסּת לּ קוּ  ׁש עזבוּ  הּת וֹ רה אוֹ תּה  כּ ל את ידעוּ  אז ׁש הרי  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵמהם,
ותכּ נס  זמן, מאוֹ תוֹ  ׁש מוּ רה הּת וֹ רה אוֹ תּה  הזּ ה. העוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמן

ה וכל בּ מעיהם. תד בּ ר  והיא מּק דם, כּ מוֹ  דּ בריםלמעיהם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הדּ ברים אוֹ תם כּ ל ׁש הרי  בּ ראׁש וֹ נה, ׁש היוּ  מ כּ מוֹ  יוֹ תר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְמתּק נים
וא בּ הם הׁש ּת דּ ל  והוּ א כּ ראוּ י  אוֹ תם לה יג יכל א ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
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בּ וֹ . ּת דבּ ר והּת וֹ רה מתּק נים למעיו נכנסים כּ לּ ם - בּ הם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִנד בּ ק
זה כּ מוֹ  אמר, יהוּ דה רבּ י .תשׂ יח היא והקיצ וֹ ת ׁש כּ תוּ ב ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
בּ ּה  להׁש ּת דּ ל זוֹ כה הזּ ה, בּ ע וֹ לם בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָכּ ל

נתבּ אר. והנּ ה הבּ א, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם

הזּ ה ראה,בּ א בּ ע וֹ לם להׁש ּת דּ ל זוֹ כה ׁש א האיׁש  א וֹ תוֹ  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
הזּ ה, הע וֹ לם  מן כּ ׁש יּ וֹ צא בּ חׁש כה ,  ה וֹ ל והוּ א ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
ׁש א הּת חּת וֹ ן, לּמ קוֹ ם לגּ יהנּ ם  אוֹ תוֹ  וּ מכניסים א וֹ תוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְנוֹ טלים
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה יּ ון, טיט ׁש אוֹ ן בּ וֹ ר  ׁש נּ קרא עליו, מרחם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

מ) רגלי (תהלים סלע על ויּ קם היּ ון מּט יט ׁש אוֹ ן מבּ וֹ ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ'ויּ עלני
בּ עוֹ לם בּ ּת וֹ רה מׁש ּת דּ ל  ׁש א א וֹ ת וֹ  , ּכ וּ מוּ ם א ׁש וּ רי '. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵכּ וֹ נן

כּ תוּ ב  מה הע וֹ לם, ׁש ל בּ ּט נּ וֹ פ וֹ ת וּ מתטנּ ף ויּ ּק חהוּ הזּ ה ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌
את ׁש דּ נים הּמ קוֹ ם הגּ יהנּ ם, הוּ א זה - הבּ רה אתוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ ׁש לכ וּ 
היה ׁש הוּ א  כּ מ וֹ  - רק והבּ וֹ ר בּ ּת וֹ רה. הׁש ּת דּ ל וּ  ׁש א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם

הּט עם מה מים.ריק, בּ וֹ  היה ׁש א מוּ ם כּ ּמ ה ? וּ ראה וּ בא ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מהארץ  י שׂ ראל  גל וּ  א ׁש הרי הּת וֹ רה, ׁש ל הענ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָהוּ א
מּמ נּ ה  ונעזב וּ  הּת וֹ רה מן ׁש הסּת לּ קוּ  מוּ ם א לּ א ,הּק דוֹ ׁש ה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב ט )זהוּ  על (ירמיה וגוֹ ' זאת את ויבן החכם האיׁש  מי  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
וגוֹ '. ּת וֹ רתי  את עזבם על ה' ויּ אמר וגוֹ '. הארץ  אבדה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָמה

מכּ אן אמר, יוֹ סי ה)רבּ י דעת.(ישעיה מבּ לי ע ּמ י  גּ לה לכן ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
 ּכ מתק יּ ם מ וּ ם א והעוֹ לם הּת וֹ רה, קיּ וּ ם על  עוֹ מד  הכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ ּת וֹ רה  אלּ א וּ מּט ה,בּ קיּ וּ מוֹ  מעלה העוֹ למוֹ ת, קיּ וּ ם ׁש היא , ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
לג )ׁש כּ ת וּ ב ׁש מים(ירמיה  חּק וֹ ת  ולילה יוֹ מם בריתי  א  אם ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌

א שׂ מ ּת י .וארץ ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
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האד  נפ מיבה  ה ְִֵֶֶַַָָָָרת 

נפׁש ּת וֹ רת מ ׁש יבת ּת מימה ח)ה' יתרו:(יט, פ' שמות (דף[זוהר ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

אמר,]פ"ד:) י וֹ סי רבּ י אלהם. ויּ אמר  העם אל מׁש ה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַויּ רד
אמר מה  כתוּ ב וא אלהם, ויּ אמר  ׁש כּ תוּ ב הזּ וֹ  האמירה ?מהי  ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

שׂ מחה כּ ׁש בּ אה הוּ א, העוֹ לם  דּ ר וּ ראה , בּ א יצחק, רבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
יכוֹ ל לאד  א מּמ נּ וּ , יוֹ דע  א כּ ׁש עדין - צער  כּ ׁש בּ א אוֹ  ם ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

בּ קיּ וּ מ וֹ  ע וֹ מד מּמ נּ וּ , וּ כׁש יּ וֹ דע  לׁש עה. ּפ וֹ רח  ל בּ וֹ  ׁש הרי  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִלסבּ ל,
כּ אן, ׁש כּ ן כּ ל לס בּ ל. כך )ויכוֹ ל אינו להם(וכאן אמר מׁש ה ׁש הרי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

לסבּ ל . יכלוּ  וא בּ דברים, לבּ ם וחזּ ק  ּכ אחר  היה מה ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
אלהם ו יּ אמר   ּכ וּ מ וּ ם דּ בר. להם א וֹ מר היה א אם ׁש כּ ן  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל
א זה כּ ל ועם אהים. וידבּ ר   ּכ ואחר לבּ ם, וחזּ ק ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה ,
אמר חיּ יא רבּ י אמר יהוּ דה רבּ י אמר ׁש נינ וּ , ׁש הרי  לסבּ ל , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָיכלוּ 
ּפ רחה הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  דברוֹ  כּ ׁש מעוּ  יוֹ סי, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י
להדּ בק  כבוֹ ד וֹ  כּ ּס א עד  ישׂ ראל ׁש ל נׁש מתם ועלתה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתם,

ע"א]ׁש ם . פ "ה וכי [דף הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני  תוֹ רה  אמרה ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
העוֹ לם ׁש נּ ברא טרם ׁש נים מאל ּפ ים הייתי לח נּ ם?לחנּ ם ! ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ ּה  יז)כּ תוּ ב  הגּ ר(ויקרא הגּ ר  וּ מן ישׂ ראל מבּ ני  איׁש  ואי ׁש  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ל )בּ תוֹ כם, לאמר,(שמות ּת דבּ ר י שׂ ראל  בּ ני כה)ואל לי (ויקרא כּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִֹ◌ִ◌

עבדים ישׂ ראל י שׂ ראל ?בני  בּ ני  הם איפה ׁש עה! בּ אוֹ תּה  ? ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
למק וֹ מוֹ . ואחד אחד  כּ ל  י שׂ ראל  נׁש מוֹ ת את הּת וֹ רה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזירה
זהוּ  לישׂ ראל. אוֹ תן להחזיר בּ נׁש מוֹ תיהם ואחזה חזּ קה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

יט )ׁש כּ תוּ ב מׁש יבת(תהלים נפׁש '. מׁש יבת ּת מימה ה' 'ּת וֹ רת ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌
מּמ ׁש . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶנפׁש 

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד150 חשוו סדר ח ליו

יטתהלי מזמור  | לחודש  ג  | ראשו ספר 

בּ וֹ . ּת דבּ ר והּת וֹ רה מתּק נים למעיו נכנסים כּ לּ ם - בּ הם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִנד בּ ק
זה כּ מוֹ  אמר, יהוּ דה רבּ י .תשׂ יח היא והקיצ וֹ ת ׁש כּ תוּ ב ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
בּ ּה  להׁש ּת דּ ל זוֹ כה הזּ ה, בּ ע וֹ לם בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָכּ ל

נתבּ אר. והנּ ה הבּ א, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם

הזּ ה ראה,בּ א בּ ע וֹ לם להׁש ּת דּ ל זוֹ כה ׁש א האיׁש  א וֹ תוֹ  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
הזּ ה, הע וֹ לם  מן כּ ׁש יּ וֹ צא בּ חׁש כה ,  ה וֹ ל והוּ א ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
ׁש א הּת חּת וֹ ן, לּמ קוֹ ם לגּ יהנּ ם  אוֹ תוֹ  וּ מכניסים א וֹ תוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְנוֹ טלים
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה יּ ון, טיט ׁש אוֹ ן בּ וֹ ר  ׁש נּ קרא עליו, מרחם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

מ) רגלי (תהלים סלע על ויּ קם היּ ון מּט יט ׁש אוֹ ן מבּ וֹ ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ'ויּ עלני
בּ עוֹ לם בּ ּת וֹ רה מׁש ּת דּ ל  ׁש א א וֹ ת וֹ  , ּכ וּ מוּ ם א ׁש וּ רי '. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵכּ וֹ נן

כּ תוּ ב  מה הע וֹ לם, ׁש ל בּ ּט נּ וֹ פ וֹ ת וּ מתטנּ ף ויּ ּק חהוּ הזּ ה ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌
את ׁש דּ נים הּמ קוֹ ם הגּ יהנּ ם, הוּ א זה - הבּ רה אתוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ ׁש לכ וּ 
היה ׁש הוּ א  כּ מ וֹ  - רק והבּ וֹ ר בּ ּת וֹ רה. הׁש ּת דּ ל וּ  ׁש א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם

הּט עם מה מים.ריק, בּ וֹ  היה ׁש א מוּ ם כּ ּמ ה ? וּ ראה וּ בא ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מהארץ  י שׂ ראל  גל וּ  א ׁש הרי הּת וֹ רה, ׁש ל הענ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָהוּ א
מּמ נּ ה  ונעזב וּ  הּת וֹ רה מן ׁש הסּת לּ קוּ  מוּ ם א לּ א ,הּק דוֹ ׁש ה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב ט )זהוּ  על (ירמיה וגוֹ ' זאת את ויבן החכם האיׁש  מי  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
וגוֹ '. ּת וֹ רתי  את עזבם על ה' ויּ אמר וגוֹ '. הארץ  אבדה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָמה

מכּ אן אמר, יוֹ סי ה)רבּ י דעת.(ישעיה מבּ לי ע ּמ י  גּ לה לכן ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
 ּכ מתק יּ ם מ וּ ם א והעוֹ לם הּת וֹ רה, קיּ וּ ם על  עוֹ מד  הכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ ּת וֹ רה  אלּ א וּ מּט ה,בּ קיּ וּ מוֹ  מעלה העוֹ למוֹ ת, קיּ וּ ם ׁש היא , ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
לג )ׁש כּ ת וּ ב ׁש מים(ירמיה  חּק וֹ ת  ולילה יוֹ מם בריתי  א  אם ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌

א שׂ מ ּת י .וארץ ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌

תהלי זוהר 

יתה 151זוהר הלימוד חשוו סדר ח ליו

יטתהלי מזמור  | לחודש  ג  | ראשו ספר 

האד  נפ מיבה  ה ְִֵֶֶַַָָָָרת 

נפׁש ּת וֹ רת מ ׁש יבת ּת מימה ח)ה' יתרו:(יט, פ' שמות (דף[זוהר ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

אמר,]פ"ד:) י וֹ סי רבּ י אלהם. ויּ אמר  העם אל מׁש ה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַויּ רד
אמר מה  כתוּ ב וא אלהם, ויּ אמר  ׁש כּ תוּ ב הזּ וֹ  האמירה ?מהי  ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

שׂ מחה כּ ׁש בּ אה הוּ א, העוֹ לם  דּ ר וּ ראה , בּ א יצחק, רבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
יכוֹ ל לאד  א מּמ נּ וּ , יוֹ דע  א כּ ׁש עדין - צער  כּ ׁש בּ א אוֹ  ם ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

בּ קיּ וּ מ וֹ  ע וֹ מד מּמ נּ וּ , וּ כׁש יּ וֹ דע  לׁש עה. ּפ וֹ רח  ל בּ וֹ  ׁש הרי  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִלסבּ ל,
כּ אן, ׁש כּ ן כּ ל לס בּ ל. כך )ויכוֹ ל אינו להם(וכאן אמר מׁש ה ׁש הרי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

לסבּ ל . יכלוּ  וא בּ דברים, לבּ ם וחזּ ק  ּכ אחר  היה מה ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
אלהם ו יּ אמר   ּכ וּ מ וּ ם דּ בר. להם א וֹ מר היה א אם ׁש כּ ן  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל
א זה כּ ל ועם אהים. וידבּ ר   ּכ ואחר לבּ ם, וחזּ ק ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה ,
אמר חיּ יא רבּ י אמר יהוּ דה רבּ י אמר ׁש נינ וּ , ׁש הרי  לסבּ ל , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָיכלוּ 
ּפ רחה הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  דברוֹ  כּ ׁש מעוּ  יוֹ סי, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י
להדּ בק  כבוֹ ד וֹ  כּ ּס א עד  ישׂ ראל ׁש ל נׁש מתם ועלתה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתם,

ע"א]ׁש ם . פ "ה וכי [דף הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני  תוֹ רה  אמרה ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
העוֹ לם ׁש נּ ברא טרם ׁש נים מאל ּפ ים הייתי לח נּ ם?לחנּ ם ! ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ ּה  יז)כּ תוּ ב  הגּ ר(ויקרא הגּ ר  וּ מן ישׂ ראל מבּ ני  איׁש  ואי ׁש  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ל )בּ תוֹ כם, לאמר,(שמות ּת דבּ ר י שׂ ראל  בּ ני כה)ואל לי (ויקרא כּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִֹ◌ִ◌

עבדים ישׂ ראל י שׂ ראל ?בני  בּ ני  הם איפה ׁש עה! בּ אוֹ תּה  ? ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
למק וֹ מוֹ . ואחד אחד  כּ ל  י שׂ ראל  נׁש מוֹ ת את הּת וֹ רה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזירה
זהוּ  לישׂ ראל. אוֹ תן להחזיר בּ נׁש מוֹ תיהם ואחזה חזּ קה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

יט )ׁש כּ תוּ ב מׁש יבת(תהלים נפׁש '. מׁש יבת ּת מימה ה' 'ּת וֹ רת ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌
מּמ ׁש . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶנפׁש 

תהלי זוהר 
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ס ר  ת א על רק להרא ת הרה ל סר ת א א מר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָמי
.חר ח א  ה א  ְִִַַָלבד

וכו'ּת וֹ רת נפ ׁש  מׁש יבת ּת מימה ח)ה' פ':(יט , במדבר [זוהר ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

קמ"ט.)בהעלותך היוּ ](דף יצחק  ורבּ י  יוֹ סי  ורבּ י אלעזר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י
הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד קרד וֹ . הרי בּ אוֹ תם ּפ געוּ  .בּ דּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְהוֹ לכים
והיוּ  רמים, הרים אוֹ תם וראה עיניו, אלעזר רבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵהרים
אלּ וּ  חברים, לאוֹ תם אלעזר  רבּ י  אמר בפחד. וּ פחדוּ  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲחׁש וּ כים,
ודברי  ׁש ׁש ה ׁש אנוּ  כּ יון  אבל פוֹ חדים. היינוּ  א כּ אן, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאבּ א

נמ א כּ אן הדּ ין בּ ינינוּ , צא.תוֹ רה ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ תוּ ב ּפ תח ואמר , אלעזר ח)ר בּ י בּ חדׁש (בראשית הּת בה וּת נח ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌
דּ ברי  חביבים כּ ּמ ה וגוֹ '. אררט הרי על וגוֹ ', ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהביעי
כּ לּ ּה  והּת וֹ רה עליוֹ נים, ס וֹ דוֹ ת י ׁש  ודבר דּ בר  ׁש בּ כל ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
כּ ל  הּת וֹ רה: ׁש ל מדּ וֹ ת עשׂ רה בּ ׁש ׁש  וׁש נינוּ  עליוֹ נה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת
עצמ וֹ  על ללּמ ד א לל ּמ ד , הכּ לל  מן ויצא  בכלל ׁש היה ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
ׁש היא הּת וֹ רה, ׁש הרי  יצא. כּ לּ וֹ  הכּ לל על לל ּמ ד  אלּ א ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָיצא,
ודּ אי  בּ עוֹ לם, אחד  סּפ וּ ר מּמ נּ ה ׁש יּ וֹ צא גּ ב על אף  עלי וֹ ן, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְכּ לל
דּ ברים להראוֹ ת אלּ א סּפ וּ ר, אוֹ תוֹ  את להראוֹ ת באה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָא 
אלּ א יצא, עצמוֹ  על  ללּמ ד וא עלי וֹ נים. וסוֹ ד וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
אוֹ  הּת וֹ רה ׁש ל  סּפ וּ ר ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם יצא. כּ לּ וֹ  הכּ לל  על  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְללּמ ד
א הּת וֹ רה, מכּ לל י וֹ צא ׁש הוּ א גּ ב על אף מעשׂ ה, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַאוֹ תוֹ 
כּ לל  אוֹ תוֹ  על להראוֹ ת אלּ א בּ לבד, יצא  עצמ וֹ  על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב זה, כּ גוֹ ן יצא. כּ לּ ּה  הּת וֹ רה ׁש ל ח)עליוֹ ן וּת נח(בראשית ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
הרי  על  לחדׁש  יוֹ ם עשׂ ר בּ ׁש בעה הביעי בּ חד ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהּת בה

תהלי זוהר 
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יהו מצות לב עינים:משׂ ּמ חי מאירת בּ רה 

העוֹ לם. בּ סּפ וּ ר  וּ בא הּת וֹ רה, מכּ לל  יצא זה ּפ ס וּ ק ודּ אי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲאררט.
אחד  בּ מקוֹ ם ׁש הרי  בזה, א וֹ  בזה ׁש וֹ רה אם לנוּ  אכּפ ת  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָמה

יצאׁש יּ ׁש רה כּ לּ וֹ  הכּ לל על ללּמ ד  אלּ א ישׂ ראל? ואׁש ריהם . ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש א וֹ תוֹ  ׁש אוֹ מר  וּ מי אמת. ּת וֹ רת עליוֹ נה ּת וֹ רה להם ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּת נה
- בּ א ה וּ א בּ לבד סּפ וּ ר אוֹ ת וֹ  על  להראוֹ ת הּת וֹ רה , ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִסּפ וּ ר

עליוֹ נה  ּת וֹ רה אינּה  היא , ּכ ׁש אם  רוּ חוֹ . אמת,ּת ּפ ח ּת וֹ רת , ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
ּת וֹ רת היא עלי וֹ נה קד וֹ ׁש ה ּת וֹ רה ודּ אי  אמת.אלּ א ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌

כּ ל בּ א הדיוֹ ט , דּ ברי  לד בּ ר מכּ בוֹ דוֹ  א ודם בּ שׂ ר  מל ראה, ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  עליוֹ ן  ׁש ּמ ל  בדעּת עוֹ לה ואם לכתבם. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
מהם ולעשׂ וֹ ת לכּת ב קדוֹ ׁש ים דּ ברים לוֹ  הי וּ  א  הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
דּ ברי  ע שׂ ו, דּ ברי  כּ מוֹ  הדי וֹ טוֹ ת, דּ ברי  כּ נּ ס  ׁש הוּ א אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָּת וֹ רה,
בלק, דּ ברי בלעם, דּ ברי  האתוֹ ן, דּ ברי בּ יעקב, לבן דּ ברי  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהגר,
מהם וע שׂ ה ׁש כּ תוּ בים, ה ּס ּפ וּ רים ׁש אר  וכל וכנּ סם, זמרי, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 

אמת, ּת וֹ רת נקראת לּמ ה , ּכ אם יט )ּת וֹ רה. ה'(תהלים 'ּת וֹ רת ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌
בּ  ה ' מצות  י ׁש רים, ה' ּפ ּק וּ די  נאמנה, ה' עדוּ ת  רה,ּת מימה, ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אמת  ה' מׁש ּפ טי  טה וֹ רה, ה' מזּ הב יראת הנּ חמדים וכתוּ ב , ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
תוֹ רה דּ ברי אוֹ תם אלּ ה רב ', קדוֹ ׁש הוּ מּפ ז ּת וֹ רה ודּ אי אלּ א ? ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ א ודבר  דּ בר וכל  ּת מימה, ה ' ּת וֹ רת  אמת, ּת וֹ רת היא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה
דּ ברים ס ּפ וּ ר(אחרים)להרא וֹ ת  א וֹ ת וֹ  ׁש ל  דּ בר  ׁש א וֹ ת וֹ  עליוֹ נים. ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

אוֹ תוֹ  על להראוֹ ת אלּ א בּ א, בּ לבד יצא  עצמ וֹ  על  להראוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְא 
ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  בּ א, הוּ א ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכּ לל
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ס ר  ת א על רק להרא ת הרה ל סר ת א א מר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָמי
.חר ח א  ה א  ְִִַַָלבד

וכו'ּת וֹ רת נפ ׁש  מׁש יבת ּת מימה ח)ה' פ':(יט , במדבר [זוהר ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

קמ"ט.)בהעלותך היוּ ](דף יצחק  ורבּ י  יוֹ סי  ורבּ י אלעזר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י
הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד קרד וֹ . הרי בּ אוֹ תם ּפ געוּ  .בּ דּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְהוֹ לכים
והיוּ  רמים, הרים אוֹ תם וראה עיניו, אלעזר רבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵהרים
אלּ וּ  חברים, לאוֹ תם אלעזר  רבּ י  אמר בפחד. וּ פחדוּ  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲחׁש וּ כים,
ודברי  ׁש ׁש ה ׁש אנוּ  כּ יון  אבל פוֹ חדים. היינוּ  א כּ אן, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאבּ א

נמ א כּ אן הדּ ין בּ ינינוּ , צא.תוֹ רה ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ תוּ ב ּפ תח ואמר , אלעזר ח)ר בּ י בּ חדׁש (בראשית הּת בה וּת נח ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌
דּ ברי  חביבים כּ ּמ ה וגוֹ '. אררט הרי על וגוֹ ', ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהביעי
כּ לּ ּה  והּת וֹ רה עליוֹ נים, ס וֹ דוֹ ת י ׁש  ודבר דּ בר  ׁש בּ כל ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
כּ ל  הּת וֹ רה: ׁש ל מדּ וֹ ת עשׂ רה בּ ׁש ׁש  וׁש נינוּ  עליוֹ נה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת
עצמ וֹ  על ללּמ ד א לל ּמ ד , הכּ לל  מן ויצא  בכלל ׁש היה ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
ׁש היא הּת וֹ רה, ׁש הרי  יצא. כּ לּ וֹ  הכּ לל על לל ּמ ד  אלּ א ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָיצא,
ודּ אי  בּ עוֹ לם, אחד  סּפ וּ ר מּמ נּ ה ׁש יּ וֹ צא גּ ב על אף  עלי וֹ ן, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְכּ לל
דּ ברים להראוֹ ת אלּ א סּפ וּ ר, אוֹ תוֹ  את להראוֹ ת באה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָא 
אלּ א יצא, עצמוֹ  על  ללּמ ד וא עלי וֹ נים. וסוֹ ד וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
אוֹ  הּת וֹ רה ׁש ל  סּפ וּ ר ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם יצא. כּ לּ וֹ  הכּ לל  על  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְללּמ ד
א הּת וֹ רה, מכּ לל י וֹ צא ׁש הוּ א גּ ב על אף מעשׂ ה, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַאוֹ תוֹ 
כּ לל  אוֹ תוֹ  על להראוֹ ת אלּ א בּ לבד, יצא  עצמ וֹ  על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב זה, כּ גוֹ ן יצא. כּ לּ ּה  הּת וֹ רה ׁש ל ח)עליוֹ ן וּת נח(בראשית ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
הרי  על  לחדׁש  יוֹ ם עשׂ ר בּ ׁש בעה הביעי בּ חד ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהּת בה
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יהו מצות לב עינים:משׂ ּמ חי מאירת ּב רה 

העוֹ לם. בּ סּפ וּ ר  וּ בא הּת וֹ רה, מכּ לל  יצא זה ּפ ס וּ ק ודּ אי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲאררט.
אחד  בּ מקוֹ ם ׁש הרי  בזה, א וֹ  בזה ׁש וֹ רה אם לנוּ  אכּפ ת  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָמה

יצאׁש יּ ׁש רה כּ לּ וֹ  הכּ לל על ללּמ ד  אלּ א ישׂ ראל? ואׁש ריהם . ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש א וֹ תוֹ  ׁש אוֹ מר  וּ מי אמת. ּת וֹ רת עליוֹ נה ּת וֹ רה להם ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּת נה
- בּ א ה וּ א בּ לבד סּפ וּ ר אוֹ ת וֹ  על  להראוֹ ת הּת וֹ רה , ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִסּפ וּ ר

עליוֹ נה  ּת וֹ רה אינּה  היא , ּכ ׁש אם  רוּ חוֹ . אמת,ּת ּפ ח ּת וֹ רת , ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
ּת וֹ רת היא עלי וֹ נה קד וֹ ׁש ה ּת וֹ רה ודּ אי  אמת.אלּ א ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌

כּ ל בּ א הדיוֹ ט , דּ ברי  לד בּ ר מכּ בוֹ דוֹ  א ודם בּ שׂ ר  מל ראה, ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  עליוֹ ן  ׁש ּמ ל  בדעּת עוֹ לה ואם לכתבם. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
מהם ולעשׂ וֹ ת לכּת ב קדוֹ ׁש ים דּ ברים לוֹ  הי וּ  א  הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
דּ ברי  ע שׂ ו, דּ ברי  כּ מוֹ  הדי וֹ טוֹ ת, דּ ברי  כּ נּ ס  ׁש הוּ א אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָּת וֹ רה,
בלק, דּ ברי בלעם, דּ ברי  האתוֹ ן, דּ ברי בּ יעקב, לבן דּ ברי  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהגר,
מהם וע שׂ ה ׁש כּ תוּ בים, ה ּס ּפ וּ רים ׁש אר  וכל וכנּ סם, זמרי, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 

אמת, ּת וֹ רת נקראת לּמ ה , ּכ אם יט )ּת וֹ רה. ה'(תהלים 'ּת וֹ רת ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌
בּ  ה ' מצות  י ׁש רים, ה' ּפ ּק וּ די  נאמנה, ה' עדוּ ת  רה,ּת מימה, ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אמת  ה' מׁש ּפ טי  טה וֹ רה, ה' מזּ הב יראת הנּ חמדים וכתוּ ב , ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
תוֹ רה דּ ברי אוֹ תם אלּ ה רב ', קדוֹ ׁש הוּ מּפ ז ּת וֹ רה ודּ אי אלּ א ? ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ א ודבר  דּ בר וכל  ּת מימה, ה ' ּת וֹ רת  אמת, ּת וֹ רת היא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה
דּ ברים ס ּפ וּ ר(אחרים)להרא וֹ ת  א וֹ ת וֹ  ׁש ל  דּ בר  ׁש א וֹ ת וֹ  עליוֹ נים. ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

אוֹ תוֹ  על להראוֹ ת אלּ א בּ א, בּ לבד יצא  עצמ וֹ  על  להראוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְא 
ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  בּ א, הוּ א ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכּ לל

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד154 חשוו סדר ט  ליו

יטתהלי מזמור  | לחודש  ג  | ראשו ספר 

יהוי לעדיראת עוֹ מדת טהוֹ רה 

האד את מרא  מטהרת  ה דה  ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָהרה 

לעד יראת  עוֹ מדת טהוֹ רה י)ה' קדושים:(יט , פ' ויקרא (דף[זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

בּ דברי ]פ':) אלּ א לע וֹ למים, נטהר  א האדם ראה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹוּ בא
מוּ ם טמאה, מקבּ לים א תוֹ רה דּ ברי  ּכ מוּ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָתוֹ רה.
נמצאת והרפ וּ אה  הּט מאים, אלּ וּ  את לטהר עוֹ מדת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש היא

ׁש כּ תוּ ב ג )בּ ּת וֹ רה, לעצמוֹ תי.(משלי  וׁש ּק וּ י  לׁש ר ּת הי רפא וּ ת  ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  בּ ּת וֹ רה, נמצאת  יט )והּט הרה טהוֹ רה(תהלים ה ' יראת ְ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לעד  ע וֹ מדת זּ ה מה לעד . בּ אוֹ תּה עוֹ מדת ּת מיד ׁש עוֹ מדת ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וא כּ תוּ ב , ה ' יראת לוֹ , אמר לעוֹ למים. מּמ נּ ה זזה  וא  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָטהרה,
מצּ ד  בּ אה ה ּת וֹ רה ׁש הרי ודּ אי , הוּ א  ּכ לוֹ , אמר ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָתוֹ רה.

יצאה וּ מ ם  לוֹ , אמר יצאה?הגּ ב וּ רה. מכּ אן ׁש כּ תוּ ב ! ! ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
טהוֹ רה. ה' יראת וכתוּ ב ה', יראת חכמה ע"א]ראׁש ית פ"א [דף  ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הּת וֹ רה וזוֹ  ה', אני קד וֹ ׁש  כּ י ׁש כּ תוּ ב  קדה, נקראת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְותוֹ רה
נטהר, בּ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  כּ ן, ועל העליוֹ ן. הּק דוֹ ׁש  הם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא
קדׁש ים כתוּ ב  א ּת היוּ . קדׁש ים ׁש כּ תוּ ב  מתקדּ ׁש ,  ּכ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
כּ ת וּ ב, וּ מקרא הוּ א,  ּכ ל וֹ , אמר  ודּ אי. ּת הי וּ  ּת הי וּ , אלּ א  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱהי וּ ,

יט ) אלּ ה(שמות  וכתוּ ב קדוֹ ׁש , וגוֹ י כּ הנים ממלכת לי  ּת היוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְואּת ם
כּ ל  על ׁש עוֹ לה קדה הּת וֹ רה קד ת למדנוּ , וגוֹ '. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
אמר הכּ ל . על עוֹ לה הנּ ס ּת רת החכמה ׁש ל והּק דה ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַהּק ד וֹ ת.
ה וּ א והכּ ל תוֹ רה, בּ לי חכמה ואין חכמה, בּ לי  ּת וֹ רה אין  ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵל וֹ ,
החכמה עם נמצאת ּת וֹ רה אלּ א אחד. והכּ ל אחת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דר גּ ה

תהלי זוהר 
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יהו יחדּ מׁש ּפ טי צדקוּ  ו:אמת 

מ ׁש רׁש יה נּט עוּ  וּ בּה  ע וֹ מדת, היא וּ בּה  הצּ דדים.העלי וֹ נה, כּ ל  ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

יח ו  צדק אמת  ה' מטי  חוה אלעזר רי ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמע ה :

יחדּ ומׁש ּפ טי צדק וּ  אמת י)ה' בלק :(יט , פ' חדש ס"ו.)[זוהר (דף  ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ו'] סי' במדבר היתהמהשמטות  והמׁש  החברים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָהלכ וּ 
יוֹ צאים וּ מים עשׂ בים, ׁש ל בּ יפי  שׂ דה אוֹ תוֹ  ראוּ  חזקה. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ְמאד
אלעזר: ר בּ י אמר  ׁש ם. י ׁש בוּ  רבּ ים. שׂ דה ׁש ל ועצים צד, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלכל
נח ׁש  הנּ ה יוֹ ׁש בים, ׁש היוּ  בּ עוֹ ד בּ וֹ . לנוּ ח  זה מקוֹ ם נאה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
אלעזר: ר בּ י  לוֹ  אמר  לפניהם . עבר המׁש . בּ חזק בּ א , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ָגּ דּ ל
והתנחם ׁש ב האי ׁש  אוֹ תוֹ  ׁש הרי , ּמדּ ר כ ל סטה נחׁש , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָנחׁש 
החברים. ּת מהוּ  דבר . אוֹ תוֹ  לעשׂ וֹ ת י וֹ סיף וא עשׂ ה, מה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַעל 

זּ ה מה אבּ א: רבּ י  אלעזר:אמר  ר בּ י אמר  ׁש תקוּ . להם: אמר ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
האי ׁש , אוֹ תוֹ  התנחם ממים, ל ׁש לּ חׁש וּ  אמר נחׁש , ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָנחׁש 
ל סטה לעוֹ למים, ה זּ ה לחטא יׁש וּ ב ׁש א בּ רצוֹ נ וֹ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְושׂ ם 

 ּכּ מ וֹ מדּ רכ ׁש ב וּ לכאן. לכאן נסע ו א בּ קיּ וּ מוֹ , הנּ חׁש  קם ! ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ׁש וּ ב  ר וֹ צה. אּת ה מה ידע ּת י נחׁש , נחׁש  לוֹ : ואמר ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִמּק דם,
וה נּ ה אחד, ליהוּ די  רע ׁש ע שׂ ה בּ א, ר ׁש ע  גּ וֹ י  ׁש הרי , ִּמדּ רכ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

אוֹ תוֹ  והרג ל .בּ מערת יׁש ן  הנּ חׁש ,הוּ א אוֹ תוֹ  חזר  מיּ ד ! ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הייתי  א אם חברים , אלעזר: ר בּ י אמר לפניהם. דּ לּ וּ גים ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוד לּ ג
יהוּ די  אחד איׁש  ׁש הרי  נחׁש , אוֹ תוֹ  ע וֹ שׂ ה היה  רעוֹ ת כּ ּמ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָכּ אן ,
הזּ ה לנּ חׁש  לחׁש וּ  בּ תׁש וּ בה, ׁש ב וטרם חטא, ׁש ל  מעשׂ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ה
והתנחם , ּכ וּ בין  ּכ בּ ין האי ׁש  א וֹ ת וֹ   ונמל אוֹ תוֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַלהרג

תהלי זוהר 
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יהוי לעדיראת עוֹ מדת טהוֹ רה 

האד את מרא  מטהרת  ה דה  ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָהרה 

לעד יראת  עוֹ מדת טהוֹ רה י)ה' קדושים:(יט , פ' ויקרא (דף[זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

בּ דברי ]פ':) אלּ א לע וֹ למים, נטהר  א האדם ראה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹוּ בא
מוּ ם טמאה, מקבּ לים א תוֹ רה דּ ברי  ּכ מוּ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָתוֹ רה.
נמצאת והרפ וּ אה  הּט מאים, אלּ וּ  את לטהר עוֹ מדת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש היא

ׁש כּ תוּ ב ג )בּ ּת וֹ רה, לעצמוֹ תי.(משלי  וׁש ּק וּ י  לׁש ר ּת הי רפא וּ ת  ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  בּ ּת וֹ רה, נמצאת  יט )והּט הרה טהוֹ רה(תהלים ה ' יראת ְ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לעד  ע וֹ מדת זּ ה מה לעד . בּ אוֹ תּה עוֹ מדת ּת מיד ׁש עוֹ מדת ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וא כּ תוּ ב , ה ' יראת לוֹ , אמר לעוֹ למים. מּמ נּ ה זזה  וא  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָטהרה,
מצּ ד  בּ אה ה ּת וֹ רה ׁש הרי ודּ אי , הוּ א  ּכ לוֹ , אמר ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָתוֹ רה.

יצאה וּ מ ם  לוֹ , אמר יצאה?הגּ ב וּ רה. מכּ אן ׁש כּ תוּ ב ! ! ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
טהוֹ רה. ה' יראת וכתוּ ב ה', יראת חכמה ע"א]ראׁש ית פ"א [דף  ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הּת וֹ רה וזוֹ  ה', אני קד וֹ ׁש  כּ י ׁש כּ תוּ ב  קדה, נקראת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְותוֹ רה
נטהר, בּ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  כּ ן, ועל העליוֹ ן. הּק דוֹ ׁש  הם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא
קדׁש ים כתוּ ב  א ּת היוּ . קדׁש ים ׁש כּ תוּ ב  מתקדּ ׁש ,  ּכ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
כּ ת וּ ב, וּ מקרא הוּ א,  ּכ ל וֹ , אמר  ודּ אי. ּת הי וּ  ּת הי וּ , אלּ א  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱהי וּ ,

יט ) אלּ ה(שמות  וכתוּ ב קדוֹ ׁש , וגוֹ י כּ הנים ממלכת לי  ּת היוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְואּת ם
כּ ל  על ׁש עוֹ לה קדה הּת וֹ רה קד ת למדנוּ , וגוֹ '. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
אמר הכּ ל . על עוֹ לה הנּ ס ּת רת החכמה ׁש ל והּק דה ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַהּק ד וֹ ת.
ה וּ א והכּ ל תוֹ רה, בּ לי חכמה ואין חכמה, בּ לי  ּת וֹ רה אין  ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵל וֹ ,
החכמה עם נמצאת ּת וֹ רה אלּ א אחד. והכּ ל אחת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דר גּ ה

תהלי זוהר 

יתה 155זוהר הלימוד חשוו סדר ט  ליו

יטתהלי מזמור  | לחודש  ג  | ראשו ספר 

יהו יחדּ מׁש ּפ טי צדקוּ  ו:אמת 

מ ׁש רׁש יה נּט עוּ  וּ בּה  ע וֹ מדת, היא וּ בּה  הצּ דדים.העלי וֹ נה, כּ ל  ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

יח ו  צדק אמת  ה' מטי  חוה אלעזר רי ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמע ה :

יחדּ ומׁש ּפ טי צדק וּ  אמת י)ה' בלק :(יט , פ' חדש ס"ו.)[זוהר (דף  ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ו'] סי' במדבר היתהמהשמטות  והמׁש  החברים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָהלכ וּ 
יוֹ צאים וּ מים עשׂ בים, ׁש ל בּ יפי  שׂ דה אוֹ תוֹ  ראוּ  חזקה. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ְמאד
אלעזר: ר בּ י אמר  ׁש ם. י ׁש בוּ  רבּ ים. שׂ דה ׁש ל ועצים צד, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלכל
נח ׁש  הנּ ה יוֹ ׁש בים, ׁש היוּ  בּ עוֹ ד בּ וֹ . לנוּ ח  זה מקוֹ ם נאה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
אלעזר: ר בּ י  לוֹ  אמר  לפניהם . עבר המׁש . בּ חזק בּ א , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ָגּ דּ ל
והתנחם ׁש ב האי ׁש  אוֹ תוֹ  ׁש הרי , ּמדּ ר כ ל סטה נחׁש , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָנחׁש 
החברים. ּת מהוּ  דבר . אוֹ תוֹ  לעשׂ וֹ ת י וֹ סיף וא עשׂ ה, מה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַעל 

זּ ה מה אבּ א: רבּ י  אלעזר:אמר  ר בּ י אמר  ׁש תקוּ . להם: אמר ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
האי ׁש , אוֹ תוֹ  התנחם ממים, ל ׁש לּ חׁש וּ  אמר נחׁש , ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָנחׁש 
ל סטה לעוֹ למים, ה זּ ה לחטא יׁש וּ ב ׁש א בּ רצוֹ נ וֹ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְושׂ ם 

 ּכּ מ וֹ מדּ רכ ׁש ב וּ לכאן. לכאן נסע ו א בּ קיּ וּ מוֹ , הנּ חׁש  קם ! ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ׁש וּ ב  ר וֹ צה. אּת ה מה ידע ּת י נחׁש , נחׁש  לוֹ : ואמר ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִמּק דם,
וה נּ ה אחד, ליהוּ די  רע ׁש ע שׂ ה בּ א, ר ׁש ע  גּ וֹ י  ׁש הרי , ִּמדּ רכ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

אוֹ תוֹ  והרג ל .בּ מערת יׁש ן  הנּ חׁש ,הוּ א אוֹ תוֹ  חזר  מיּ ד ! ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הייתי  א אם חברים , אלעזר: ר בּ י אמר לפניהם. דּ לּ וּ גים ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוד לּ ג
יהוּ די  אחד איׁש  ׁש הרי  נחׁש , אוֹ תוֹ  ע וֹ שׂ ה היה  רעוֹ ת כּ ּמ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָכּ אן ,
הזּ ה לנּ חׁש  לחׁש וּ  בּ תׁש וּ בה, ׁש ב וטרם חטא, ׁש ל  מעשׂ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ה
והתנחם , ּכ וּ בין  ּכ בּ ין האי ׁש  א וֹ ת וֹ   ונמל אוֹ תוֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַלהרג
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נצּ ל  זה ועל  הזּ ה, לחטא לעוֹ למים יׁש וּ ב ׁש א ואמר  ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵמחטאוֹ ,
הדּ ין. ◌ִ◌ַ◌ִמן

ידע ּת אמרוּ  בּ ּמ ה אלעזר: לרבּ י סימן החברים להם: אמר ? ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
הנּ ח ׁש  מילא ל וֹ : אמרוּ  בּ וֹ . מ כּ יר ואני אבּ א, לי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָנתן

ידע ּת  בּ ּמ ה מחטאוֹ  וׁש ב ׁש התנחם א וֹ ת וֹ  בּ וֹ , אמרׁש הכּ ר ּת  ? ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וּ זנבוֹ  עוֹ לים הי וּ  ק שׂ קיו  נח ׁש , א וֹ ת וֹ  הוֹ ל כּ ׁש היה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָלהם:
והיה כּ נגדּ וֹ , הוֹ ל היה אחר ר וּ ח בּ בהלה. ׁש הל והוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָזק וּ ף,

האיׁש  אוֹ תוֹ  ׁש הרי , ּמדּ רכ ׁש וּ ב לפניו: מחטאוֹ קוֹ רא ׁש ב ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
לוֹ  ׁש יּ ּת נוּ  עד מקׁש יב, היה א הרע הנּ חׁש  ואוֹ תוֹ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתנחם.
מדּ ר כּ וֹ  וׁש ב הריגה, ׁש התח יּ ב איׁש  אוֹ תוֹ  בּ מקוֹ ם ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹכּ פר 
לוֹ  ׁש נּ ּת נה  כּ יון - וּ למּט ה למעלה ה נּ ח ׁש  דּ ר  ּׁש כ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתנחם.
ר ׁש וּ ת ל וֹ  ׁש נּ ּת נה הרע ה דּ ין אוֹ ת וֹ  ׁש ּמ ׁש לים  עד  ׁש ב, א ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְרׁש וּ ת,
יצא א ׁש הרי כּ כפר , אחר רׁש ע בּ מקוֹ מוֹ  לוֹ  ׁש יּ ּת נוּ  אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת,

רׁש וּ ת. לוֹ  ׁש נּ ּת נה כּ יון ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵריקם,

בּ ּמ האמר  כּ פר  לוֹ  ׁש נּ ּת ן ׁש אמר ּת  גוֹ י  אוֹ תוֹ  זה, כּ ל מילא ל וֹ : ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌
הרוּ חידע ּת  אוֹ תוֹ  לנּ חׁש , ׁש דּ בּ רּת  כּ יון להם: אמר ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

התנחם ׁש הרי לדרכּ וֹ , ׁש יּ ׁש וּ ב לוֹ  ולחׁש  כּ נגדּ וֹ  הוֹ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
לי . ואמר  אזני  על דלּ ג הוּ א האיׁש , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָאוֹ תוֹ 

ׁש הרי ּת מה וּ  ונראה, נל חברים, אלעזר : רבּ י  אמר  החברים. ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
לסלע  וקרבוּ  קמוּ  עשׂ ה. מה את עשׂ ה כּ בר  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 
 ּכּ ר ו הנּ ח ׁש  ואוֹ תוֹ  מת , הגּ וֹ י אוֹ תוֹ  מצאוּ  הדה. בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
על  ועלה מעקבוֹ , נפרד  לאחר  מּמ נּ וּ . נבדּ ל  היה  וא עקב וֹ , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַעל
מּמ נּ וּ . נפרד היה וא עקבוֹ , על ירד וּ מ ם ׁש ם.  ונכר ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְגּ רוֹ נוֹ ,
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 בּ דּ ר אחד  ליהוּ די ׁש גּ זל דינרים, מלא  אחד ארנק לוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָמצאוּ 
הרחמן,  ּבּ רו ואמר : הארנק, את אלעזר ר בּ י נטל אוֹ תוֹ . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוהכּ ה

ׁש הי וּ . הּמ קוֹ ם לאוֹ תוֹ  ׁש בוּ  ׁש ליחוּ ת. עוֹ שׂ ה הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶׁש בּ כּ ל 

ואמר ,ּפ תח  אלעזר  מג )ר בּ י  נכבּ ד ּת (ישעיה  בעיני יקר ּת  מאׁש ר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
. נפׁש ּת חת וּ לאּמ ים ּת חּת י אדם ואּת ן אהב ּת י ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַואני 

יקרּת  מאׁש ר?מא ׁש ר  : צרי וכ להי וֹ ת, צרי היה יקר ! ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌
יקרּת  זּ ה מה בּ עיני . יקר  התכּ בּ ד .אּת ה  מעצמוֹ  ׁש הוּ א  מכּ לל  ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  בחוֹ בה ׁש הוּ א אדם  ׁש כּ ל ו דּ אי, הוּ א  ָּכ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני תוֹ עבה והוּ א מזלזל. הוּ א בּ ראׁש וֹ נה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהוּ א,
מעצמוֹ , הת כּ בּ ד הוּ א כּ עת מחטאוֹ , וׁש ב  ׁש נּ מל ואחר ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְהוּ א,
אּת ה - יקר ּת  מאׁש ר ואוֹ מר , עליו קוֹ רא הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

אהבהמ אין ׁש הרי  ,אהבּת י ואני נכבּ ד ּת  בּ עיני  יקר ּת .  עצמ ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
מחטאוֹ , ׁש ב למי  אלּ א בּ עוֹ לם, אדם עם ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַל ּק דוֹ ׁש 
ר ׁש וּ ת נתּת  ׁש הרי אעשׂ ה, מה אבל . אהבּת י ואני זה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְועל
האדם מיהוּ  .ּת חּת י אדם ואּת ן  - עצה זוֹ הי  להזּ יק. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַל נּ חׁש 

ּת חּת יו  כּ פר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ אׁש נּ תן האדם אוֹ תוֹ  ? ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  מלּ וֹ , יאכל הנּ חׁש  ׁש אוֹ תוֹ  הרע, הצּ ד  ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמהעם
ה וּ א זה וּ לאּמ ים, אדוֹ ם. אלּ א  אדם ּת קרי  אל אדם, ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְואּת ן

כה) ׁש נּ תן (בראשית עשׂ ו ׁש ל זרעוֹ  וזה יאמץ, מ לּ אם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹ◌ְוּ לאם
נפ ׁש וֹ .ּת חת ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌

הגּ וֹ י בּ ע וֹ ד אוֹ תוֹ  ׁש גּ זל היּ הוּ די אוֹ תוֹ  הנּ ה י וֹ ׁש בים, ׁש היוּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
 ֹוּ מּת ו ועיף . מהדּ ר בּ א ה נּ ח ׁש , אוֹ תוֹ  ׁש הרג ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַההוּ א,
וה וּ א אחד, עץ ּת חת ויׁש ב  שׂ דה לאוֹ תוֹ  נכנס המׁש  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹחזק
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נצּ ל  זה ועל  הזּ ה, לחטא לעוֹ למים יׁש וּ ב ׁש א ואמר  ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵמחטאוֹ ,
הדּ ין. ◌ִ◌ַ◌ִמן

ידע ּת אמרוּ  בּ ּמ ה אלעזר: לרבּ י סימן החברים להם: אמר ? ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
הנּ ח ׁש  מילא ל וֹ : אמרוּ  בּ וֹ . מ כּ יר ואני אבּ א, לי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָנתן

ידע ּת  בּ ּמ ה מחטאוֹ  וׁש ב ׁש התנחם א וֹ ת וֹ  בּ וֹ , אמרׁש הכּ ר ּת  ? ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וּ זנבוֹ  עוֹ לים הי וּ  ק שׂ קיו  נח ׁש , א וֹ ת וֹ  הוֹ ל כּ ׁש היה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָלהם:
והיה כּ נגדּ וֹ , הוֹ ל היה אחר ר וּ ח בּ בהלה. ׁש הל והוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָזק וּ ף,

האיׁש  אוֹ תוֹ  ׁש הרי , ּמדּ רכ ׁש וּ ב לפניו: מחטאוֹ קוֹ רא ׁש ב ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
לוֹ  ׁש יּ ּת נוּ  עד מקׁש יב, היה א הרע הנּ חׁש  ואוֹ תוֹ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתנחם.
מדּ ר כּ וֹ  וׁש ב הריגה, ׁש התח יּ ב איׁש  אוֹ תוֹ  בּ מקוֹ ם ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹכּ פר 
לוֹ  ׁש נּ ּת נה  כּ יון - וּ למּט ה למעלה ה נּ ח ׁש  דּ ר  ּׁש כ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתנחם.
ר ׁש וּ ת ל וֹ  ׁש נּ ּת נה הרע ה דּ ין אוֹ ת וֹ  ׁש ּמ ׁש לים  עד  ׁש ב, א ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְרׁש וּ ת,
יצא א ׁש הרי כּ כפר , אחר רׁש ע בּ מקוֹ מוֹ  לוֹ  ׁש יּ ּת נוּ  אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת,

רׁש וּ ת. לוֹ  ׁש נּ ּת נה כּ יון ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵריקם,

בּ ּמ האמר  כּ פר  לוֹ  ׁש נּ ּת ן ׁש אמר ּת  גוֹ י  אוֹ תוֹ  זה, כּ ל מילא ל וֹ : ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌
הרוּ חידע ּת  אוֹ תוֹ  לנּ חׁש , ׁש דּ בּ רּת  כּ יון להם: אמר ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

התנחם ׁש הרי לדרכּ וֹ , ׁש יּ ׁש וּ ב לוֹ  ולחׁש  כּ נגדּ וֹ  הוֹ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
לי . ואמר  אזני  על דלּ ג הוּ א האיׁש , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָאוֹ תוֹ 

ׁש הרי ּת מה וּ  ונראה, נל חברים, אלעזר : רבּ י  אמר  החברים. ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
לסלע  וקרבוּ  קמוּ  עשׂ ה. מה את עשׂ ה כּ בר  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 
 ּכּ ר ו הנּ ח ׁש  ואוֹ תוֹ  מת , הגּ וֹ י אוֹ תוֹ  מצאוּ  הדה. בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
על  ועלה מעקבוֹ , נפרד  לאחר  מּמ נּ וּ . נבדּ ל  היה  וא עקב וֹ , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַעל
מּמ נּ וּ . נפרד היה וא עקבוֹ , על ירד וּ מ ם ׁש ם.  ונכר ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְגּ רוֹ נוֹ ,
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 בּ דּ ר אחד  ליהוּ די ׁש גּ זל דינרים, מלא  אחד ארנק לוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָמצאוּ 
הרחמן,  ּבּ רו ואמר : הארנק, את אלעזר ר בּ י נטל אוֹ תוֹ . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוהכּ ה

ׁש הי וּ . הּמ קוֹ ם לאוֹ תוֹ  ׁש בוּ  ׁש ליחוּ ת. עוֹ שׂ ה הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶׁש בּ כּ ל 

ואמר ,ּפ תח  אלעזר  מג )ר בּ י  נכבּ ד ּת (ישעיה  בעיני יקר ּת  מאׁש ר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
. נפׁש ּת חת וּ לאּמ ים ּת חּת י אדם ואּת ן אהב ּת י ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַואני 

יקרּת  מאׁש ר?מא ׁש ר  : צרי וכ להי וֹ ת, צרי היה יקר ! ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌
יקרּת  זּ ה מה בּ עיני . יקר  התכּ בּ ד .אּת ה  מעצמוֹ  ׁש הוּ א  מכּ לל  ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  בחוֹ בה ׁש הוּ א אדם  ׁש כּ ל ו דּ אי, הוּ א  ָּכ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני תוֹ עבה והוּ א מזלזל. הוּ א בּ ראׁש וֹ נה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהוּ א,
מעצמוֹ , הת כּ בּ ד הוּ א כּ עת מחטאוֹ , וׁש ב  ׁש נּ מל ואחר ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְהוּ א,
אּת ה - יקר ּת  מאׁש ר ואוֹ מר , עליו קוֹ רא הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

אהבהמ אין ׁש הרי  ,אהבּת י ואני נכבּ ד ּת  בּ עיני  יקר ּת .  עצמ ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
מחטאוֹ , ׁש ב למי  אלּ א בּ עוֹ לם, אדם עם ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַל ּק דוֹ ׁש 
ר ׁש וּ ת נתּת  ׁש הרי אעשׂ ה, מה אבל . אהבּת י ואני זה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְועל
האדם מיהוּ  .ּת חּת י אדם ואּת ן  - עצה זוֹ הי  להזּ יק. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַל נּ חׁש 

ּת חּת יו  כּ פר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ אׁש נּ תן האדם אוֹ תוֹ  ? ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  מלּ וֹ , יאכל הנּ חׁש  ׁש אוֹ תוֹ  הרע, הצּ ד  ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמהעם
ה וּ א זה וּ לאּמ ים, אדוֹ ם. אלּ א  אדם ּת קרי  אל אדם, ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְואּת ן

כה) ׁש נּ תן (בראשית עשׂ ו ׁש ל זרעוֹ  וזה יאמץ, מ לּ אם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹ◌ְוּ לאם
נפ ׁש וֹ .ּת חת ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌

הגּ וֹ י בּ ע וֹ ד אוֹ תוֹ  ׁש גּ זל היּ הוּ די אוֹ תוֹ  הנּ ה י וֹ ׁש בים, ׁש היוּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
 ֹוּ מּת ו ועיף . מהדּ ר בּ א ה נּ ח ׁש , אוֹ תוֹ  ׁש הרג ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַההוּ א,
וה וּ א אחד, עץ ּת חת ויׁש ב  שׂ דה לאוֹ תוֹ  נכנס המׁש  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹחזק
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רבּ וֹ ן  ואוֹ מר: הדּ ין, עליו וּ מצדּ יק הוּ א  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתרעם
גּ וּ פי  ועל עלי חׁש ׁש ּת י א  ׁש אני  לפני וידוּ ע  גּ לוּ י  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
אב  אבל נּ עשׂ ה, מה כּ ל נעשׂ ה בדין ׁש הרי  כּ ל וּ ם, ממוֹ ני  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועל
זה ועל אוֹ תם, אפרנס בּ ּמ ה לי ׁש אין לי, י ׁש  זקנים ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָואם
ׁש היה דּ ינרים ׁש ל אחד  צרוֹ ר  - זה כּ ל  על ועוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָחׁש ׁש ּת י .
מה העניּ ה, לבּת וֹ  חּפ ה לעשׂ וֹ ת אחד עני  ׁש ל הארנק, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

יוֹ תר.יּ עשׂ ה בּ לבּ י  כּ וֹ אבני  זה על הע וֹ לם, ר בּ וֹ ן ? ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

יט )ואמר,בּ כה יחדּ ו '(תהלים  צדקוּ  אמת ה' ׁש ל 'מׁש ּפ טי דּ יניו . ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש צּ דקוּ  מוּ ם אמת, הם לּמ ה אמת. הם העוֹ לם ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִר בּ וֹ ן

לעשׂ וֹ תיחדּ ו  רוֹ צה הוּ א  ּבּ רו כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  הדּ ין, בּ ׁש עת ׁש הרי  ? ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌
ונלחמים זה, וּ מצּ ד זה מ צּ ד עוֹ מדים מגנּ ים בּ עלי כּ ּמ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִדּ ין,
באלּ וּ  אלּ וּ  ׁש הצדּ יק וּ  כּ יון בא לּ וּ . אלּ וּ  וּ מצדּ יקים באלּ וּ , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
צדקוּ  אימתי  יּ חדּ ו. צּ דק וּ  אמת ה' מׁש ּפ טי אזי יחד , ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהס כּ ימוּ 

רבּ וֹ ן יחדּ ו  ואני, ׁש לּ מעלה. הדּ ין בּ ני כּ ל כּ ׁש ּמ צדּ יקים ? ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
ׁש לּ י  על  וא בּ וֹ כה, אני זה על !הע וֹ לם, ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

ׁש היהׁש מע א וֹ ת וֹ  ראוּ  אליו. וקמוּ  והחברים , אלעזר רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  ונטלוּ  בוֹ , והחזיק וּ  העץ, אוֹ תוֹ  ּת חת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵי וֹ ׁש ב
אינ ׁש אם אמת, צדּ יק ּת פחד אל  אלעזר: רבּ י  אמר ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲאליהם.

א אמת, ׁש ל כּ מ וֹ צדּ יק גּ דוֹ ל  נס  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ל ירחי ׁש  ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
מה ותראה , ּׁש ל הדּ ינרים ארנק טל וּ ברא ׁש וֹ נה ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ה.

.בּ ׁש ביל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶעשׂ ה

בּ וֹ הל ע וֹ שׂ ה היה והנּ חׁש  מת, הגּ וֹ י  אוֹ תוֹ  וראה עּמ ם, ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
הׁש ּת ּט ח כּ בראׁש וֹ נה. צוּ ארוֹ  על  ּכרו והיה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְנקמוֹ ת,
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ונׁש ק  וקם הע וֹ לם, רבּ וֹ ן את וׁש בּ ח והוֹ דה בּ עפר, היּ הוּ די  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 
ׁש הּק דוֹ ׁש  ידעּת י כּ עת להם : אמר והחברים. אלעזר רבּ י ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְידי

בּ גללכם. זה נס הרחי ׁש  הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ועל אבל בּ וֹ כה, אני לי  ׁש יּ ׁש  הזּ קנים והאם האב על רבּ נן, ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
להם והראה הארנק, ּפ תח  זה. צרוֹ ר לי ׁש נּ תן אחד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָעני 
הגּ וֹ י . אוֹ תוֹ  ל וֹ  ׁש עשׂ ה מכּ ה  להם הראה וכן הצּ רוֹ ר, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶאת

ונרּפ א. אלעזר , רבּ י עליו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהת ּפ לּ ל

בּ וֹ קרבוּ  עוֹ שׂ ה  ׁש היה  הנּ חׁש  אוֹ תוֹ  וראוּ  מ ּק דם, כּ מ וֹ  ה גּ וֹ י לאוֹ ת וֹ  ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מה כּ ל נח ׁש , נח ׁש  אלעזר: ר בּ י אמר כּ בראׁש וֹ נה . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְנקמ וֹ ת 
ועשׂ ית בּ וֹ  וּ גבוּ רת  כּ ח ׁש הראית ועוֹ ד , ע שׂ ית , נאה - ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶעשׂ ית 
עשׂ ית. מה  כּ ל והראית ּפ עמים , ׁש ׁש  ראינ וּ  והרי  רבּ וֹ ת , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְנקמ וֹ ת 
ת זּ יק ׁש א ,עלי וגוֹ זרני ,בּ מערת והתח בּ א   ל והלאה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמ כּ אן

לוֹ . והל רא ׁש וֹ  וכפף  הנּ חׁש , א וֹ תוֹ  נפרד בּ עוֹ לם. ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלבריּ ה

שׂ וֹ נא ,אמר ּת כׁש יט את טל  היּ הוּ די : לא וֹ תוֹ  אלעזר  רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
את לוֹ  ועזב אצל וֹ , לוֹ  יׁש  זהב ׁש ל דּ ינרים כּ יס  ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ּפ לוֹ ני , ׁש בּ מקוֹ ם לאיׁש   ול כּ לוּ ם. מלּ וֹ  ּת ּט ל ואל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ גדיו,
הזּ ה, הדּ ינרים כּ יס  לוֹ  ותן אליו, ל אׁש ּת וֹ . ׁש ּמ תה ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותמצא
הוֹ ל והיה ׁש מעוֹ ן, וּ ׁש מוֹ  אחד , בּ ן יׁש  האי ׁש  ׁש לּ אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמוּ ם
לוֹ  גּ נב הזּ ה הגּ וֹ י  ׁש ל  וּ בנוֹ  בּ ּס פינה, והם  היּ ם, על סחוֹ רה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִעם
היּ הוּ די , לאוֹ תוֹ  ואמר רׁש ע. לאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  ונתן הכּ יס, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאוֹ תוֹ 
 ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  וי וֹ דה אליו, יבא ׁש בּ קר וֹ ב לבנ וֹ , זה כיס ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עלה
הכּ יס, נטל עשׂ ה.  וכ לבעליה. האבדה ׁש החזיר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶהוּ א

א רבּ י  לפני  החברים.והׁש ּת חוה ּת מהוּ  יד וֹ . ונ ׁש ק לעזר, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
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רבּ וֹ ן  ואוֹ מר: הדּ ין, עליו וּ מצדּ יק הוּ א  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתרעם
גּ וּ פי  ועל עלי חׁש ׁש ּת י א  ׁש אני  לפני וידוּ ע  גּ לוּ י  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
אב  אבל נּ עשׂ ה, מה כּ ל נעשׂ ה בדין ׁש הרי  כּ ל וּ ם, ממוֹ ני  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועל
זה ועל אוֹ תם, אפרנס בּ ּמ ה לי ׁש אין לי, י ׁש  זקנים ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָואם
ׁש היה דּ ינרים ׁש ל אחד  צרוֹ ר  - זה כּ ל  על ועוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָחׁש ׁש ּת י .
מה העניּ ה, לבּת וֹ  חּפ ה לעשׂ וֹ ת אחד עני  ׁש ל הארנק, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

יוֹ תר.יּ עשׂ ה בּ לבּ י  כּ וֹ אבני  זה על הע וֹ לם, ר בּ וֹ ן ? ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

יט )ואמר,בּ כה יחדּ ו '(תהלים  צדקוּ  אמת ה' ׁש ל 'מׁש ּפ טי דּ יניו . ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש צּ דקוּ  מוּ ם אמת, הם לּמ ה אמת. הם העוֹ לם ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִר בּ וֹ ן

לעשׂ וֹ תיחדּ ו  רוֹ צה הוּ א  ּבּ רו כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  הדּ ין, בּ ׁש עת ׁש הרי  ? ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌
ונלחמים זה, וּ מצּ ד זה מ צּ ד עוֹ מדים מגנּ ים בּ עלי כּ ּמ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִדּ ין,
באלּ וּ  אלּ וּ  ׁש הצדּ יק וּ  כּ יון בא לּ וּ . אלּ וּ  וּ מצדּ יקים באלּ וּ , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
צדקוּ  אימתי  יּ חדּ ו. צּ דק וּ  אמת ה' מׁש ּפ טי אזי יחד , ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהס כּ ימוּ 

רבּ וֹ ן יחדּ ו  ואני, ׁש לּ מעלה. הדּ ין בּ ני כּ ל כּ ׁש ּמ צדּ יקים ? ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
ׁש לּ י  על  וא בּ וֹ כה, אני זה על !הע וֹ לם, ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

ׁש היהׁש מע א וֹ ת וֹ  ראוּ  אליו. וקמוּ  והחברים , אלעזר רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  ונטלוּ  בוֹ , והחזיק וּ  העץ, אוֹ תוֹ  ּת חת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵי וֹ ׁש ב
אינ ׁש אם אמת, צדּ יק ּת פחד אל  אלעזר: רבּ י  אמר ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲאליהם.

א אמת, ׁש ל כּ מ וֹ צדּ יק גּ דוֹ ל  נס  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ל ירחי ׁש  ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
מה ותראה , ּׁש ל הדּ ינרים ארנק טל וּ ברא ׁש וֹ נה ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ה.

.בּ ׁש ביל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶעשׂ ה

בּ וֹ הל ע וֹ שׂ ה היה והנּ חׁש  מת, הגּ וֹ י  אוֹ תוֹ  וראה עּמ ם, ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
הׁש ּת ּט ח כּ בראׁש וֹ נה. צוּ ארוֹ  על  ּכרו והיה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְנקמוֹ ת,
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ונׁש ק  וקם הע וֹ לם, רבּ וֹ ן את וׁש בּ ח והוֹ דה בּ עפר, היּ הוּ די  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 
ׁש הּק דוֹ ׁש  ידעּת י כּ עת להם : אמר והחברים. אלעזר רבּ י ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְידי

בּ גללכם. זה נס הרחי ׁש  הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ועל אבל בּ וֹ כה, אני לי  ׁש יּ ׁש  הזּ קנים והאם האב על רבּ נן, ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
להם והראה הארנק, ּפ תח  זה. צרוֹ ר לי ׁש נּ תן אחד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָעני 
הגּ וֹ י . אוֹ תוֹ  ל וֹ  ׁש עשׂ ה מכּ ה  להם הראה וכן הצּ רוֹ ר, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶאת

ונרּפ א. אלעזר , רבּ י עליו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהת ּפ לּ ל

בּ וֹ קרבוּ  עוֹ שׂ ה  ׁש היה  הנּ חׁש  אוֹ תוֹ  וראוּ  מ ּק דם, כּ מ וֹ  ה גּ וֹ י לאוֹ ת וֹ  ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מה כּ ל נח ׁש , נח ׁש  אלעזר: ר בּ י אמר כּ בראׁש וֹ נה . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְנקמ וֹ ת 
ועשׂ ית בּ וֹ  וּ גבוּ רת  כּ ח ׁש הראית ועוֹ ד , ע שׂ ית , נאה - ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶעשׂ ית 
עשׂ ית. מה  כּ ל והראית ּפ עמים , ׁש ׁש  ראינ וּ  והרי  רבּ וֹ ת , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְנקמ וֹ ת 
ת זּ יק ׁש א ,עלי וגוֹ זרני ,בּ מערת והתח בּ א   ל והלאה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמ כּ אן

לוֹ . והל רא ׁש וֹ  וכפף  הנּ חׁש , א וֹ תוֹ  נפרד בּ עוֹ לם. ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלבריּ ה

שׂ וֹ נא ,אמר ּת כׁש יט את טל  היּ הוּ די : לא וֹ תוֹ  אלעזר  רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
את לוֹ  ועזב אצל וֹ , לוֹ  יׁש  זהב ׁש ל דּ ינרים כּ יס  ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ּפ לוֹ ני , ׁש בּ מקוֹ ם לאיׁש   ול כּ לוּ ם. מלּ וֹ  ּת ּט ל ואל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ גדיו,
הזּ ה, הדּ ינרים כּ יס  לוֹ  ותן אליו, ל אׁש ּת וֹ . ׁש ּמ תה ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותמצא
הוֹ ל והיה ׁש מעוֹ ן, וּ ׁש מוֹ  אחד , בּ ן יׁש  האי ׁש  ׁש לּ אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמוּ ם
לוֹ  גּ נב הזּ ה הגּ וֹ י  ׁש ל  וּ בנוֹ  בּ ּס פינה, והם  היּ ם, על סחוֹ רה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִעם
היּ הוּ די , לאוֹ תוֹ  ואמר רׁש ע. לאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  ונתן הכּ יס, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאוֹ תוֹ 
 ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  וי וֹ דה אליו, יבא ׁש בּ קר וֹ ב לבנ וֹ , זה כיס ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עלה
הכּ יס, נטל עשׂ ה.  וכ לבעליה. האבדה ׁש החזיר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶהוּ א

א רבּ י  לפני  החברים.והׁש ּת חוה ּת מהוּ  יד וֹ . ונ ׁש ק לעזר, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
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מהאמר בּ כל  ּת מיהה יׁש  הזּ וֹ   הדּ ר בּ כל אבּ א: ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
זּ ה מה ּת מיהה, על תמיהה היא וכעת ,ב ?ראינוּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ׁש ר וּ חי  אלּ א בחכמה, וא בסימן, אינוֹ  דּ בר לוֹ : ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר
החברים. כּ ל  ּת מהוּ  ראיתי . בּ עין כּ אלּ וּ  ראיתי ואני ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ ל,
כּ יון  לחמיו. ׁש הגּ יעוּ  עד  עּמ הם, היּ ה וּ די וא וֹ ת וֹ  הלכוּ , ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם
מּט תוֹ  גּ בּ י  על יוֹ ׁש ב  ׁש היה חמיו את מצאוּ  לׁש ם , ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הגּ יעוּ 
וה וּ א החברים, וּ ברכוּ  אלעזר , ר בּ י  בּ רכה בּ ר בּ ּת וֹ רה. ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוע וֹ סק

עּמ ם.שׂ מח ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

יז)ואמר,ּפ תח  ׁש אמר(ירמיה  כּ יון וגוֹ '. וארפא ה' רפאני  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
וארפא מהוּ  מהוּ רפאני , הוֹ ׁש יעני, ׁש אמר כּ יון ? ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

ׁש יּ כּ הואוּ ׁש עה הוּ א מי מר ּפ א, ׁש הרוֹ פא כּ יון כּ ל?? אלּ א  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
על מהם יׁש  אבל  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ יד  ׁש בּ עוֹ לם ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְרפוּ אה
ׁש נּ מסר וּ  ואוֹ תם ׁש ליח. בּ יד  נמסרוּ  ׁש א מהם ויׁש  ׁש ליח, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְידי
אוֹ תם  אבל  חוֹ זרים. לפעמים אבל רפוּ אה, הם ׁש ליח ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ יד
חוֹ זרת  א הּמ חלה אוֹ ת ּה  מרּפ א, הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

מחלהלעוֹ למים, בּ ּה  ׁש אין רפוּ אה, היא רפ וּ אתוֹ  זה ועל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
כּ לל . קטרוּ ג בּ לי  ודּ אי , וארפא, ה' רפאני , ּכ וּ מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ לל.
לי  ועׁש ק  רפוּ אה, לי נתן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  חברים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְוכעת,

לי . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוערב 

ואמר:סּפ רוּ  ו שׂ מח . וּ בכה ּת מּה  הּמ ע שׂ ה. אוֹ תוֹ  כּ ל לוֹ  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ונוֹ דה עּמ וֹ , ואתחבּ ר אליו ׁש אל נדרּת י ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים,

עּמ ם. שׂ מח העוֹ לם. לרבּ וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ נׁש בּ ח
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ונפתיא מדּ בׁש  וּ מתוּ קים רב וּ מּפ ז מזּ הב הנּ חמדים
רב:יבצוּ פים: עקב ׁש מרם בּ  בּ הם נזהר  ּעבד גּ ם 

נקּ ני:יג מנּ סּת רוֹ ת יבין מי חשׂ ידׁש גיאוֹ ת מזּ דים גּ ם 
רב: מּפ ׁש ע ונקּ יתי איתם אז בי ימׁש לוּ  אל  ּעבד

יהוטו לפני לבּ י והגיוֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן יהיוּ  
וגאלי: צוּ רי

יהח ע אחז  רה  ל מי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָל

צוּ פים ה נּ חמדים ונפת מדּ בׁש  וּ מתוּ קים רב  וּ מ ּפ ז  (יט,מ זּ הב ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌

קרח:יא) פ' במדבר קע"ו.)[זוהר יצהר](דף  בּ ן קרח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּק ח
ּפ תח, אבּ א רבּ י וגוֹ '. לוי  בּ ן קהת  יט )בּ ן 'הנּ חמדים(תהלים  ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

עליוֹ נים כּ ּמ ה צ וּ פים'. ונפת מדּ ב ׁש  וּ מתוּ קים רב  וּ מּפ ז ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמזּ הב
למעלה, הם אהוּ בים הם , מכבּ דים כּ ּמ ה הּת וֹ רה, דּ ברי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם
ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי וכל  קדוֹ ׁש . ׁש ם ׁש הם בּ גלל לכלּ ם, הם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲאהוּ בים
הזּ ה, בּ ע וֹ לם נצּ ל מהכּ ל. ונצּ ל  הּק ד וֹ ׁש  בּ ם מׁש ּת דּ ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,

וּ ראה, בּ א הבּ א. בּ עוֹ לם אחוּ ז ונצּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי כּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב אחוּ ז, בּ כּ ל - בּ וֹ  ׁש אחוּ ז כּ יון החיּ ים. ג )בּ עץ עץ (משלי  ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

וגוֹ '. בּ ּה  לּמ חזיקים היא ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים

ב רינס  ברי – לי והגי פי אמרי  לרצ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָיהי

וכו'יהי וּ  ל ּב י  והגיוֹ ן פי אמרי טו )לרצוֹ ן בראשית :(יט, [זוהר  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

וישלח קסט.)פ' אמר,](דף  הּמ ל דּ וד ראה, יט )בּ א (תהלים  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
לבּ י ' 'והגי וֹ ן ׁש התּפ רׁש וּ . דּ ברים א לּ וּ  פי', אמרי  לרצוֹ ן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ'יהי וּ 

תהלי זוהר 
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מהאמר בּ כל  ּת מיהה יׁש  הזּ וֹ   הדּ ר בּ כל אבּ א: ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
זּ ה מה ּת מיהה, על תמיהה היא וכעת ,ב ?ראינוּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ׁש ר וּ חי  אלּ א בחכמה, וא בסימן, אינוֹ  דּ בר לוֹ : ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר
החברים. כּ ל  ּת מהוּ  ראיתי . בּ עין כּ אלּ וּ  ראיתי ואני ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ ל,
כּ יון  לחמיו. ׁש הגּ יעוּ  עד  עּמ הם, היּ ה וּ די וא וֹ ת וֹ  הלכוּ , ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם
מּט תוֹ  גּ בּ י  על יוֹ ׁש ב  ׁש היה חמיו את מצאוּ  לׁש ם , ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הגּ יעוּ 
וה וּ א החברים, וּ ברכוּ  אלעזר , ר בּ י  בּ רכה בּ ר בּ ּת וֹ רה. ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוע וֹ סק

עּמ ם.שׂ מח ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

יז)ואמר,ּפ תח  ׁש אמר(ירמיה  כּ יון וגוֹ '. וארפא ה' רפאני  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
וארפא מהוּ  מהוּ רפאני , הוֹ ׁש יעני, ׁש אמר כּ יון ? ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

ׁש יּ כּ הואוּ ׁש עה הוּ א מי מר ּפ א, ׁש הרוֹ פא כּ יון כּ ל?? אלּ א  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
על מהם יׁש  אבל  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ יד  ׁש בּ עוֹ לם ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְרפוּ אה
ׁש נּ מסר וּ  ואוֹ תם ׁש ליח. בּ יד  נמסרוּ  ׁש א מהם ויׁש  ׁש ליח, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְידי
אוֹ תם  אבל  חוֹ זרים. לפעמים אבל רפוּ אה, הם ׁש ליח ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ יד
חוֹ זרת  א הּמ חלה אוֹ ת ּה  מרּפ א, הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

מחלהלעוֹ למים, בּ ּה  ׁש אין רפוּ אה, היא רפ וּ אתוֹ  זה ועל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
כּ לל . קטרוּ ג בּ לי  ודּ אי , וארפא, ה' רפאני , ּכ וּ מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ לל.
לי  ועׁש ק  רפוּ אה, לי נתן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  חברים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְוכעת,

לי . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוערב 

ואמר:סּפ רוּ  ו שׂ מח . וּ בכה ּת מּה  הּמ ע שׂ ה. אוֹ תוֹ  כּ ל לוֹ  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ונוֹ דה עּמ וֹ , ואתחבּ ר אליו ׁש אל נדרּת י ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים,

עּמ ם. שׂ מח העוֹ לם. לרבּ וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ נׁש בּ ח

תהלי זוהר 

יתה 161זוהר הלימוד חשוו סדר יא ליו

יטתהלי מזמור  | לחודש  ג  | ראשו ספר 

ונפתיא מדּ בׁש  וּ מתוּ קים רב וּ מּפ ז מזּ הב הנּ חמדים
רב:יבצוּ פים: עקב ׁש מרם בּ  בּ הם נזהר  ּעבד גּ ם 

נקּ ני:יג מנּ סּת רוֹ ת יבין מי חשׂ ידׁש גיאוֹ ת מזּ דים גּ ם 
רב: מּפ ׁש ע ונקּ יתי איתם אז בי ימׁש לוּ  אל  ּעבד

יהוטו לפני לּב י והגיוֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן יהיוּ  
וגאלי: צוּ רי

יהח ע אחז  רה  ל מי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָל

צוּ פים ה נּ חמדים ונפת מדּ בׁש  וּ מתוּ קים רב  וּ מ ּפ ז  (יט,מ זּ הב ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌

קרח:יא) פ' במדבר קע"ו.)[זוהר יצהר](דף  בּ ן קרח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּק ח
ּפ תח, אבּ א רבּ י וגוֹ '. לוי  בּ ן קהת  יט )בּ ן 'הנּ חמדים(תהלים  ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

עליוֹ נים כּ ּמ ה צ וּ פים'. ונפת מדּ ב ׁש  וּ מתוּ קים רב  וּ מּפ ז ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמזּ הב
למעלה, הם אהוּ בים הם , מכבּ דים כּ ּמ ה הּת וֹ רה, דּ ברי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם
ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי וכל  קדוֹ ׁש . ׁש ם ׁש הם בּ גלל לכלּ ם, הם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲאהוּ בים
הזּ ה, בּ ע וֹ לם נצּ ל מהכּ ל. ונצּ ל  הּק ד וֹ ׁש  בּ ם מׁש ּת דּ ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,

וּ ראה, בּ א הבּ א. בּ עוֹ לם אחוּ ז ונצּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי כּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב אחוּ ז, בּ כּ ל - בּ וֹ  ׁש אחוּ ז כּ יון החיּ ים. ג )בּ עץ עץ (משלי  ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

וגוֹ '. בּ ּה  לּמ חזיקים היא ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים

ב רינס  ברי – לי והגי פי אמרי  לרצ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָיהי

וכו'יהי וּ  ל ּב י  והגיוֹ ן פי אמרי טו )לרצוֹ ן בראשית :(יט, [זוהר  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

וישלח קסט.)פ' אמר,](דף  הּמ ל דּ וד ראה, יט )בּ א (תהלים  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
לבּ י ' 'והגי וֹ ן ׁש התּפ רׁש וּ . דּ ברים א לּ וּ  פי', אמרי  לרצוֹ ן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ'יהי וּ 
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בּ פיו, לפר ׁש ם אדם בּ ן יכ וֹ ל ׁש א נסּת רים דּ ברים אלּ וּ  -ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
צרי זה ועל להתּפ רׁש . יכ וֹ ל ׁש א בּ לּ ב, ׁש ה וּ א הגּ י וֹ ן, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶזהוּ 
הוּ א. סוֹ ד  והכּ ל בּ לּ ב, ׁש ּת לוּ י ודבר  בּ ּפ ה, להתּפ ר ׁש  ֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 
דּ בר עליוֹ נה. דּ רגּ ה  כּ נגד ואחד ּת חּת וֹ נה, דּ רגּ ה כּ נגד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
אוֹ תוֹ  להתּפ רׁש . ׁש הצטר ּת חּת וֹ נה דּ ר גּ ה כּ נגד ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התּפ רׁש ,
ה וּ א והכּ ל י וֹ תר , ּפ נימית דּ רגּ ה כּ נגד  הוּ א בּ לּ ב ֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּת ל וּ י
לפני לבּ י והגי וֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן יהי וּ  אמר זה ועל ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד .
ואחר כּ ראוּ י , הדּ בר ּפ ר ׁש  בּ ּת חלּ ה יעקב . אמר זה כּ מוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְוגוֹ '.
לפרׁש , צרי ׁש א הלּ ב בּ הגי וֹ ן ׁש ּת ל וּ י ה דּ בר הסּת יר  ָּכ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לב )ׁש כּ תוּ ב  א(בראשית אׁש ר  היּ ם כּ חוֹ ל זרע את ו שׂ מּת י  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
לפרׁש , צרי ׁש א  בּ לּ ב הּת לוּ י  דבר  הוּ א כּ אן מרב. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִי ּס פר
אׁש רי  כּ ראוּ י. ׁש לם יח וּ ד ליחד כּ די  ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  צרי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוכן
וּ לבּק ׁש  כּ ראוּ י  ר בּ וֹ נם ׁש בח לסדּ ר ׁש יּ וֹ דעים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

כּ תוּ ב ולכן מט )בּ ּק ׁש תם, י שׂ ראל (ישעיה אּת ה עבדּ י לי  ויּ אמר ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
 ּב אתּפ אר.אׁש ר  ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מחה ני ה ְִֵֵַָָא

וכו'יהיוּ  לּב י והגי וֹ ן פי אמרי טו)לרצוֹ ן וצדקתוֹ :(יט, ואז , ... ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ּמ ניקה  - בנים לבני  צדק. ׁש נּ קרא האחרוֹ ן הע וֹ לם  זה -ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּמ אירים  העליוֹ נים ׁש ה ׁש הרי  בנים, בּ ני ׁש נּ קראוּ  הּמ חנוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶאת

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בנים, נקראוּ  וכת וּ ב א)(שירלּה  בי, נחרוּ  א ּמ י בּ ני  ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌
קיג ) האחרוֹ ן(תהלים העוֹ לם את ׁש ּמ ּק יפים וא לּ וּ  שׂ מחה. ה בּ נים  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאם 

וּ מתי בנים. בּ ני  נקראים זהוּ ה זּ ה בּ רית וֹ . את  כּ ׁש וֹ מרים ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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קג )ׁש כּ תוּ ב ה בּ נים (שם  ׁש בּ ני מוּ ם וּ ראה , בּ א  בריתוֹ . לׁש מרי ֶ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
נכריּ ה, לארץ אוֹ תוֹ  וּ מכרוּ  כּ בראׁש וֹ נה, בּ ריתוֹ  את  ׁש מרוּ  א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה לּ לוּ 
בּ אוֹ תם  דין ׁש יּ עשׂ ה כּ ׁש ראה מ ׁש ה, ׁש בּ ּק ׁש  וזה ענׁש . עליהם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִנגזר

וּ מה מלכוּ ת: הרוּ גי  תוֹ רתם (ואיפה)עשׂ רה חזּ ר היא לוֹ : אמר ? ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ
הצּ דּ יק  את ׁש ּמ כרוּ  הּמ ׁש כּ ן, אח וֹ רי ׁש וֹ רים לאוֹ תם  ,ַלאח וֹ רי◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ה לּ לוּ  בּ גּ וּ פים  וֹ נה וּ מה ל וֹ : אמר עלה הזּ ה .  ּכ לוֹ : אמר ? ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
להיג  ׁש יּ כוֹ ל מי  ואין !בּ ּמ חׁש בה, ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

אוֹ ר.ועל מ ּמ נּ וּ  ׁש בּ א הזּ ה, הּמ ק וֹ ם את  לבר דּ וד  הׁש ּת דּ ל זה ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
קטו)ואמר , בּ ית(תהלים את  יבר צדּ יק. זה - יבר זכרנוּ  ה' ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌

בּ ית את יבר ישׂ ראל. בּ ית את  יבר ה זּ ה  הצּ דּ יק - ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
כּ ׁש ּמ תחבּ רת אהרן, בּ ית ׁש נּ קרא בּ ּה , ׁש יּ ׁש  החסד  צד - ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ו)לחסד. בּ ת(שמות אלי ׁש ב"ע את אהרן ו יּ ּק ח ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
לאל . ׁש התחבּ רה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַעּמ ינדב,

הזּ וֹ .יבר בּ יּ ראה ׁש וֹ רים הּמ ׁש כּ ן, יוֹ ׁש בי אלּ וּ  - ה' יראי  ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - ה גּ ד וֹ לים  עם קד )הּק ט נּ ים חיּ וֹ ת(תהלים ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌

ׁש יּ צאוּ  גּ דוֹ לים אוֹ תם כּ ל - קט נּ וֹ ת ח יּ וֹ ת גּ דוֹ לוֹ ת. עם ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְקט נּ וֹ ת 
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בנים, בּ ני ב )מאוֹ תם למחנה(במדבר  הּפ קדים כּ ל ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

על  העוֹ בר כּ ל  כּ ן, ועל ׁש בטים. אוֹ תם - גּ דוֹ לוֹ ת עם ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְיהוּ דה.
נפ ׁש . לאוֹ תּה  כּ פר להי וֹ ת ל גּ לגּ לת, בּ קע שׂ כר, נ וֹ תן ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַהּפ ק וּ דים
ועל  אליה . הכּ סף, היּ מין, כּ ׁש ּמ תחבּ ר האוֹ ר, מ ּמ נּ ה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתּפ ט
וּ מתעוֹ רר בּ רכה, בּ ּה  כּ ׁש נּ וֹ ספה אהרן, בּ ית את  יבר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶזה
בּ אוֹ תם ׁש וֹ פעת בּ רכתּה  אז הכּ סף , בּ אוֹ תוֹ  היּ מין, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵאליה

מּמ נּ ה.ה יּ ראים ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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בּ פיו, לפר ׁש ם אדם בּ ן יכ וֹ ל ׁש א נסּת רים דּ ברים אלּ וּ  -ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
צרי זה ועל להתּפ רׁש . יכ וֹ ל ׁש א בּ לּ ב, ׁש ה וּ א הגּ י וֹ ן, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶזהוּ 
הוּ א. סוֹ ד  והכּ ל בּ לּ ב, ׁש ּת לוּ י ודבר  בּ ּפ ה, להתּפ ר ׁש  ֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 
דּ בר עליוֹ נה. דּ רגּ ה  כּ נגד ואחד ּת חּת וֹ נה, דּ רגּ ה כּ נגד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
אוֹ תוֹ  להתּפ רׁש . ׁש הצטר ּת חּת וֹ נה דּ ר גּ ה כּ נגד ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התּפ רׁש ,
ה וּ א והכּ ל י וֹ תר , ּפ נימית דּ רגּ ה כּ נגד  הוּ א בּ לּ ב ֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּת ל וּ י
לפני לבּ י והגי וֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן יהי וּ  אמר זה ועל ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד .
ואחר כּ ראוּ י , הדּ בר ּפ ר ׁש  בּ ּת חלּ ה יעקב . אמר זה כּ מוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְוגוֹ '.
לפרׁש , צרי ׁש א הלּ ב בּ הגי וֹ ן ׁש ּת ל וּ י ה דּ בר הסּת יר  ָּכ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לב )ׁש כּ תוּ ב  א(בראשית אׁש ר  היּ ם כּ חוֹ ל זרע את ו שׂ מּת י  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
לפרׁש , צרי ׁש א  בּ לּ ב הּת לוּ י  דבר  הוּ א כּ אן מרב. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִי ּס פר
אׁש רי  כּ ראוּ י. ׁש לם יח וּ ד ליחד כּ די  ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  צרי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוכן
וּ לבּק ׁש  כּ ראוּ י  ר בּ וֹ נם ׁש בח לסדּ ר ׁש יּ וֹ דעים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

כּ תוּ ב ולכן מט )בּ ּק ׁש תם, י שׂ ראל (ישעיה אּת ה עבדּ י לי  ויּ אמר ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
 ּב אתּפ אר.אׁש ר  ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מחה ני ה ְִֵֵַָָא

וכו'יהיוּ  לּב י והגי וֹ ן פי אמרי טו)לרצוֹ ן וצדקתוֹ :(יט, ואז , ... ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ּמ ניקה  - בנים לבני  צדק. ׁש נּ קרא האחרוֹ ן הע וֹ לם  זה -ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּמ אירים  העליוֹ נים ׁש ה ׁש הרי  בנים, בּ ני ׁש נּ קראוּ  הּמ חנוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶאת

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בנים, נקראוּ  וכת וּ ב א)(שירלּה  בי, נחרוּ  א ּמ י בּ ני  ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌
קיג ) האחרוֹ ן(תהלים העוֹ לם את ׁש ּמ ּק יפים וא לּ וּ  שׂ מחה. ה בּ נים  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאם 

וּ מתי בנים. בּ ני  נקראים זהוּ ה זּ ה בּ רית וֹ . את  כּ ׁש וֹ מרים ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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קג )ׁש כּ תוּ ב ה בּ נים (שם  ׁש בּ ני מוּ ם וּ ראה , בּ א  בריתוֹ . לׁש מרי ֶ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
נכריּ ה, לארץ אוֹ תוֹ  וּ מכרוּ  כּ בראׁש וֹ נה, בּ ריתוֹ  את  ׁש מרוּ  א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה לּ לוּ 
בּ אוֹ תם  דין ׁש יּ עשׂ ה כּ ׁש ראה מ ׁש ה, ׁש בּ ּק ׁש  וזה ענׁש . עליהם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִנגזר

וּ מה מלכוּ ת: הרוּ גי  תוֹ רתם (ואיפה)עשׂ רה חזּ ר היא לוֹ : אמר ? ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ
הצּ דּ יק  את ׁש ּמ כרוּ  הּמ ׁש כּ ן, אח וֹ רי ׁש וֹ רים לאוֹ תם  ,ַלאח וֹ רי◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ה לּ לוּ  בּ גּ וּ פים  וֹ נה וּ מה ל וֹ : אמר עלה הזּ ה .  ּכ לוֹ : אמר ? ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
להיג  ׁש יּ כוֹ ל מי  ואין !בּ ּמ חׁש בה, ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

אוֹ ר.ועל מ ּמ נּ וּ  ׁש בּ א הזּ ה, הּמ ק וֹ ם את  לבר דּ וד  הׁש ּת דּ ל זה ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
קטו)ואמר , בּ ית(תהלים את  יבר צדּ יק. זה - יבר זכרנוּ  ה' ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌

בּ ית את יבר ישׂ ראל. בּ ית את  יבר ה זּ ה  הצּ דּ יק - ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
כּ ׁש ּמ תחבּ רת אהרן, בּ ית ׁש נּ קרא בּ ּה , ׁש יּ ׁש  החסד  צד - ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ו)לחסד. בּ ת(שמות אלי ׁש ב"ע את אהרן ו יּ ּק ח ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
לאל . ׁש התחבּ רה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַעּמ ינדב,

הזּ וֹ .יבר בּ יּ ראה ׁש וֹ רים הּמ ׁש כּ ן, יוֹ ׁש בי אלּ וּ  - ה' יראי  ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - ה גּ ד וֹ לים  עם קד )הּק ט נּ ים חיּ וֹ ת(תהלים ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌

ׁש יּ צאוּ  גּ דוֹ לים אוֹ תם כּ ל - קט נּ וֹ ת ח יּ וֹ ת גּ דוֹ לוֹ ת. עם ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְקט נּ וֹ ת 
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בנים, בּ ני ב )מאוֹ תם למחנה(במדבר  הּפ קדים כּ ל ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

על  העוֹ בר כּ ל  כּ ן, ועל ׁש בטים. אוֹ תם - גּ דוֹ לוֹ ת עם ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְיהוּ דה.
נפ ׁש . לאוֹ תּה  כּ פר להי וֹ ת ל גּ לגּ לת, בּ קע שׂ כר, נ וֹ תן ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַהּפ ק וּ דים
ועל  אליה . הכּ סף, היּ מין, כּ ׁש ּמ תחבּ ר האוֹ ר, מ ּמ נּ ה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתּפ ט
וּ מתעוֹ רר בּ רכה, בּ ּה  כּ ׁש נּ וֹ ספה אהרן, בּ ית את  יבר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶזה
בּ אוֹ תם ׁש וֹ פעת בּ רכתּה  אז הכּ סף , בּ אוֹ תוֹ  היּ מין, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵאליה

מּמ נּ ה.ה יּ ראים ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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יוֹ ם וּ ראה,בּ א  כּ ל  וּ פוֹ חד  רבּ וֹ נוֹ  לפני  בּ ת ׁש וּ בה ׁש ב אדם כּ ל  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ו א  ל וֹ  מוֹ חל  הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש עשׂ ה, חטא ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵמאוֹ תוֹ 

מּמ נּ וּ  כּ ׁש ראוּ גוֹ בה עליהם, נפל  רב ּפ חד  יוֹ סף, אחי ׁש הרי , ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  על בּ גּ לוּ ת עצמם וראוּ  למעלה, אביהם ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הס ּת לּ ק

י וֹ סף להם ׁש אמר  עד נ)החטא, ּת פ (בראשית אל ּת יראוּ . חדוּ אל ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
אני  אהים התחת כּ י  הזּ ה, בּ זּ מן מענׁש  הסּת לּ קּת י ודּ אי ודּ אי ? ַ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

להאיר הדּ ין, בּ ית לצד  ּת איר  ודרגּ תי ההוּ א. מהּמ קוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
הּמ קוֹ ם. אוֹ תוֹ  ּת חת ׁש אּת ם  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָלכם,

אמרּכ ׁש ראה , ּכ ׁש אמר  הבּ ית ׁש בּ על קטו)דוד (תהלים ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ה' הזּ כר , בּ עוֹ לם ׁש יּ וֹ ׁש ב  א וֹ ת וֹ  .יבר זכרנוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְה'
ׁש הרי  עלי וֹ נוֹ ת. בּ עטר וֹ ת א וֹ ת וֹ  יבר - למעלה למעלה -ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
הנּ קבה, בּ ע וֹ לם יוֹ ׁש בים לי וֹ סף, ּפ רט הבטים, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל

מּמ נּ וּ .וּ מתבּ רכים ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

דּ וד .א וֹ ת וֹ  ׁש ל בּ יתוֹ  ודּ אי, י שׂ ראל  בּ ית  את יבר ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם,
 יבר ׁש לּ ּה . החסד  צד  ׁש יּ תעוֹ רר אהרן, בּ ית את  ְיבר◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש ל  מהצּ ד  עליכם, ה' י וֹ סף  ּכ מוּ ם הּק טנּ ים. ה' ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 
אוֹ תוֹ  ׁש הרי  עליכם. בּ רחמים מתעוֹ רר  עליכם , ׁש הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵי וֹ סף,

ואמר למּט ה , מחל  יוֹ סף  נ)החטא אכלכּ ל (בראשית אנכי ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
זכוּ תוֹ  ותגן  בּ ניכם, ועל עליכם  ּכ מוּ ם  טּפ כם. ואת ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶאתכם
יׁש ט וא בּ חטאיכם, יּת פסוּ  ׁש א בּ ניכם, ועל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם

אוֹ תוֹ  הנּ חׁש .עליכם ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה ּמ קוֹ םמ וּ ם  אוֹ תוֹ  והתעּט ר  איתם', אז בי ימׁש לוּ  'אל , ּכ ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
היּ ם את ישׂ ראל כּ ׁש עבר וּ  ׁש התעּט ר כּ מוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ עטרוֹ תיו,
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הלּ בנה. ׁש נּ ׁש למה כּ ׁש ראוּ  יׁש יר, אז יט )ואמרוּ  'ונ ּק יתי(תהלים ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
רב' רב.מּפ ׁש ע ׁש היה הבטים חטא זהוּ  - ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

רחמים.ועל בּ ּק ׁש  לרצוֹ ן '(שם)הכּ ל העּת יק 'יהי וּ  לפני  - ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
פיהּק דוֹ ׁש . לב אמרי  זה - לבּ י  והגיוֹ ן ׁש לּ וֹ . ה ּפ ה זה - ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

וּ מתגּ לּ ים ׁש נּ חבּ אים העלי וֹ נים הּפ נים אלּ וּ  - לפני ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים.
המאל . זה - צוּ רי היּ מין. זה - ה' רצוֹ ן. זהוגאליבּ עת - ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֲֹ◌ִ◌ֶ◌

זה - צ וּ רי  יעקב. זה האמצע, זה - ה' אחר , דּ בר ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי .
ועתיד  ודּ אי, קרוֹ ב גוֹ אל , ׁש נּ קרא היּ מין, זה  - וגאלי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ְֹ◌ְ◌ַהמאל.
זהוּ  בּ ניו . את ולפדּ וֹ ת ימינוֹ  את להרים הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

קיח)ב ׁש כּ תוּ  חיל .(שם עשׂ ה ה ' ימין ר וֹ ממה ה' ימין ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌
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יוֹ ם וּ ראה,בּ א  כּ ל  וּ פוֹ חד  רבּ וֹ נוֹ  לפני  בּ ת ׁש וּ בה ׁש ב אדם כּ ל  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ו א  ל וֹ  מוֹ חל  הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש עשׂ ה, חטא ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵמאוֹ תוֹ 

מּמ נּ וּ  כּ ׁש ראוּ גוֹ בה עליהם, נפל  רב ּפ חד  יוֹ סף, אחי ׁש הרי , ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  על בּ גּ לוּ ת עצמם וראוּ  למעלה, אביהם ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הס ּת לּ ק

י וֹ סף להם ׁש אמר  עד נ)החטא, ּת פ (בראשית אל ּת יראוּ . חדוּ אל ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
אני  אהים התחת כּ י  הזּ ה, בּ זּ מן מענׁש  הסּת לּ קּת י ודּ אי ודּ אי ? ַ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

להאיר הדּ ין, בּ ית לצד  ּת איר  ודרגּ תי ההוּ א. מהּמ קוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
הּמ קוֹ ם. אוֹ תוֹ  ּת חת ׁש אּת ם  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָלכם,

אמרּכ ׁש ראה , ּכ ׁש אמר  הבּ ית ׁש בּ על קטו)דוד (תהלים ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ה' הזּ כר , בּ עוֹ לם ׁש יּ וֹ ׁש ב  א וֹ ת וֹ  .יבר זכרנוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְה'
ׁש הרי  עלי וֹ נוֹ ת. בּ עטר וֹ ת א וֹ ת וֹ  יבר - למעלה למעלה -ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
הנּ קבה, בּ ע וֹ לם יוֹ ׁש בים לי וֹ סף, ּפ רט הבטים, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל

מּמ נּ וּ .וּ מתבּ רכים ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

דּ וד .א וֹ ת וֹ  ׁש ל בּ יתוֹ  ודּ אי, י שׂ ראל  בּ ית  את יבר ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם,
 יבר ׁש לּ ּה . החסד  צד  ׁש יּ תעוֹ רר אהרן, בּ ית את  ְיבר◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש ל  מהצּ ד  עליכם, ה' י וֹ סף  ּכ מוּ ם הּק טנּ ים. ה' ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 
אוֹ תוֹ  ׁש הרי  עליכם. בּ רחמים מתעוֹ רר  עליכם , ׁש הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵי וֹ סף,

ואמר למּט ה , מחל  יוֹ סף  נ)החטא אכלכּ ל (בראשית אנכי ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
זכוּ תוֹ  ותגן  בּ ניכם, ועל עליכם  ּכ מוּ ם  טּפ כם. ואת ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶאתכם
יׁש ט וא בּ חטאיכם, יּת פסוּ  ׁש א בּ ניכם, ועל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם

אוֹ תוֹ  הנּ חׁש .עליכם ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה ּמ קוֹ םמ וּ ם  אוֹ תוֹ  והתעּט ר  איתם', אז בי ימׁש לוּ  'אל , ּכ ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
היּ ם את ישׂ ראל כּ ׁש עבר וּ  ׁש התעּט ר כּ מוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ עטרוֹ תיו,

תהלי זוהר 
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הלּ בנה. ׁש נּ ׁש למה כּ ׁש ראוּ  יׁש יר, אז יט )ואמרוּ  'ונ ּק יתי(תהלים ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
רב' רב.מּפ ׁש ע ׁש היה הבטים חטא זהוּ  - ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

רחמים.ועל בּ ּק ׁש  לרצוֹ ן '(שם)הכּ ל העּת יק 'יהי וּ  לפני  - ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
פיהּק דוֹ ׁש . לב אמרי  זה - לבּ י  והגיוֹ ן ׁש לּ וֹ . ה ּפ ה זה - ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

וּ מתגּ לּ ים ׁש נּ חבּ אים העלי וֹ נים הּפ נים אלּ וּ  - לפני ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים.
המאל . זה - צוּ רי היּ מין. זה - ה' רצוֹ ן. זהוגאליבּ עת - ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֲֹ◌ִ◌ֶ◌

זה - צ וּ רי  יעקב. זה האמצע, זה - ה' אחר , דּ בר ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי .
ועתיד  ודּ אי, קרוֹ ב גוֹ אל , ׁש נּ קרא היּ מין, זה  - וגאלי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ְֹ◌ְ◌ַהמאל.
זהוּ  בּ ניו . את ולפדּ וֹ ת ימינוֹ  את להרים הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

קיח)ב ׁש כּ תוּ  חיל .(שם עשׂ ה ה ' ימין ר וֹ ממה ה' ימין ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌
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לדוד:אכ  מזמוֹ ר יהובלמנצּ ח יענבּ יוֹ ם 
אהי ׁש ם ישׂ גּ ב עזרג יעקב:צרה יׁש לח 

יסעדךּ : וּ מצּ יּ וֹ ן ועוֹ לתד מקּ דׁש  מנחת כּ ל יזכּ ר 
סלה: ימלּ א:הידנה עצת וכל כלבב ל יּת ן 

אהינוּ ו וּ בׁש ם בּ יׁש וּ עת ימלּ אנרנּ נה נדגּ ל 
יהו:מׁש אלוֹ תי ׁש יעזכּ ל הוֹ  כּ י ידעּת י עּת ה 

לדי טוב 
וגו' צרה ביו ה' ב)יענ כ]:(כ, לפרק תהלי טוב[שימוש המזמור זה .

 וידי פני ומשח פעמי ז' ומלח ומי וורד בשמ אותו  לחוש   לדי
מ ה' , יענ" מ י ' יה "ו. שלו  וש צרה. מכל ותנצל  בבגד וזרוק

"קראנו . מ ו" "סלה,

תהלי שימוש

וכו'י ׁש לח יסעדּך  וּ מצּ יּ וֹ ן  מּק דׁש  ג-ד )עזר פ':(כ , במדבר [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לך  קע "ג .)שלח אמר ,](דף סבא המנוּ נא  רב כ )ׁש הרי  (תהלים ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
'וּ מצּ יּ וֹ ן  ידים. ק דּ וּ ׁש  זה - מּק דׁש  וגוֹ '. מּק דׁש '  עזר ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ'יׁש לח
כּ ל  'יזכּ ר האדם. לב סוֹ עד ׁש הוּ א הּמ וֹ ציא, זה - ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיסעדךּ '
אחרוֹ נה. ידים נטילת זוֹ  אחר, דּ בר  לרבּ וֹ ת - כּ ל  ,'ִמנחתי◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אּת ה אם בּ זּמ וּ ן. הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת זוֹ  - סלה' יד נה ועוֹ לת'ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
מקדּ ׁש , וּ בׁש בּ ת  ימלּ א. עצת וכל  כלבב ל י ּת ן כן, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶעוֹ שׂ ה
עדן  בּ גן הצּ דּ יקים התעּט רוּ  זה דּ בר ועל ה גּ ד וֹ ל. קדּ וּ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶזה

לׁש בּ ת אחרת.מבּ ת ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
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יהויׁש ע בּ גברוֹ ת קדׁש וֹ  ממי יענהוּ  מׁש יחוֹ  
ׁש םחימינוֹ : בּ  ואנחנוּ  בּס וּ סים ואלּ ה ברכב אלּ ה 

יהו ּהינוא:ונפלוּ טנזכּ יר כּ רעוּ  הּמ ה 
ונּ תעוֹ דד: ּק מנוּ  הּמ ליהויואנחנוּ  ׁש יעה הוֹ  

קראנוּ : ביוֹ ם יעננוּ 

קראנוּ ""ה' בי וֹ ם יעננ וּ  ה ּמ ל י)הוֹ ׁש יעה  תיקון:(כ , הזוהר [תיקוני ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

קכח)ע' תורה](דף וכלל ,זוהר ופרט  כלל אדנ"י  הוי "ה אהי"ה
*קראנוּ ", *בי וֹ ם "*יעננוּ  וסימנך  קדושה, ברכה יחוד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַוהם

יב "ק  כמספר האלה שמות שלשה מספר עולה כּ לשכך .ָ◌
מלּ א. עצת כּ ל  – כּ הלכת ּה  ׁש בּ ת סע וּ דת  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַהּס וֹ עד 
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לדוד:אכ  מזמוֹ ר יהובלמנצּ ח יענבּ יוֹ ם 
אהי ׁש ם ישׂ גּ ב עזרג יעקב:צרה יׁש לח 

יסעדךּ : וּ מצּ יּ וֹ ן ועוֹ לתד מקּ דׁש  מנחת כּ ל יזכּ ר 
סלה: ימלּ א:הידנה עצת וכל כלבב ל יּת ן 

אהינוּ ו וּ בׁש ם בּ יׁש וּ עת ימלּ אנרנּ נה נדגּ ל 
יהו:מׁש אלוֹ תי ׁש יעזכּ ל הוֹ  כּ י ידעּת י עּת ה 

לדי טוב 
וגו' צרה ביו ה' ב)יענ כ]:(כ, לפרק תהלי טוב[שימוש המזמור זה .

 וידי פני ומשח פעמי ז' ומלח ומי וורד בשמ אותו  לחוש   לדי
מ ה' , יענ" מ י ' יה "ו. שלו  וש צרה. מכל ותנצל  בבגד וזרוק

"קראנו . מ ו" "סלה,

תהלי שימוש

וכו'י ׁש לח יסעדּך  וּ מצּ יּ וֹ ן  מּק דׁש  ג-ד )עזר פ':(כ , במדבר [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לך  קע "ג .)שלח אמר ,](דף סבא המנוּ נא  רב כ )ׁש הרי  (תהלים ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
'וּ מצּ יּ וֹ ן  ידים. ק דּ וּ ׁש  זה - מּק דׁש  וגוֹ '. מּק דׁש '  עזר ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ'יׁש לח
כּ ל  'יזכּ ר האדם. לב סוֹ עד ׁש הוּ א הּמ וֹ ציא, זה - ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיסעדךּ '
אחרוֹ נה. ידים נטילת זוֹ  אחר, דּ בר  לרבּ וֹ ת - כּ ל  ,'ִמנחתי◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אּת ה אם בּ זּמ וּ ן. הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת זוֹ  - סלה' יד נה ועוֹ לת'ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
מקדּ ׁש , וּ בׁש בּ ת  ימלּ א. עצת וכל  כלבב ל י ּת ן כן, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶעוֹ שׂ ה
עדן  בּ גן הצּ דּ יקים התעּט רוּ  זה דּ בר ועל ה גּ ד וֹ ל. קדּ וּ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶזה

לׁש בּ ת אחרת.מבּ ת ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
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יהויׁש ע בּ גברוֹ ת קדׁש וֹ  ממי יענהוּ  מׁש יחוֹ  
ׁש םחימינוֹ : בּ  ואנחנוּ  בּס וּ סים ואלּ ה ברכב אלּ ה 

יהו ּהינוא:ונפלוּ טנזכּ יר כּ רעוּ  הּמ ה 
ונּ תעוֹ דד: ּק מנוּ  הּמ ליהויואנחנוּ  ׁש יעה הוֹ  

קראנוּ : ביוֹ ם יעננוּ 

קראנוּ ""ה' בי וֹ ם יעננ וּ  ה ּמ ל י)הוֹ ׁש יעה  תיקון:(כ , הזוהר [תיקוני ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

קכח)ע' תורה](דף וכלל ,זוהר ופרט  כלל אדנ"י  הוי "ה אהי"ה
*קראנוּ ", *בי וֹ ם "*יעננוּ  וסימנך  קדושה, ברכה יחוד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַוהם

יב "ק  כמספר האלה שמות שלשה מספר עולה כּ לשכך .ָ◌
מלּ א. עצת כּ ל  – כּ הלכת ּה  ׁש בּ ת סע וּ דת  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַהּס וֹ עד 



תהלי זוהר 
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לדוד:אכא מזמוֹ ר ּב עזּ יהובלמנצּ ח 
מאד: יּ גיל מה וּ ביׁש וּ עת מל ּת אותג ישׂ מח 

שלטו לפני   ליל
וגו' מל ב)ישמח כא ]:(כא, לפרק  תהלי לפני[שימוש למיזל בעית אי  .

זית   שמ ע פת  על שלו  הש ע המזמור  זה  אמור רב או שלטו
ופת  ומלח  ומי וורד בשמ אותו  לחוש  ,הי לסער  ועוד .פני ומשח
"רומה, מ ה' ,בעז "יהוה  מ י ' ." יה שלו הש מזעפו. הי וישקוט
ונורא הגבור  הגדול הש מלפני רצו יהי  ותאמר. .במיתרי" מ ' 
 הי בגאות מושל אתה כי  מזעפו  הי שתשקיט  המזמור מזה  היוצא

סלה . סלה סלה אמ אמ  אמ תשבח אתה גליו שאו

תהלי שימוש

  הרא מאד ה ל מה  הל דוד ל ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹנתיו

מאדה' יּ גל יגיל מה  וּ ביׁש וּ עת מל ישׂ מח  ּב )ּב עז [זוהר:(כא , ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֹ

פקודי  פ' רל"ה .)שמות  ואמר,](דף  אחריו יצחק ר בּ י  (תהליםּפ תח  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ כא) לבּ וֹ 'ה' ּת אות מאד יּ גיל מה  וּ ביׁש וּ עת מל י שׂ מח   ּע ז ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

אלּ א דּ וד  אמר  א  ה זּ וֹ  הירה את וגוֹ '. ' מּמ ׁש אל ח יּ ים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוגוֹ ',
משׂ ּמ ח ה וּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  י שׂ ראל , כּ נסת ׁש ל ּת ׁש בּ חּת ּה  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעל 

ׁש כּ תוּ ב עז , ׁש נּ קראת הּת וֹ רה בּ שׂ מחת כט )אוֹ תּה  עז (שם ה' ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ֹ
הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  זה - מל ישׂ מח וגוֹ '. י ּת ן כנסתלע ּמ וֹ  (זו ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ ת וּ בישראל ) ,מל לג )ׁש נּ קרא מל.(דברים בי ׁש ר וּ ן ויהי ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ֶ◌ֶ◌

ׁש נּ אמרוּ בי ׁש וּ עת כּ מ וֹ  היּ מין, י ׁש וּ עת זוֹ  - מאד יּ גיל מה  ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ס) ימינוֹ .(תהלים לוֹ  וּת וֹ ׁש ע וענני. ימינ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה

תהלי זוהר 
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אחר ) ׁש ה וּ א(דבר  הּק דׁש , בּ רית  ס וֹ ד וזהוּ  יתרה, י ' מאד, יּ גיל ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַמה
הכּ ל ׁש אל (שלה)שׂ מחת חיּ ים ה זּ ה . הּמ ל על נאמר  והכּ ל  , ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ועד. עוֹ לם ימים אר לּ וֹ  נתּת ה  ׁש לּ דודמּמ למדנוּ  מכּ אן  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ל וֹ  נתן הראׁש וֹ ן  ׁש אדם לזה ּפ רט  כּ לל , חיּ ים היוּ  א ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ואוֹ תן מלּ וֹ  ׁש נה, ׁש בעים התקיּ ם הּמ ל ׁש דּ וד  בּ ארוּ ה, והרי . ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אדם ׁש ל ׁש נים מאוֹ תן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ל וֹ  נתן ׁש נים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
בּ עוֹ לם ימים  אריכ וּ ת לוֹ  ונּת נה  התקיּ ם, הוּ א וּ בהן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן,

לּ וֹ . נתּת ה  מּמ ׁש אל חיּ ים - זה ועל הבּ א, וּ בעוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה

ׁש כּ תוּ בגּ דוֹ ל גּ דוֹ ל , ׁש הוּ א מוּ ם קמז)כּ בוֹ דוֹ , גּ דוֹ ל (שם ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
- זה וסוֹ ד  גּ דוֹ ל, נקרא ודּ אי כּ ח. ורב (בראשיתאדוֹ נינוּ  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

ודּ אי .א) היוּ  גּ דוֹ לים הגּ דלים . הּמ ארת ׁש ני  את  אהים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַויּ עשׂ 
ורב  אדוֹ נינוּ  גּ דוֹ ל ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  גּ דוֹ ל, נקרא הוּ א זה כּ ל  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְועם 
ׁש כּ תוּ ב  בּ זה, אלּ א גּ דוֹ ל נקרא א הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹכּ ח .

מח) בּ ּמ ה(תהלים  קדׁש וֹ . הר אהינוּ  בּ עיר מאד  וּ מה לּ ל ה' ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָגּ דוֹ ל 
גּ דוֹ ל  לעד הוּ א ברכ וֹ ת תׁש יתהוּ  כּ י קדׁש וֹ . הר אהינוּ  בּ עיר  ? ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כא) העוֹ לם,(תהלים כּ ל  בּ ר כּ ת ׁש זּ וֹ הי מוּ ם ברכ וֹ ת, תׁש יתהוּ  כּ י  .ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וסוֹ ד  בּ רכה. וזוֹ הי  יוֹ צאוֹ ת, מכּ אן העוֹ לם כּ ל ׁש ל הבּ רכ וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל
ׁש לּ מעלה ה בּ רכ וֹ ת כּ ל ׁש וֹ ר וֹ ת כּ אן ׁש הרי  בּ רכה. והיה - ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶזה

בּ  נקראת  ולכן העוֹ לם , לכל יוֹ צאוֹ ת רכה.וּ מכּ אן ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש םּת חדּ הוּ  וכתוּ ב בשׂ מחה, ּת חדּ הוּ  כּ אן כּ תוּ ב  בשׂ מחה. ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יח) בּ ר וּ (שמות  הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד  מוּ ם יתרוֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַו יּ חדּ 

בּ סוֹ ד  בּ ּה  וּ להחזיק העפר מן ישׂ ראל כּ נסת את  להקים ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְהוּ א
ּת חדּ הוּ  כּ תוּ ב  בּ מ ׁש . הלּ בנה חדּ וּ ׁש  אוֹ תּה  וּ לחדּ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד168 חשוו סדר יב ליו

כאתהלי מזמור  | לחודש  ג  | ראשו ספר 

לדוד:אכא מזמוֹ ר ּב עזּ יהובלמנצּ ח 
מאד: יּ גיל מה וּ ביׁש וּ עת מל ּת אותג ישׂ מח 

שלטו לפני   ליל
וגו' מל ב)ישמח כא ]:(כא, לפרק  תהלי לפני[שימוש למיזל בעית אי  .

זית   שמ ע פת  על שלו  הש ע המזמור  זה  אמור רב או שלטו
ופת  ומלח  ומי וורד בשמ אותו  לחוש  ,הי לסער  ועוד .פני ומשח
"רומה, מ ה' ,בעז "יהוה  מ י ' ." יה שלו הש מזעפו. הי וישקוט
ונורא הגבור  הגדול הש מלפני רצו יהי  ותאמר. .במיתרי" מ ' 
 הי בגאות מושל אתה כי  מזעפו  הי שתשקיט  המזמור מזה  היוצא

סלה . סלה סלה אמ אמ  אמ תשבח אתה גליו שאו

תהלי שימוש

  הרא מאד ה ל מה  הל דוד ל ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹנתיו

מאדה' יּ גל יגיל מה  וּ ביׁש וּ עת מל ישׂ מח  ּב )ּב עז [זוהר:(כא , ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֹ

פקודי  פ' רל"ה .)שמות  ואמר,](דף  אחריו יצחק ר בּ י  (תהליםּפ תח  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ כא) לבּ וֹ 'ה' ּת אות מאד יּ גיל מה  וּ ביׁש וּ עת מל י שׂ מח   ּע ז ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

אלּ א דּ וד  אמר  א  ה זּ וֹ  הירה את וגוֹ '. ' מּמ ׁש אל ח יּ ים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוגוֹ ',
משׂ ּמ ח ה וּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  י שׂ ראל , כּ נסת ׁש ל ּת ׁש בּ חּת ּה  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעל 

ׁש כּ תוּ ב עז , ׁש נּ קראת הּת וֹ רה בּ שׂ מחת כט )אוֹ תּה  עז (שם ה' ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ֹ
הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  זה - מל ישׂ מח וגוֹ '. י ּת ן כנסתלע ּמ וֹ  (זו ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ ת וּ בישראל ) ,מל לג )ׁש נּ קרא מל.(דברים בי ׁש ר וּ ן ויהי ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ֶ◌ֶ◌

ׁש נּ אמרוּ בי ׁש וּ עת כּ מ וֹ  היּ מין, י ׁש וּ עת זוֹ  - מאד יּ גיל מה  ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ס) ימינוֹ .(תהלים לוֹ  וּת וֹ ׁש ע וענני. ימינ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה
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אחר ) ׁש ה וּ א(דבר  הּק דׁש , בּ רית  ס וֹ ד וזהוּ  יתרה, י ' מאד, יּ גיל ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַמה
הכּ ל ׁש אל (שלה)שׂ מחת חיּ ים ה זּ ה . הּמ ל על נאמר  והכּ ל  , ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ועד. עוֹ לם ימים אר לּ וֹ  נתּת ה  ׁש לּ דודמּמ למדנוּ  מכּ אן  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ל וֹ  נתן הראׁש וֹ ן  ׁש אדם לזה ּפ רט  כּ לל , חיּ ים היוּ  א ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ואוֹ תן מלּ וֹ  ׁש נה, ׁש בעים התקיּ ם הּמ ל ׁש דּ וד  בּ ארוּ ה, והרי . ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אדם ׁש ל ׁש נים מאוֹ תן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ל וֹ  נתן ׁש נים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
בּ עוֹ לם ימים  אריכ וּ ת לוֹ  ונּת נה  התקיּ ם, הוּ א וּ בהן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן,

לּ וֹ . נתּת ה  מּמ ׁש אל חיּ ים - זה ועל הבּ א, וּ בעוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה

ׁש כּ תוּ בגּ דוֹ ל גּ דוֹ ל , ׁש הוּ א מוּ ם קמז)כּ בוֹ דוֹ , גּ דוֹ ל (שם ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
- זה וסוֹ ד  גּ דוֹ ל, נקרא ודּ אי כּ ח. ורב (בראשיתאדוֹ נינוּ  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

ודּ אי .א) היוּ  גּ דוֹ לים הגּ דלים . הּמ ארת ׁש ני  את  אהים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַויּ עשׂ 
ורב  אדוֹ נינוּ  גּ דוֹ ל ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  גּ דוֹ ל, נקרא הוּ א זה כּ ל  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְועם 
ׁש כּ תוּ ב  בּ זה, אלּ א גּ דוֹ ל נקרא א הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹכּ ח .

מח) בּ ּמ ה(תהלים  קדׁש וֹ . הר אהינוּ  בּ עיר מאד  וּ מה לּ ל ה' ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָגּ דוֹ ל 
גּ דוֹ ל  לעד הוּ א ברכ וֹ ת תׁש יתהוּ  כּ י קדׁש וֹ . הר אהינוּ  בּ עיר  ? ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כא) העוֹ לם,(תהלים כּ ל  בּ ר כּ ת ׁש זּ וֹ הי מוּ ם ברכ וֹ ת, תׁש יתהוּ  כּ י  .ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וסוֹ ד  בּ רכה. וזוֹ הי  יוֹ צאוֹ ת, מכּ אן העוֹ לם כּ ל ׁש ל הבּ רכ וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל
ׁש לּ מעלה ה בּ רכ וֹ ת כּ ל ׁש וֹ ר וֹ ת כּ אן ׁש הרי  בּ רכה. והיה - ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶזה

בּ  נקראת  ולכן העוֹ לם , לכל יוֹ צאוֹ ת רכה.וּ מכּ אן ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש םּת חדּ הוּ  וכתוּ ב בשׂ מחה, ּת חדּ הוּ  כּ אן כּ תוּ ב  בשׂ מחה. ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יח) בּ ר וּ (שמות  הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד  מוּ ם יתרוֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַו יּ חדּ 

בּ סוֹ ד  בּ ּה  וּ להחזיק העפר מן ישׂ ראל כּ נסת את  להקים ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְהוּ א
ּת חדּ הוּ  כּ תוּ ב  בּ מ ׁש . הלּ בנה חדּ וּ ׁש  אוֹ תּה  וּ לחדּ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,
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ּס לה: מנעּת  בּ ל שׂ פתיו וארׁש ת לּ וֹ  נתּת ה כּ יד לבּ וֹ  
ּפ ז: עטרת לראׁש וֹ  ּת ׁש ית טוֹ ב בּ רכוֹ ת חיּ יםהתקדּ מנּ וּ  
ועד: עוֹ לם ימים אר לּ וֹ  נתּת ה  מּמ גּ דוֹ לוׁש אל 

עליו: ׁש וּ ה ּת  והדר הוֹ ד בּ יׁש וּ עת תׁש יתהוּ זכּ בוֹ דוֹ  כּ י 

בּ שׂ מחה ולהי וֹ ת לפני להיוֹ ת  - ּפ ני את .ּפ ני את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבשׂ מחה
ׁש הרי  הזּ מן , בּ אוֹ ת וֹ  ׁש ּת ׁש ּת לּ ם ׁש למוּ ת בּ אוֹ תּה   ּפ ני ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד
התמלּ אה, מה מ כּ ל התרוֹ קנה הּמ ק דּ ׁש , בּ ית ׁש נּ חרב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן 

ׁש נּ אמר  טו)כּ מוֹ  וכתוּ ב(ירמיה הבעה. ילדת כו)אמללה (יחזקאל  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
החרבה. ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִא ּמ לאה 

ולא ל ה לדוד  ני ה איר הרא אד מע  עְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹה
הק' ַָָהאבת 

ועדח יּ ים  עוֹ לם  ימים אר לּ וֹ  נתּת ה  מּמ ה)ׁש אל [זוהר:(כא , ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

וישלח פ ' קסח.)בראשית נאמר](דף הרי  אמר , ׁש מעוֹ ן  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
לזה ּפ רט כּ לל , חיּ ים לוֹ  הי וּ  א היה, ׁש א עד  ,הּמ ל ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ וד
קיּ וּ מ וֹ  היה  וכ מלּ וֹ , ׁש נה ׁש בעים לוֹ  נתן הראׁש וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
אלף  הראׁש וֹ ן אדם ׁש ל וקיּ וּ ם היוּ , ׁש נה ׁש בעים הּמ ל דּ וד ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל 
אדם ראׁש וֹ נוֹ ת ׁש נים אלף בּ אלּ ה נמצאוּ  ׁש בעים. חסר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָׁש נה 

.הּמ ל ודוד  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

כא)ואמר ,ּפ תח ימים(תהלים אר לּ וֹ  נתּת ה  מּמ ׁש אל  חיּ ים ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌
ׁש הרי  .הּמ ל דּ וד זה -  מּמ ׁש אל ח יּ ים ועד. ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָעוֹ לם
,הּמ ל דּ וד  נׁש מת בּ וֹ  הּט יל  עדן , גּ ן הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא 
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כּ ל  לפניו ועוֹ מד כּ לוּ ם מלּ וֹ  חיּ ים לוֹ  ׁש אין וּ ראה  בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהס ּת כּ ל
קיּ וּ מוֹ . ודּ אי הרי אמר, הראׁש וֹ ן, אדם ׁש נּ ברא כּ יון ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַהיּ וֹ ם.
הּמ ל דּ וד ׁש התקיּ ם ׁש נים ׁש בעים הי וּ  הרא ׁש וֹ ן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵוּ מאדם

◌ָ◌ָבּ עוֹ לם.

אברהםע וֹ ד  ואחד. אחד כּ ל מח יּ יהם לוֹ  הׁש איר וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהאבוֹ ת
כּ ל וּ ם, לוֹ  הׁש איר ל וֹ  יצחק ויוֹ סף. יעקב  וכ לוֹ , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהׁש איר

מצּ דּ וֹ . בּ א  הּמ ל ׁש דּ וד ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמ וּ ם

מאהו דּ אי  להתקיּ ם  לוֹ  ׁש היה ׁש נים, חמׁש  ל וֹ  הׁש איר אברהם ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
ׁש נים, וחמׁש  וׁש בעין מאה והתקיּ ם ׁש נים, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש מוֹ נים
אברהם, כּ ימי בּ עוֹ לם להתקיּ ם ל וֹ  היה יעקב חמׁש . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲחסרים

א התקיּ ם עשׂ ריםוא חסרים ׁש נים . וׁש בע ואר בּ עים מאה לּ א ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש ׁש ים מח יּ יהם לוֹ  הׁש איר וּ  ויעקב  ׁש אברהם נמצא ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ ׁש מ וֹ נה.
לוֹ  היה ׁש נים, וע שׂ ר  מאה ׁש התק יּ ם יוֹ סף ׁש נים. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוׁש ׁש 
מהם וחסר יעקב , כּ ימי  ׁש נים וׁש בע וארבּ עים מאה  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק יּ ם
לדוד  ׁש הׁש אירוּ  ׁש נים ׁש בעים הרי ׁש נים. וׁש בע  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְׁש ׁש ים
הנים אוֹ תם בּ כל  דּ וד  התקיּ ם וּ בהם בּ הם, להתקיּ ם ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

האבוֹ ת. ל וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש איר וּ 

כּ אלּ הואם כּ לוּ ם לוֹ  הׁש איר א יצחק ל ּמ ה מוּ םּת אמר, ? ְ◌ִ◌ַֹ ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
 בּ חׁש ׁש הוּ א וּ מי  , החׁש מצּ ד בּ א ודוד , חׁש ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶׁש הוּ א
כּ לל . ח יּ ים לדוד היוּ  א ולכן חיּ ים, לוֹ  ואין כּ לל אוֹ ר  ל וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵאין
 הצטר וּ מהם ,הּמ ל לדוד  האיר וּ  אוֹ ר , להם ׁש היה אלּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל 
כּ לל , חיּ ים לוֹ  אין  החׁש מצּ ד ׁש הרי חיּ ים , ל וֹ  ולהיוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהאיר 

בּ חׁש בּ וֹ ן. יצחק בּ א זה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל

תהלי זוהר 
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ּס לה: מנעּת  בּ ל שׂ פתיו וארׁש ת לּ וֹ  נתּת ה כּ יד לבּ וֹ  
ּפ ז: עטרת לראׁש וֹ  ּת ׁש ית טוֹ ב בּ רכוֹ ת חיּ יםהתקדּ מנּ וּ  
ועד: עוֹ לם ימים אר לּ וֹ  נתּת ה  מּמ גּ דוֹ לוׁש אל 

עליו: ׁש וּ ה ּת  והדר הוֹ ד בּ יׁש וּ עת תׁש יתהוּ זכּ בוֹ דוֹ  כּ י 

בּ שׂ מחה ולהי וֹ ת לפני להיוֹ ת  - ּפ ני את .ּפ ני את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבשׂ מחה
ׁש הרי  הזּ מן , בּ אוֹ ת וֹ  ׁש ּת ׁש ּת לּ ם ׁש למוּ ת בּ אוֹ תּה   ּפ ני ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד
התמלּ אה, מה מ כּ ל התרוֹ קנה הּמ ק דּ ׁש , בּ ית ׁש נּ חרב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן 

ׁש נּ אמר  טו)כּ מוֹ  וכתוּ ב(ירמיה הבעה. ילדת כו)אמללה (יחזקאל  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
החרבה. ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִא ּמ לאה 

ולא ל ה לדוד  ני ה איר הרא אד מע  עְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹה
הק' ַָָהאבת 

ועדח יּ ים  עוֹ לם  ימים אר לּ וֹ  נתּת ה  מּמ ה)ׁש אל [זוהר:(כא , ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

וישלח פ ' קסח.)בראשית נאמר](דף הרי  אמר , ׁש מעוֹ ן  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
לזה ּפ רט כּ לל , חיּ ים לוֹ  הי וּ  א היה, ׁש א עד  ,הּמ ל ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ וד
קיּ וּ מ וֹ  היה  וכ מלּ וֹ , ׁש נה ׁש בעים לוֹ  נתן הראׁש וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
אלף  הראׁש וֹ ן אדם ׁש ל וקיּ וּ ם היוּ , ׁש נה ׁש בעים הּמ ל דּ וד ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל 
אדם ראׁש וֹ נוֹ ת ׁש נים אלף בּ אלּ ה נמצאוּ  ׁש בעים. חסר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָׁש נה 

.הּמ ל ודוד  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

כא)ואמר ,ּפ תח ימים(תהלים אר לּ וֹ  נתּת ה  מּמ ׁש אל  חיּ ים ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌
ׁש הרי  .הּמ ל דּ וד זה -  מּמ ׁש אל ח יּ ים ועד. ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָעוֹ לם
,הּמ ל דּ וד  נׁש מת בּ וֹ  הּט יל  עדן , גּ ן הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא 

תהלי זוהר 

יתה 171זוהר הלימוד חשוו סדר יג ליו

כאתהלי מזמור  | לחודש  ג  | ראשו ספר 

כּ ל  לפניו ועוֹ מד כּ לוּ ם מלּ וֹ  חיּ ים לוֹ  ׁש אין וּ ראה  בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהס ּת כּ ל
קיּ וּ מוֹ . ודּ אי הרי אמר, הראׁש וֹ ן, אדם ׁש נּ ברא כּ יון ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַהיּ וֹ ם.
הּמ ל דּ וד ׁש התקיּ ם ׁש נים ׁש בעים הי וּ  הרא ׁש וֹ ן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵוּ מאדם

◌ָ◌ָבּ עוֹ לם.

אברהםע וֹ ד  ואחד. אחד כּ ל מח יּ יהם לוֹ  הׁש איר וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהאבוֹ ת
כּ ל וּ ם, לוֹ  הׁש איר ל וֹ  יצחק ויוֹ סף. יעקב  וכ לוֹ , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהׁש איר

מצּ דּ וֹ . בּ א  הּמ ל ׁש דּ וד ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמ וּ ם

מאהו דּ אי  להתקיּ ם  לוֹ  ׁש היה ׁש נים, חמׁש  ל וֹ  הׁש איר אברהם ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
ׁש נים, וחמׁש  וׁש בעין מאה והתקיּ ם ׁש נים, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש מוֹ נים
אברהם, כּ ימי בּ עוֹ לם להתקיּ ם ל וֹ  היה יעקב חמׁש . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲחסרים

א התקיּ ם עשׂ ריםוא חסרים ׁש נים . וׁש בע ואר בּ עים מאה לּ א ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש ׁש ים מח יּ יהם לוֹ  הׁש איר וּ  ויעקב  ׁש אברהם נמצא ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ ׁש מ וֹ נה.
לוֹ  היה ׁש נים, וע שׂ ר  מאה ׁש התק יּ ם יוֹ סף ׁש נים. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוׁש ׁש 
מהם וחסר יעקב , כּ ימי  ׁש נים וׁש בע וארבּ עים מאה  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק יּ ם
לדוד  ׁש הׁש אירוּ  ׁש נים ׁש בעים הרי ׁש נים. וׁש בע  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְׁש ׁש ים
הנים אוֹ תם בּ כל  דּ וד  התקיּ ם וּ בהם בּ הם, להתקיּ ם ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

האבוֹ ת. ל וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש איר וּ 

כּ אלּ הואם כּ לוּ ם לוֹ  הׁש איר א יצחק ל ּמ ה מוּ םּת אמר, ? ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
 בּ חׁש ׁש הוּ א וּ מי  , החׁש מצּ ד בּ א ודוד , חׁש ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶׁש הוּ א
כּ לל . ח יּ ים לדוד היוּ  א ולכן חיּ ים, לוֹ  ואין כּ לל אוֹ ר  ל וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵאין
 הצטר וּ מהם ,הּמ ל לדוד  האיר וּ  אוֹ ר , להם ׁש היה אלּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל 
כּ לל , חיּ ים לוֹ  אין  החׁש מצּ ד ׁש הרי חיּ ים , ל וֹ  ולהיוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהאיר 

בּ חׁש בּ וֹ ן. יצחק בּ א זה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
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:ּפ ני את בשׂ מחה ּת חדּ הוּ  לעד הּמ לחברכוֹ ת כּ י 
בּ יהו יּמ וֹ ט:בּ טח ּב ל עליוֹ ן ּת מצאטוּ בחסד 

:שׂ נאי ּת מצא ימינ איבי לכל ּת ׁש יתמוֹ ייד 
יהו ּפ ני לעת אׁש  יבלּ עםכּ תנּ וּ ר בּ אּפ וֹ  

אׁש : מבּ נייאותאכלם וזרעם ּת אבּ ד מארץ ּפ רימוֹ  
יוּ כלוּ :יבאדם: בּ ל מזּמ ה חׁש בוּ  רעה עלי נטוּ  כּ ייגכּ י 

ּפ ניהם: על ּת כוֹ נן בּ מיתרי ׁש כם רוּ מהידּת ׁש יתמוֹ  
יהו:גּ בוּ רת וּ נזּמ רה נׁש ירה  ּבּ עז 

מכּ לּ םואם י וֹ תר  י וֹ סף לּמ ה בּ לבדּ וֹ ּת אמר, יוֹ סף  ודּ אי  אלּ א ? ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ללּ בנה ׁש ּמ איר וזהוּ  צדּ יק, ׁש נּ קרא מ וּ ם כּ לּ ם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְכּ מוֹ 
חיּ ים, מכּ לּ ם יוֹ תר  הּמ ל לדוד ה ׁש איר זה ולכן מכּ לּ ם, ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌◌ִ◌ֵי וֹ תר 

א)ׁש כּ תוּ ב  להאיר(בראשית המים  בּ רקיע אהים אתם ויּ ּת ן ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הארץ.על ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
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לדוד:א כב מזמוֹ ר החר איּ לת על אליבלמנצּ ח אלי 

צער  לכל
וגו' עזבתני למה אלי אלי השחר... אילת על א)למנצח :(כב,

יד ] לפרק תהלי תירא .[שימוש  ואל אותו  אמור הנהר לעבור טוב
מ ה' "אלי " מ א' א "ה הוא שלו וש רעות. חיות מפני וג
ולא אותו אמור בשונא פגעת א ועוד   המזמור.  דסו "עשה"
וזהו טומאה מכל עצמ וטהר  ביו ז"פ אותו אמור ועוד תירא.

לפתיחת הלב .טוב 

תהלי שימוש

גי  י  ל בע רר יתע מלחמת  מה  תא ה א לה: ְְְְְְְְִִַַַַָָָָזמ
עד  י ראל, ל נאיה על יתח רת  וצרת  עיר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָועיר 
 ת א  עליה ית ה   ואחר  קדרה, לי פניה רקְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ודחק לחצ אגת  ְְֲֲִַַַָָָמ

לדודלמנצּ ח  מזמוֹ ר החר איּ לת א)על פ':(כב, חדש [זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כב.)בראשית ׁש ה](דף  ׁש הקדּ ירעד ראוּ  ה וֹ לכים , י וּ  ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ואראה בּ א יוֹ סי: לר בּ י חזקיּ ה  ר בּ י אמר האוֹ ר. וחזר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַהחר
המ ׁש  להם ׁש ּת איר בּ זמן  ישׂ ראל. ׁש ל  גאלּ תן היא  ּׁש כ  ְל◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
קדרוּ ת. אחר וקדרוּ ת צרה, אחר צרה להם ּת בא הגּ אלּ ה, ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 
ׁש נּ אמר הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל אוֹ רוֹ  עליהם  יאיר בּ ּה  ׁש הם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַעד 

ו) וכתוּ ב(הושע  מצאוֹ , נכוֹ ן ג )כּ ׁש חר יראי (מלאכי לכם  וזרחה ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מלחמ וֹ ת ה זּ מן וּ באוֹ תוֹ  בּ כנפיה. וּ מרּפ א צדקה ׁש מׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְׁש מי 
יתחדּ ׁש וּ  ר בּ וֹ ת וצרוֹ ת בּ עיר, ועיר בּ גוֹ י גּ וֹ י בעוֹ לם, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִיתעוֹ רר וּ 

תהלי זוהר 
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:ּפ ני את בשׂ מחה ּת חדּ הוּ  לעד הּמ לחברכוֹ ת כּ י 
בּ יהו יּמ וֹ ט:בּ טח ּב ל עליוֹ ן ּת מצאטוּ בחסד 

:שׂ נאי ּת מצא ימינ איבי לכל ּת ׁש יתמוֹ ייד 
יהו ּפ ני לעת אׁש  יבלּ עםכּ תנּ וּ ר בּ אּפ וֹ  

אׁש : מבּ נייאותאכלם וזרעם ּת אבּ ד מארץ ּפ רימוֹ  
יוּ כלוּ :יבאדם: בּ ל מזּמ ה חׁש בוּ  רעה עלי נטוּ  כּ ייגכּ י 

ּפ ניהם: על ּת כוֹ נן בּ מיתרי ׁש כם רוּ מהידּת ׁש יתמוֹ  
יהו:גּ בוּ רת וּ נזּמ רה נׁש ירה  ּבּ עז 

מכּ לּ םואם י וֹ תר  י וֹ סף לּמ ה בּ לבדּ וֹ ּת אמר, יוֹ סף  ודּ אי  אלּ א ? ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ללּ בנה ׁש ּמ איר וזהוּ  צדּ יק, ׁש נּ קרא מ וּ ם כּ לּ ם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְכּ מוֹ 
חיּ ים, מכּ לּ ם יוֹ תר  הּמ ל לדוד ה ׁש איר זה ולכן מכּ לּ ם, ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌◌ִ◌ֵי וֹ תר 

א)ׁש כּ תוּ ב  להאיר(בראשית המים  בּ רקיע אהים אתם ויּ ּת ן ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הארץ.על ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
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לדוד:א כב מזמוֹ ר החר איּ לת על אליבלמנצּ ח אלי 

צער  לכל
וגו' עזבתני למה אלי אלי השחר... אילת על א)למנצח :(כב,

יד ] לפרק תהלי תירא .[שימוש  ואל אותו  אמור הנהר לעבור טוב
מ ה' "אלי " מ א' א "ה הוא שלו וש רעות. חיות מפני וג
ולא אותו אמור בשונא פגעת א ועוד   המזמור.  דסו "עשה"
וזהו טומאה מכל עצמ וטהר  ביו ז"פ אותו אמור ועוד תירא.

לפתיחת הלב .טוב 

תהלי שימוש

גי  י  ל בע רר יתע מלחמת  מה  תא ה א לה: ְְְְְְְְִִַַַַָָָָזמ
עד  י ראל, ל נאיה על יתח רת  וצרת  עיר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָועיר 
 ת א  עליה ית ה   ואחר  קדרה, לי פניה רקְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ודחק לחצ אגת  ְְֲֲִַַַָָָמ

לדודלמנצּ ח  מזמוֹ ר החר איּ לת א)על פ':(כב, חדש [זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כב.)בראשית ׁש ה](דף  ׁש הקדּ ירעד ראוּ  ה וֹ לכים , י וּ  ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ואראה בּ א יוֹ סי: לר בּ י חזקיּ ה  ר בּ י אמר האוֹ ר. וחזר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַהחר
המ ׁש  להם ׁש ּת איר בּ זמן  ישׂ ראל. ׁש ל  גאלּ תן היא  ּׁש כ  ְל◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
קדרוּ ת. אחר וקדרוּ ת צרה, אחר צרה להם ּת בא הגּ אלּ ה, ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 
ׁש נּ אמר הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל אוֹ רוֹ  עליהם  יאיר בּ ּה  ׁש הם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַעד 

ו) וכתוּ ב(הושע  מצאוֹ , נכוֹ ן ג )כּ ׁש חר יראי (מלאכי לכם  וזרחה ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מלחמ וֹ ת ה זּ מן וּ באוֹ תוֹ  בּ כנפיה. וּ מרּפ א צדקה ׁש מׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְׁש מי 
יתחדּ ׁש וּ  ר בּ וֹ ת וצרוֹ ת בּ עיר, ועיר בּ גוֹ י גּ וֹ י בעוֹ לם, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִיתעוֹ רר וּ 

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד174 חשוו סדר יד ליו

כבתהלי מזמור  | לחודש  ג | ראשו ספר

קדרה, כּ ׁש וּ לי פניהם ׁש יּ קדּ רוּ  עד  ישׂ ראל, ׁש ל שׂ וֹ נאיהם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
ודחקם. לחצם ׁש אגת  ֹמ ּת ו גּ אלּ תן עליהם יתגּ לּ ה  ּכ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

הלוֹ ם עליו  הּמ ל דּ וד ׁש אמר כב )וזהוּ  על (תהלים  למנ צּ ח ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
החר איּ לת החר . לוֹ מראיּ לת ל וֹ  היה הבּ קר איּ לת אלּ א? ! ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י שׂ ראל , ׁש ל החר וּ ת וחזק איּ לת פח)על  (שם ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אלי  ויאמרוּ  י שׂ ראל, בּ ני יזעק וּ  ׁש עה בּ אוֹ תּה  איל. אין ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ גבר 

כּ תוּ ב  מה  ּכ ואחר צרתם,  ֹמּת ו עזב ּת ני, לּמ ה ל )?אלי (תהלים ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
שׂ מחה. וּת אזּ רני שׂ ּק י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּת חּת 

קר  אירי ה  כבי ה על  ירה  אמר ל ה ְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹוד 

לדודלמנ צּ ח מזמ וֹ ר ה חר  א יּ לת א)על שמות :(כב, פ' ח"ב [זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

י.) בּ דּ ר ,](דף  הוֹ לכים הי וּ  י וֹ סי  ורבּ י אלעזר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י
זה, מצּ ד  רץ ׁש היה אחד כּ וֹ כב ראוּ  בּ אוֹ ר. ללכת ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהק דּ ימוּ 
ׁש ל  זמן  ה גּ יע עכׁש ו אלעזר , רבּ י  אמר זה. מ צּ ד אחר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוכ וֹ כב
ואימת מּפ חד  רצים והם אד וֹ נם, את לׁש בּ ח הבּ קר  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְכּ וֹ כבי 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לוֹ . וּ לזּמ ר לׁש בּ ח לח)רבּ וֹ נם כּ וֹ כבי (איוב  יחד בּ רן ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אחד  בּ יחוּ ד ׁש כּ לּ ם מוּ ם אהים. בּ ני כּ ל ויּ ריע וּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹבקר 

אוֹ תוֹ . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש בּ חים

כב)ואמר,ּפ תח א יּ לת(תהלים  לדוד. מזמ וֹ ר ה חר איּ לת על למנ צּ ח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
י ׁש  הלּ ילה ,  ח ׁש ונפרד הּמ זרח ּפ ני  ׁש כּ ׁש ּמ אירים - ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַהחר
עד דּ רוֹ ם, לצד  חׁש ׁש ל אחד חוּ ט  וּ מוֹ ׁש מזרח, לצד אחד  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְממנּ ה

לעוֹ לם,ׁש  וּ מאיר הרקיע חלּ וֹ ני בּ אוֹ תם וּ בוֹ קע המ ׁש , ויוֹ צא בּ א ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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וּ בא החר, איּ לת בּ אה אז  הלּ ילה.  חׁש את  מפריד חוּ ט ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואוֹ ת וֹ 
כּ לוּ ל ה יּ וֹ ם ואוֹ ר היּ וֹ ם. וּ מאיר בּ יּ וֹ ם, להתחבּ ר בּ קדרוּ ת ׁש חר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָאוֹ ר
כּ ׁש נּ פרד הזאת, הא יּ לת ועל האיּ לת. א וֹ תּה  את בּ תוֹ כוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש אוּ ב
על למנ צּ ח ׁש כּ תוּ ב ׁש ירה, דּ וד אמר א וֹ ת ּה , ׁש כּ לל אחר ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵמהיּ וֹ ם 

אמר  וּ מה החר. נפרדהאיּ לת ׁש הרי  עזבּת ני . לּמ ה  אלי אלי ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
והגּ יע היּ וֹ ם האיר הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד ה יּ וֹ ם. מאוֹ ר החר ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַאיּ לת
והתּפ ללוּ , יׁש בוּ  .ונל ּת פלּ ה נתּפ לּ ל אלעזר, ר בּ י  אמר ּת פלּ ה. ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְזמן

והלכוּ . קמוּ   ּכ ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחר

צרי  זה ע זה  א א  ל ואינ לילה  לי י אי מְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ולילה י האד ע להצא  ְְִִֵַַָָָָָָָרה 

לדוד למנצּ ח מזמוֹ ר החר איּ לת א)על פ':(כב , שמות [זוהר  ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ע"א] מ"ו -דף  ּפ תח,בשלח יוֹ סי  כב )רבּ י  על (תהלים למנצּ ח ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש  לפני  הּת וֹ רה  חביבה כּ ּמ ה לדוד. מזמ וֹ ר החר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַאיּ לת
למעלה ה וּ א אהוּ ב בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי ׁש כּ ל  הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וא לדבריו, מק ׁש יב הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  למּט ה, הוּ א ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְואהוּ ב 

הבּ א. לע וֹ לם אוֹ תוֹ  עוֹ זב ו א הזּ ה, בּ עוֹ לם א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵעוֹ זב 

ׁש כּ תוּ בוּ בּת וֹ רה וּ בלּ ילה, בּ יּ וֹ ם לעסק א)צרי והגית(יהושע  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וכתוּ ב ולילה. יוֹ מם לג )בּ וֹ  בריתי (ירמיה א אם  ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ לּ ילה ל ּמ ה אבל בּ יּ וֹ ם, מילא וגוֹ '. ולילה ׁש יּ היהי וֹ מם כּ די  ? ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ואינוֹ  לילה , בּ לי יוֹ ם  ׁש אין כּ מוֹ  ׁש לם. הּק דוֹ ׁש  הם אל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָמצוּ י 
יוֹ ם האדם עם להּמ צא בּ ּת וֹ רה  צרי  ּכ זה , עם זה אלּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָׁש לם

ולילה. יוֹ מם לאדם ׁש למ וּ ת  להיוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָולילה,

תהלי זוהר 
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קדרה, כּ ׁש וּ לי פניהם ׁש יּ קדּ רוּ  עד  ישׂ ראל, ׁש ל שׂ וֹ נאיהם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
ודחקם. לחצם ׁש אגת  ֹמ ּת ו גּ אלּ תן עליהם יתגּ לּ ה  ּכ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

הלוֹ ם עליו  הּמ ל דּ וד ׁש אמר כב )וזהוּ  על (תהלים  למנ צּ ח ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
החר איּ לת החר . לוֹ מראיּ לת ל וֹ  היה הבּ קר איּ לת אלּ א? ! ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י שׂ ראל , ׁש ל החר וּ ת וחזק איּ לת פח)על  (שם ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אלי  ויאמרוּ  י שׂ ראל, בּ ני יזעק וּ  ׁש עה בּ אוֹ תּה  איל. אין ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ גבר 

כּ תוּ ב  מה  ּכ ואחר צרתם,  ֹמּת ו עזב ּת ני, לּמ ה ל )?אלי (תהלים ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
שׂ מחה. וּת אזּ רני שׂ ּק י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּת חּת 

קר  אירי ה  כבי ה על  ירה  אמר ל ה ְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹוד 

לדודלמנ צּ ח מזמ וֹ ר ה חר  א יּ לת א)על שמות :(כב, פ' ח"ב [זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

י.) בּ דּ ר ,](דף  הוֹ לכים הי וּ  י וֹ סי  ורבּ י אלעזר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י
זה, מצּ ד  רץ ׁש היה אחד כּ וֹ כב ראוּ  בּ אוֹ ר. ללכת ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהק דּ ימוּ 
ׁש ל  זמן  ה גּ יע עכׁש ו אלעזר , רבּ י  אמר זה. מ צּ ד אחר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוכ וֹ כב
ואימת מּפ חד  רצים והם אד וֹ נם, את לׁש בּ ח הבּ קר  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְכּ וֹ כבי 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לוֹ . וּ לזּמ ר לׁש בּ ח לח)רבּ וֹ נם כּ וֹ כבי (איוב  יחד בּ רן ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אחד  בּ יחוּ ד ׁש כּ לּ ם מוּ ם אהים. בּ ני כּ ל ויּ ריע וּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹבקר 

אוֹ תוֹ . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש בּ חים

כב)ואמר,ּפ תח א יּ לת(תהלים  לדוד. מזמ וֹ ר ה חר איּ לת על למנ צּ ח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
י ׁש  הלּ ילה ,  ח ׁש ונפרד הּמ זרח ּפ ני  ׁש כּ ׁש ּמ אירים - ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַהחר
עד דּ רוֹ ם, לצד  חׁש ׁש ל אחד חוּ ט  וּ מוֹ ׁש מזרח, לצד אחד  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְממנּ ה

לעוֹ לם,ׁש  וּ מאיר הרקיע חלּ וֹ ני בּ אוֹ תם וּ בוֹ קע המ ׁש , ויוֹ צא בּ א ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
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וּ בא החר, איּ לת בּ אה אז  הלּ ילה.  חׁש את  מפריד חוּ ט ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואוֹ ת וֹ 
כּ לוּ ל ה יּ וֹ ם ואוֹ ר היּ וֹ ם. וּ מאיר בּ יּ וֹ ם, להתחבּ ר בּ קדרוּ ת ׁש חר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָאוֹ ר
כּ ׁש נּ פרד הזאת, הא יּ לת ועל האיּ לת. א וֹ תּה  את בּ תוֹ כוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש אוּ ב
על למנ צּ ח ׁש כּ תוּ ב ׁש ירה, דּ וד אמר א וֹ ת ּה , ׁש כּ לל אחר ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵמהיּ וֹ ם 

אמר  וּ מה החר. נפרדהאיּ לת ׁש הרי  עזבּת ני . לּמ ה  אלי אלי ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
והגּ יע היּ וֹ ם האיר הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד ה יּ וֹ ם. מאוֹ ר החר ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַאיּ לת
והתּפ ללוּ , יׁש בוּ  .ונל ּת פלּ ה נתּפ לּ ל אלעזר, ר בּ י  אמר ּת פלּ ה. ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְזמן

והלכוּ . קמוּ   ּכ ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחר

צרי  זה ע זה  א א  ל ואינ לילה  לי י אי מְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ולילה י האד ע להצא  ְְִִֵַַָָָָָָָרה 

לדוד למנצּ ח מזמוֹ ר החר איּ לת א)על פ':(כב , שמות [זוהר  ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ע"א] מ"ו -דף  ּפ תח,בשלח יוֹ סי  כב )רבּ י  על (תהלים למנצּ ח ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש  לפני  הּת וֹ רה  חביבה כּ ּמ ה לדוד. מזמ וֹ ר החר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַאיּ לת
למעלה ה וּ א אהוּ ב בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי ׁש כּ ל  הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וא לדבריו, מק ׁש יב הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  למּט ה, הוּ א ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְואהוּ ב 

הבּ א. לע וֹ לם אוֹ תוֹ  עוֹ זב ו א הזּ ה, בּ עוֹ לם א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵעוֹ זב 

ׁש כּ תוּ בוּ בּת וֹ רה וּ בלּ ילה, בּ יּ וֹ ם לעסק א)צרי והגית(יהושע  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וכתוּ ב ולילה. יוֹ מם לג )בּ וֹ  בריתי (ירמיה א אם  ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ לּ ילה ל ּמ ה אבל בּ יּ וֹ ם, מילא וגוֹ '. ולילה ׁש יּ היהי וֹ מם כּ די  ? ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ואינוֹ  לילה , בּ לי יוֹ ם  ׁש אין כּ מוֹ  ׁש לם. הּק דוֹ ׁש  הם אל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָמצוּ י 
יוֹ ם האדם עם להּמ צא בּ ּת וֹ רה  צרי  ּכ זה , עם זה אלּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָׁש לם

ולילה. יוֹ מם לאדם ׁש למ וּ ת  להיוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָולילה,

תהלי זוהר 
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גּ ב והרי  על ואף ,ואיל מחצוֹ ת הלּ ילה ׁש עּק ר  נאמר ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
בּ חצוֹ ת אבל היא , הלּ ילה  בּ כלל הראׁש וֹ נה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ חצית 

לה ׁש ּת  עדן לגן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  נכנס עםהלּ ילה ע ׁש ע ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בּ ּת וֹ רה. ולעסק לקוּ ם לאדם צרי ואז ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,

עדן,והרי ׁש בּ גן הצּ דּ יקים וכל הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  נאמר  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לקוֹ ל וֹ . מק ׁש יבים ח)כּ לּ ם היּ וֹ ׁש בת(שיר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ּפ רׁש וּ ה, והרי הׁש מיעני. לקוֹ ל מק ׁש יבים חברים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַבּ גּ נּ ים
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את ׁש ּמ ׁש בּ חת י שׂ ראל  כּ נסת זוֹ  - בּ גּ נּ ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהיּ וֹ ׁש בת
ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף  מי ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי בּ לּ ילה. הּת וֹ רה בּ ׁש בח ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְהוּ א

הּת וֹ רה. בּ ׁש בח  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לׁש בּ ח ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִעּמ ּה 

הּק דוֹ ׁש וּ כׁש בּ א בּ ּה  וּ מׁש ּת עׁש ע  בּ אה ישׂ ראל כּ נסת ה בּ קר , ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
רק  וא חסד , ׁש ל ׁש רביט לּה  וּ מוֹ ׁש יט הוּ א,  ָּבּ ר ו◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
והרי  עּמ ּה , ׁש ּמ ׁש ּת ּת פים אלּ וּ  ועל  עליה אלּ א לבדּ ּה , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָעליה

ׁש כּ תוּ ב מב )נאמר  ועל (תהלים  וגוֹ '. וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' יצוּ ה יוֹ מם ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
החר. איּ לת  נקראת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶזה 

נחׁש ,ואמר  הבּ קר, להאיר ׁש ר וֹ צה בּ ׁש עה ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
מתחבּ רת אז נמצאת . וקדר וּ ת  ק וֹ דר, נהיה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהאוֹ ר
ע ּמ וֹ  לדבּ ר בּ עלּה  עם מסּפ רת אה ׁש נינוּ , בּ בעל ּה , ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאה

להיכל וֹ . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונכנסת

ונוֹ טל אחר הלּ ילה, וּ בא מאיר  להכּ נס, המׁש  כּ ׁש רוֹ צה  ּכ ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נ וֹ ערים, וחמוֹ רים סתוּ מים, הערים  כּ ל  אז ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ .

הּמ ל מתחיל הלּ ילה כּ ׁש נּ חצה  נוֹ בחים. לקוּ ם[לקרא]וּ כלבים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
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ואוֹ מר ההיכל, ׁש ער על וּ מּק יׁש  הּמ ל וּ בא לזּמ ר, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בירה
בּ נׁש מ וֹ ת מ ׁש ּת ע ׁש ע ואז וגוֹ '. רעיתי אחוֹ תי  לי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִּפ תחי 

◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים.

תוֹ רה.א ׁש רי  בּ דברי זמן  בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ תעוֹ רר  אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לקוּ ם צריכים כּ לּ ם הגּ בירה, היכל בּ ני  אוֹ תם כּ ל  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
והבח לפניו. מ ׁש בּ חים וכלּ ם  , הּמ ל את  לׁש בּ ח  זמן ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

רחוֹ ק, ׁש הוּ א זה הזּ ה, מהעוֹ לם רוּ ח[יותר]ׁש עוֹ לה  נחת זה ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
מהכּ ל . הוּ א  ּבּ ר ו ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַלּק דוֹ ׁש 

הבּ קרּכ ׁש ּמ סּת לּ ק וּ בא  הּמ ל(ומחשיך )הלּ ילה אז  והתקדּ ר , ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וּ לכל  מּת נוֹ ת לּה  ונוֹ תן בּ חדוה, בּ ס וֹ ד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בירה

בּ מנין. ׁש הוּ א מי ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי  היכלּה . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ ני

וע סק  לילה  חצ ת   זמ  תא תע רר מי ל חלק ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָא רי
 חבר נקרא  רה , וע סק  זמ ת א ע מד מי  וכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָרה ,

יראל כנסת הא   ר ד ה ְְִֵֶֶֶַָָָל 

הלמנצּ ח איּ לת לדוד על מזמוֹ ר א)חר פ':(כב , ויקרא [זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כא :)ויקרא ואמר ,](דף  חיּ יא ר בּ י  כב )ּפ תח למנצּ ח(תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
החר איּ לת  זוֹ  מי  לדוד. מזמוֹ ר החר איּ לת כּ נסתעל  זוֹ  ? ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש נּ קראת ה)ישׂ ראל איּ לת(משלי  וכי  חן. ויעלת אהבים איּ לת ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
היּ וֹ ם בּ כל וא ׁש נּ קראהחר, מק וֹ ם מאוֹ תוֹ  איּ לת, אלּ א ? ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ו)ׁש חר, אמר(הושע הּמ ל ודוד  מצאוֹ . נכ וֹ ן כּ ׁש חר  ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
את ישׂ ראל כּ נסת אמרה א ׁש הרי י שׂ ראל , כּ נסת על זה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶאת

כמוזה שחר, שנקרא מקום מאותו באה והיא חן , ויעלת אהבים אילת (שנקרא ֶ◌

תהלי זוהר 
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גּ ב והרי  על ואף ,ואיל מחצוֹ ת הלּ ילה ׁש עּק ר  נאמר ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
בּ חצוֹ ת אבל היא , הלּ ילה  בּ כלל הראׁש וֹ נה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ חצית 

לה ׁש ּת  עדן לגן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  נכנס עםהלּ ילה ע ׁש ע ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בּ ּת וֹ רה. ולעסק לקוּ ם לאדם צרי ואז ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,

עדן,והרי ׁש בּ גן הצּ דּ יקים וכל הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  נאמר  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לקוֹ ל וֹ . מק ׁש יבים ח)כּ לּ ם היּ וֹ ׁש בת(שיר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ּפ רׁש וּ ה, והרי הׁש מיעני. לקוֹ ל מק ׁש יבים חברים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַבּ גּ נּ ים
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את ׁש ּמ ׁש בּ חת י שׂ ראל  כּ נסת זוֹ  - בּ גּ נּ ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהיּ וֹ ׁש בת
ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף  מי ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי בּ לּ ילה. הּת וֹ רה בּ ׁש בח ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְהוּ א

הּת וֹ רה. בּ ׁש בח  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את לׁש בּ ח ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִעּמ ּה 

הּק דוֹ ׁש וּ כׁש בּ א בּ ּה  וּ מׁש ּת עׁש ע  בּ אה ישׂ ראל כּ נסת ה בּ קר , ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
רק  וא חסד , ׁש ל ׁש רביט לּה  וּ מוֹ ׁש יט הוּ א,  ָּבּ ר ו◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
והרי  עּמ ּה , ׁש ּמ ׁש ּת ּת פים אלּ וּ  ועל  עליה אלּ א לבדּ ּה , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָעליה

ׁש כּ תוּ ב מב )נאמר  ועל (תהלים  וגוֹ '. וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' יצוּ ה יוֹ מם ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
החר. איּ לת  נקראת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶזה 

נחׁש ,ואמר  הבּ קר, להאיר ׁש ר וֹ צה בּ ׁש עה ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
מתחבּ רת אז נמצאת . וקדר וּ ת  ק וֹ דר, נהיה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהאוֹ ר
ע ּמ וֹ  לדבּ ר בּ עלּה  עם מסּפ רת אה ׁש נינוּ , בּ בעל ּה , ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאה

להיכל וֹ . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונכנסת

ונוֹ טל אחר הלּ ילה, וּ בא מאיר  להכּ נס, המׁש  כּ ׁש רוֹ צה  ּכ ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נ וֹ ערים, וחמוֹ רים סתוּ מים, הערים  כּ ל  אז ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ .

הּמ ל מתחיל הלּ ילה כּ ׁש נּ חצה  נוֹ בחים. לקוּ ם[לקרא]וּ כלבים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
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ואוֹ מר ההיכל, ׁש ער על וּ מּק יׁש  הּמ ל וּ בא לזּמ ר, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בירה
בּ נׁש מ וֹ ת מ ׁש ּת ע ׁש ע ואז וגוֹ '. רעיתי אחוֹ תי  לי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִּפ תחי 

◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים.

תוֹ רה.א ׁש רי  בּ דברי זמן  בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ תעוֹ רר  אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לקוּ ם צריכים כּ לּ ם הגּ בירה, היכל בּ ני  אוֹ תם כּ ל  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
והבח לפניו. מ ׁש בּ חים וכלּ ם  , הּמ ל את  לׁש בּ ח  זמן ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

רחוֹ ק, ׁש הוּ א זה הזּ ה, מהעוֹ לם רוּ ח[יותר]ׁש עוֹ לה  נחת זה ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
מהכּ ל . הוּ א  ּבּ ר ו ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַלּק דוֹ ׁש 

הבּ קרּכ ׁש ּמ סּת לּ ק וּ בא  הּמ ל(ומחשיך )הלּ ילה אז  והתקדּ ר , ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וּ לכל  מּת נוֹ ת לּה  ונוֹ תן בּ חדוה, בּ ס וֹ ד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בירה

בּ מנין. ׁש הוּ א מי ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי  היכלּה . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ ני

וע סק  לילה  חצ ת   זמ  תא תע רר מי ל חלק ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָא רי
 חבר נקרא  רה , וע סק  זמ ת א ע מד מי  וכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָרה ,

יראל כנסת הא   ר ד ה ְְִֵֶֶֶַָָָל 

הלמנצּ ח איּ לת לדוד על מזמוֹ ר א)חר פ':(כב , ויקרא [זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כא :)ויקרא ואמר ,](דף  חיּ יא ר בּ י  כב )ּפ תח למנצּ ח(תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
החר איּ לת  זוֹ  מי  לדוד. מזמוֹ ר החר איּ לת כּ נסתעל  זוֹ  ? ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש נּ קראת ה)ישׂ ראל איּ לת(משלי  וכי  חן. ויעלת אהבים איּ לת ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
היּ וֹ ם בּ כל וא ׁש נּ קראהחר, מק וֹ ם מאוֹ תוֹ  איּ לת, אלּ א ? ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ו)ׁש חר, אמר(הושע הּמ ל ודוד  מצאוֹ . נכ וֹ ן כּ ׁש חר  ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
את ישׂ ראל כּ נסת אמרה א ׁש הרי י שׂ ראל , כּ נסת על זה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶאת

כמוזה שחר, שנקרא מקום מאותו באה והיא חן , ויעלת אהבים אילת (שנקרא ֶ◌

תהלי זוהר 
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ישראל ) כנסת  על  זה את אמר  המלך ודוד מצאו , נכון כשחר  ו ) (הושע  ,שנאמר 
החר. איּ לת  על ׁש כּ תוּ ב  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַמׁש מע

ׁש ל בּ א הּס תוּ מים ּפ תחים הלּ ילה, ׁש יּ וֹ רד בּ ׁש עה ראה , ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
נמצאים ותחּת וֹ נים רחוֹ קים(שוככים)עלי וֹ נים אוֹ תם וכל , ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

גּ וּ פוֹ ת על וּ מחזּ רים  הע וֹ לם, בּ כל וׁש טים והוֹ לכים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים
את ורוֹ אים וּ למּט וֹ תיהם, למקוֹ מוֹ תיהם וסוֹ בבים אדם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
במ ּט וֹ תיהם התח זּ ק וּ  ׁש הרי וּ פוֹ חדים, הּק דוֹ ׁש  הּמ ל ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְדּ יוֹ קן
אחת כּ ל עוֹ לוֹ ת נׁש מוֹ תיהם אדם , וּ בני הּק דוֹ ׁש . הם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ דברי
הצּ דּ יקים ׁש ל חלקם אׁש רי ּפ ר ׁש וּ ה . והרי  לּה , כּ ראוּ י ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחת
אחר בּ מקוֹ ם  מתעכּ בוֹ ת  וא למעלה ע וֹ לוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש מוֹ תיהם
ונפּת חים וּ מכריז, עוֹ מד הכּ רוֹ ז הלּ ילה, כּ ׁש נּ חלק  .צרי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש א
בּ כ נּ וֹ ר וּ מּק יׁש ה מתעוֹ ררת צפוֹ ן ׁש ל  אחת רוּ ח אז ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּפ תחים .
ה וּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  ,הּמ ל את וּ מׁש בּ חת מאליו, וּ מנ גּ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד,

עדן. בּ גן הצּ דּ יקים עם ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת ע ׁש ע

וכל א ׁש רי  בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סק זמן  בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ תעוֹ רר מי  ׁש ל חלקוֹ  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל  חבר וֹ  נקרא בּ ּת וֹ רה, וע וֹ סק זמן בּ אוֹ תוֹ  ׁש עוֹ מד  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
ׁש אלּ וּ  אלּ א עוֹ ד, וא י שׂ ראל, וּ כנסת ה וּ א   ּבּ רו ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב ׁש לּ וֹ , ורעים אחים קפב )נקראים ורעי (תהלים  אחי  למען ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הּמ לאכים ׁש ל חברים ונקראים . ּב ׁש ל וֹ ם נּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲאדבּ רה

ׁש כּ תוּ בהעליוֹ  העליוֹ נים, והּמ חנוֹ ת ח)נים חברים(שיר  ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
וּ פתחים וּ מכריז , עוֹ מד הכּ רוֹ ז היּ וֹ ם, כּ ׁש בּ א .לקוֹ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקׁש יבים 
וּ פתחי  וּ מ זּ ל וֹ ת, כּ וֹ כבים וּ מתעוֹ ררים נפּת חים, דּ ר וֹ ם צד  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
כּ נסת אזי ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מק בּ ל יוֹ ׁש ב והּמ ל נפ ּת חים, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים
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חברים אוֹ תם  וכל  וע וֹ לה, דּ ברים אוֹ תם את נוֹ טלת ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
אז  . הּמ ל בּ חיק וׁש וֹ רים בּ אים ודבריהם בּ כנפיה , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאחוּ זים

הדּ ברים. אוֹ תם כּ ל את  לכ ּת ב הּמ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְמצוּ ה

נמׁש וּ ב ּס פר  חסד ׁש ל וחוּ ט היכלו , בּ ני  אותם כּ ל  כּ תוּ בים ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
,הּמ ל בּ עטרת אדם מתעּט ר  חוּ ט ׁש ּמ אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם,
ׁש ערי  לכל  נכנס הוּ א ותחּת וֹ נים. עליוֹ נים פוֹ חדים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ וּ 
הדּ ין  ׁש בּ עלי בּ זמן ואפלּ וּ  בידוֹ . ׁש יּ מחה מי  ואין  ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ׁש הרי  מוּ ם  דּ ין, עליו דּ נים אין העוֹ לם, את לד וּ ן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים
ולכן  , ה ּמ ל מהיכל  ׁש הוּ א ׁש נּ וֹ דע  , ה ּמ ל ׁש ל בּ רׁש ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנרׁש ם
ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים הצּ דּ יקים ׁש ל  חלקם אׁש רי דּ ין . עליו דנים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָא 

תוֹ רה. לדברי ּת אב  ׁש הּמ ל בּ זמן ׁש כּ ן וכל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,

הּמ לבּ א  לפני י שׂ ראל  כּ נסת עוֹ מדת  אין הדּ בר , סוֹ ד וּ ראה  ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
בּת וֹ רה, התעּס קוּ  בּ ארץ ׁש יּ שׂ ראל זמן  וכל בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
תוֹ רה, מדּ ברי  כּ ׁש התבּ ּט לוּ  עּמ הם. ׁש ר וּ יה היתה י שׂ ראל  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
ׁש כּ נסת בּ ׁש עה , ּכ מ וּ ם אחת. ׁש עה עּמ הם לעמד יכלה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָא 
והּמ ל כּ חּה , מתחזּ ק בּ ּת וֹ רה ,  ל ּמ ל מתעוֹ ררת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
לפני  בּ אה י שׂ ראל ׁש כּ נסת זמן וכל אוֹ תּה . לקבּ ל שׂ מח ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אוֹ י  כּ חּה . ּת ׁש ׁש  כּ ביכוֹ ל עּמ ּה , נמצאת הּת וֹ רה ואין ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌
אׁש רי   ּכ מוּ ם ׁש לּ מעלה. הכּ ח את ׁש ּמ חליׁש ים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְלא וֹ תם
ׁש צּ רי ׁש עה בּ אוֹ תּה  ׁש כּ ן  וכל בּ ּת וֹ רה, ׁש עוֹ סקים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם
קוֹ רא הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אזי  ישׂ ראל. כּ נסת עם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלה ׁש ּת ּת ף 

מט )עליו, אתּפ אר.(ישעיה  ּב אׁש ר ישׂ ראל אּת ה עבדּ י  לי  ויּ אמר ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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ישראל ) כנסת  על  זה את אמר  המלך ודוד מצאו , נכון כשחר  ו ) (הושע  ,שנאמר 
החר. איּ לת  על ׁש כּ תוּ ב  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַמׁש מע

ׁש ל בּ א הּס תוּ מים ּפ תחים הלּ ילה, ׁש יּ וֹ רד בּ ׁש עה ראה , ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
נמצאים ותחּת וֹ נים רחוֹ קים(שוככים)עלי וֹ נים אוֹ תם וכל , ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

גּ וּ פוֹ ת על וּ מחזּ רים  הע וֹ לם, בּ כל וׁש טים והוֹ לכים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים
את ורוֹ אים וּ למּט וֹ תיהם, למקוֹ מוֹ תיהם וסוֹ בבים אדם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
במ ּט וֹ תיהם התח זּ ק וּ  ׁש הרי וּ פוֹ חדים, הּק דוֹ ׁש  הּמ ל ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְדּ יוֹ קן
אחת כּ ל עוֹ לוֹ ת נׁש מוֹ תיהם אדם , וּ בני הּק דוֹ ׁש . הם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ דברי
הצּ דּ יקים ׁש ל חלקם אׁש רי ּפ ר ׁש וּ ה . והרי  לּה , כּ ראוּ י ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחת
אחר בּ מקוֹ ם  מתעכּ בוֹ ת  וא למעלה ע וֹ לוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש מוֹ תיהם
ונפּת חים וּ מכריז, עוֹ מד הכּ רוֹ ז הלּ ילה, כּ ׁש נּ חלק  .צרי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש א
בּ כ נּ וֹ ר וּ מּק יׁש ה מתעוֹ ררת צפוֹ ן ׁש ל  אחת רוּ ח אז ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּפ תחים .
ה וּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  ,הּמ ל את וּ מׁש בּ חת מאליו, וּ מנ גּ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד,

עדן. בּ גן הצּ דּ יקים עם ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת ע ׁש ע

וכל א ׁש רי  בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סק זמן  בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ תעוֹ רר מי  ׁש ל חלקוֹ  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל  חבר וֹ  נקרא בּ ּת וֹ רה, וע וֹ סק זמן בּ אוֹ תוֹ  ׁש עוֹ מד  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
ׁש אלּ וּ  אלּ א עוֹ ד, וא י שׂ ראל, וּ כנסת ה וּ א   ּבּ רו ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב ׁש לּ וֹ , ורעים אחים קפב )נקראים ורעי (תהלים  אחי  למען ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הּמ לאכים ׁש ל חברים ונקראים . ּב ׁש ל וֹ ם נּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲאדבּ רה

ׁש כּ תוּ בהעליוֹ  העליוֹ נים, והּמ חנוֹ ת ח)נים חברים(שיר  ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
וּ פתחים וּ מכריז , עוֹ מד הכּ רוֹ ז היּ וֹ ם, כּ ׁש בּ א .לקוֹ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקׁש יבים 
וּ פתחי  וּ מ זּ ל וֹ ת, כּ וֹ כבים וּ מתעוֹ ררים נפּת חים, דּ ר וֹ ם צד  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
כּ נסת אזי ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מק בּ ל יוֹ ׁש ב והּמ ל נפ ּת חים, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים
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חברים אוֹ תם  וכל  וע וֹ לה, דּ ברים אוֹ תם את נוֹ טלת ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
אז  . הּמ ל בּ חיק וׁש וֹ רים בּ אים ודבריהם בּ כנפיה , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאחוּ זים

הדּ ברים. אוֹ תם כּ ל את  לכ ּת ב הּמ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְמצוּ ה

נמׁש וּ ב ּס פר  חסד ׁש ל וחוּ ט היכלו , בּ ני  אותם כּ ל  כּ תוּ בים ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
,הּמ ל בּ עטרת אדם מתעּט ר  חוּ ט ׁש ּמ אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם,
ׁש ערי  לכל  נכנס הוּ א ותחּת וֹ נים. עליוֹ נים פוֹ חדים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ וּ 
הדּ ין  ׁש בּ עלי בּ זמן ואפלּ וּ  בידוֹ . ׁש יּ מחה מי  ואין  ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ׁש הרי  מוּ ם  דּ ין, עליו דּ נים אין העוֹ לם, את לד וּ ן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים
ולכן  , ה ּמ ל מהיכל  ׁש הוּ א ׁש נּ וֹ דע  , ה ּמ ל ׁש ל בּ רׁש ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנרׁש ם
ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים הצּ דּ יקים ׁש ל  חלקם אׁש רי דּ ין . עליו דנים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָא 

תוֹ רה. לדברי ּת אב  ׁש הּמ ל בּ זמן ׁש כּ ן וכל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,

הּמ לבּ א  לפני י שׂ ראל  כּ נסת עוֹ מדת  אין הדּ בר , סוֹ ד וּ ראה  ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
בּת וֹ רה, התעּס קוּ  בּ ארץ ׁש יּ שׂ ראל זמן  וכל בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
תוֹ רה, מדּ ברי  כּ ׁש התבּ ּט לוּ  עּמ הם. ׁש ר וּ יה היתה י שׂ ראל  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
ׁש כּ נסת בּ ׁש עה , ּכ מ וּ ם אחת. ׁש עה עּמ הם לעמד יכלה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָא 
והּמ ל כּ חּה , מתחזּ ק בּ ּת וֹ רה ,  ל ּמ ל מתעוֹ ררת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
לפני  בּ אה י שׂ ראל ׁש כּ נסת זמן וכל אוֹ תּה . לקבּ ל שׂ מח ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אוֹ י  כּ חּה . ּת ׁש ׁש  כּ ביכוֹ ל עּמ ּה , נמצאת הּת וֹ רה ואין ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌
אׁש רי   ּכ מוּ ם ׁש לּ מעלה. הכּ ח את ׁש ּמ חליׁש ים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְלא וֹ תם
ׁש צּ רי ׁש עה בּ אוֹ תּה  ׁש כּ ן  וכל בּ ּת וֹ רה, ׁש עוֹ סקים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם
קוֹ רא הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אזי  ישׂ ראל. כּ נסת עם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלה ׁש ּת ּת ף 

מט )עליו, אתּפ אר.(ישעיה  ּב אׁש ר ישׂ ראל אּת ה עבדּ י  לי  ויּ אמר ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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לדרא מדרגא  למעלה  ע לה  ְְְְְְִַַַַַָָָָהיק

לדוד למנצּ ח מזמוֹ ר החר איּ לת א)על פ':(כב , ויקרא [זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כ"ה .)ויקרא מי ](דף י ׁש  ׁש נינוּ , הרי ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר
ׁש זּ וֹ כה מי ויׁש  בּ נׁש מה, מי ׁש זּ וֹ כה ויׁש  הר וּ ח, בּ התע וֹ ררוּ ת ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

זוֹ כה בּ נפ ׁש ,ׁש אינוֹ  רק  אלּ א זוֹ כה ׁש א מי זה בּ נפׁש . רק אלּ א  ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
וּ כׁש ה וּ א הּט מאה, ׁש ל  צד בּ אוֹ תוֹ  נד בּ ק זה י וֹ תר , עוֹ לה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְוא
לוֹ  וּ מוֹ דיעים בּ וֹ  ונדבּ קים בּ אים רעים צדדים אוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָי ׁש ן,
אמת. וּ מהם כּ וֹ זבים, מהם העוֹ לם, ׁש ל דּ ברים ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ ם
וּ מצערים ׁש קר , דּ ברי  לוֹ  וּ מראים עּמ וֹ  ׁש צּ וֹ חקים  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים
ׁש ר וֹ אים מהם זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי אּמ וֹ ת  ּכ ועל בּ חלוֹ מוֹ . ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַאוֹ תוֹ 
וכלּ ם בּ וֹ , ׁש נּ דבּ קים צד אוֹ תוֹ  מוּ ם אמת, דּ ברי ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ מם 

קר וֹ ב. לזמן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

אלּ וּ .בּ א על  אלּ וּ  דּ רג וֹ ת  ׁש ׁש  יׁש  הלּ לוּ  הרעים בּ ּמ ינים ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
בּ אויר. ׁש ּת לוּ יים אוֹ תם הם ׁש לּ הם  העליוֹ נה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהדּ ר גּ ה
בּ ני  עם  ׁש צּ וֹ חקים אוֹ תם הם ׁש לּ הם ּת חּת וֹ נה היּ וֹ תר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהדּ רגּ ה
חצוּ פים ׁש כּ לּ ם מוּ ם בּ חלוֹ מוֹ תיהם, אוֹ תם וּ מצערים ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם
מעליוֹ נים ׁש הם עליהם, עליוֹ נה דּ ר גּ ה ויׁש  כּ לבים. ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְכּ מ וֹ 
וּ מהם כּ וֹ זבים  מהם דּ ברים, לאדם מוֹ דיעים וא לּ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִוּ מּת חּת וֹ נים ,
ואוֹ תּה  ה ּק ר וֹ ב . לזּ מן כּ לּ ם האמ ּת יּ ים הדּ ברים ואלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲאמּת יּ ים,
ׁש א אוֹ תוֹ  עלי וֹ נים. י וֹ תר  ׁש הם בּ אויר , הּת לוּ יים מאוֹ תם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַדּ ר גּ ה
וּ לקבּ ל  להתּת ּק ן רוֹ צה נפׁש  ואוֹ תּה  בּ נּ פ ׁש , מאׁש ר  י וֹ תר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶזוֹ כה
מאוֹ תּה  מאוֹ תּה  יּ וֹ צא מה יוֹ צא א וֹ ת ּה . ׁש הרויחה טרם  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַרוּ ח,
עד  ר וֹ צה, וא לעלוֹ ת ור וֹ צה בּ עוֹ לם, וּ מתּפ טת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פ ׁש ,
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ׁש  דּ ברי מיׁש וּ עתי רחוֹ ק עזבּת ני אהיג אגתי:למה 
דוּ מיּ ה וא ולילה תענה וא יוֹ מם אקרא

מהם דּ ברים, לּה  מוֹ דיעים והם  ׁש בּ אויר, בּ אוֹ תם ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ּפ וֹ גׁש ת
ונקׁש ר הוֹ ל הוּ א דּ ר גּ ה וּ באוֹ תּה  רחוֹ קים , י וֹ תר  וּ מהם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְקר וֹ בים
י וֹ צאת, רוּ ח אוֹ תּה  ר וּ ח , ׁש ּק וֹ נה כּ יון רוּ ח. ׁש ּק וֹ נה עד ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ מוֹ 
מלאכים בּ ין ונכנס וּ מתּפ ט ע וֹ לה וּ סלעים, הרים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש בּ ר
וחוֹ זר דּ ברים, ולוֹ מד  יּ וֹ דע, מה יוֹ דע  ו ׁש ם קדוֹ ׁש ים, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
ׁש זּ וֹ כה עד בּ קדה , אדם בּ ן ׁש ל קׁש ר  הוּ א אז ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלמק וֹ מוֹ .
למעלה ע וֹ לה היא נׁש מה, ׁש ּק וֹ נה כּ יון אוֹ תּה . וקוֹ נה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבנ ׁש מה 
והוֹ לכת אוֹ תּה , מעכּ בים א ה ּפ תחים וׁש וֹ מרי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

ו  בּ צרוֹ רוּ מתּפ טת  ׁש צּ רוּ רים הצּ דּ יקים אוֹ תם  בּ ין נכנסת ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
העלי וֹ ן. הזּ יו מן  ונהנית הּמ ל ענג את ר וֹ אה וׁש ם ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים,

ועוֹ מד וּ כׁש ּמ תע וֹ ררת  יוֹ רדת, צפוֹ ן, בּ רוּ ח הּק ד וֹ ׁש ה האיּ לת  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
אריה כּ מ וֹ  וּ מת גּ בּ ר  אוֹ תּה , ׁש ּק נה צדּ יק ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַאוֹ תוֹ 
הּק דוֹ ׁש ה האיּ לת אוֹ תּה  עם  והוֹ ל הבּ קר  ׁש בּ א עד בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָחזק

זה וּ מיהוּ  חסד. ׁש ל אחד חוּ ט לק בּ ל , הּמ ל לפני חוּ טלהראות ? ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  אוֹ תוֹ , קנה ׁש הוּ א אברהם, יד )ׁש ל  ועד (בראשית מחוּ ט אם ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

זכה מחוּ ט, אם ואמר  כּ לוּ ם, מאחר  נהנה א הוּ א נעל.  ְֹשׂ רו◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
עם צ דּ יק אוֹ תוֹ  וּ כׁש בּ א  אברהם. ׁש ל  הח וּ ט נקרא וזה הזּ ה, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַלח וּ ט 

אמר  ודוד ,הּמ ל לפני עּמ ּה  מתע ּט ר אזי  הזּ וֹ , כב )האיּ לה (תהלים ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
החר איּ לת  על  ה ירהלמנ צּ ח - החר  איּ לת ישׂ ראל. כּ נסת  זוֹ  , ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌

וגוֹ '. עזב ּת ני למה אלי אלי  בּ גּ לוּ ת  ׁש אוֹ מרים ישׂ ראל כּ נסת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש ל
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לדרא מדרגא  למעלה  ע לה  ְְְְְְִַַַַַָָָָהיק

לדוד למנצּ ח מזמוֹ ר החר איּ לת א)על פ':(כב , ויקרא [זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כ"ה .)ויקרא מי ](דף י ׁש  ׁש נינוּ , הרי ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר
ׁש זּ וֹ כה מי ויׁש  בּ נׁש מה, מי ׁש זּ וֹ כה ויׁש  הר וּ ח, בּ התע וֹ ררוּ ת ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

זוֹ כה בּ נפ ׁש ,ׁש אינוֹ  רק  אלּ א זוֹ כה ׁש א מי זה בּ נפׁש . רק אלּ א  ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
וּ כׁש ה וּ א הּט מאה, ׁש ל  צד בּ אוֹ תוֹ  נד בּ ק זה י וֹ תר , עוֹ לה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְוא
לוֹ  וּ מוֹ דיעים בּ וֹ  ונדבּ קים בּ אים רעים צדדים אוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָי ׁש ן,
אמת. וּ מהם כּ וֹ זבים, מהם העוֹ לם, ׁש ל דּ ברים ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ ם
וּ מצערים ׁש קר , דּ ברי  לוֹ  וּ מראים עּמ וֹ  ׁש צּ וֹ חקים  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים
ׁש ר וֹ אים מהם זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי אּמ וֹ ת  ּכ ועל בּ חלוֹ מוֹ . ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַאוֹ תוֹ 
וכלּ ם בּ וֹ , ׁש נּ דבּ קים צד אוֹ תוֹ  מוּ ם אמת, דּ ברי ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ מם 

קר וֹ ב. לזמן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

אלּ וּ .בּ א על  אלּ וּ  דּ רג וֹ ת  ׁש ׁש  יׁש  הלּ לוּ  הרעים בּ ּמ ינים ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
בּ אויר. ׁש ּת לוּ יים אוֹ תם הם ׁש לּ הם  העליוֹ נה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהדּ ר גּ ה
בּ ני  עם  ׁש צּ וֹ חקים אוֹ תם הם ׁש לּ הם ּת חּת וֹ נה היּ וֹ תר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהדּ רגּ ה
חצוּ פים ׁש כּ לּ ם מוּ ם בּ חלוֹ מוֹ תיהם, אוֹ תם וּ מצערים ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם
מעליוֹ נים ׁש הם עליהם, עליוֹ נה דּ ר גּ ה ויׁש  כּ לבים. ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְכּ מ וֹ 
וּ מהם כּ וֹ זבים  מהם דּ ברים, לאדם מוֹ דיעים וא לּ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִוּ מּת חּת וֹ נים ,
ואוֹ תּה  ה ּק ר וֹ ב . לזּ מן כּ לּ ם האמ ּת יּ ים הדּ ברים ואלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲאמּת יּ ים,
ׁש א אוֹ תוֹ  עלי וֹ נים. י וֹ תר  ׁש הם בּ אויר , הּת לוּ יים מאוֹ תם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַדּ ר גּ ה
וּ לקבּ ל  להתּת ּק ן רוֹ צה נפׁש  ואוֹ תּה  בּ נּ פ ׁש , מאׁש ר  י וֹ תר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶזוֹ כה
מאוֹ תּה  מאוֹ תּה  יּ וֹ צא מה יוֹ צא א וֹ ת ּה . ׁש הרויחה טרם  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַרוּ ח,
עד  ר וֹ צה, וא לעלוֹ ת ור וֹ צה בּ עוֹ לם, וּ מתּפ טת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פ ׁש ,
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ׁש  דּ ברי מיׁש וּ עתי רחוֹ ק עזבּת ני אהיג אגתי:למה 
דוּ מיּ ה וא ולילה תענה וא יוֹ מם אקרא

מהם דּ ברים, לּה  מוֹ דיעים והם  ׁש בּ אויר, בּ אוֹ תם ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ּפ וֹ גׁש ת
ונקׁש ר הוֹ ל הוּ א דּ ר גּ ה וּ באוֹ תּה  רחוֹ קים , י וֹ תר  וּ מהם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְקר וֹ בים
י וֹ צאת, רוּ ח אוֹ תּה  ר וּ ח , ׁש ּק וֹ נה כּ יון רוּ ח. ׁש ּק וֹ נה עד ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ מוֹ 
מלאכים בּ ין ונכנס וּ מתּפ ט ע וֹ לה וּ סלעים, הרים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש בּ ר
וחוֹ זר דּ ברים, ולוֹ מד  יּ וֹ דע, מה יוֹ דע  ו ׁש ם קדוֹ ׁש ים, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
ׁש זּ וֹ כה עד בּ קדה , אדם בּ ן ׁש ל קׁש ר  הוּ א אז ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלמק וֹ מוֹ .
למעלה ע וֹ לה היא נׁש מה, ׁש ּק וֹ נה כּ יון אוֹ תּה . וקוֹ נה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבנ ׁש מה 
והוֹ לכת אוֹ תּה , מעכּ בים א ה ּפ תחים וׁש וֹ מרי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

ו  בּ צרוֹ רוּ מתּפ טת  ׁש צּ רוּ רים הצּ דּ יקים אוֹ תם  בּ ין נכנסת ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
העלי וֹ ן. הזּ יו מן  ונהנית הּמ ל ענג את ר וֹ אה וׁש ם ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים, ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

ועוֹ מד וּ כׁש ּמ תע וֹ ררת  יוֹ רדת, צפוֹ ן, בּ רוּ ח הּק ד וֹ ׁש ה האיּ לת  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
אריה כּ מ וֹ  וּ מת גּ בּ ר  אוֹ תּה , ׁש ּק נה צדּ יק ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַאוֹ תוֹ 
הּק דוֹ ׁש ה האיּ לת אוֹ תּה  עם  והוֹ ל הבּ קר  ׁש בּ א עד בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָחזק

זה וּ מיהוּ  חסד. ׁש ל אחד חוּ ט לק בּ ל , הּמ ל לפני חוּ טלהראות ? ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  אוֹ תוֹ , קנה ׁש הוּ א אברהם, יד )ׁש ל  ועד (בראשית מחוּ ט אם ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

זכה מחוּ ט, אם ואמר  כּ לוּ ם, מאחר  נהנה א הוּ א נעל.  ְֹשׂ רו◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
עם צ דּ יק אוֹ תוֹ  וּ כׁש בּ א  אברהם. ׁש ל  הח וּ ט נקרא וזה הזּ ה, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַלח וּ ט 

אמר  ודוד ,הּמ ל לפני עּמ ּה  מתע ּט ר אזי  הזּ וֹ , כב )האיּ לה (תהלים ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
החר איּ לת  על  ה ירהלמנ צּ ח - החר  איּ לת ישׂ ראל. כּ נסת  זוֹ  , ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌

וגוֹ '. עזב ּת ני למה אלי אלי  בּ גּ לוּ ת  ׁש אוֹ מרים ישׂ ראל כּ נסת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש ל
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ישׂ ראל:דלי: ּת הלּ וֹ ת ׁש ב יוֹ  ׁש  קדוֹ  בּ טחוּ ה ואּת ה  ּב 
וּת פלּ טמוֹ : בּ טחוּ  בטחוּ ואבתינוּ   ּב ונמלטוּ  זעקוּ  אלי 

ׁש וּ : בוֹ  וּ בזוּ יזוא אדם חרּפ ת איׁש  וא תוֹ לעת ואנכי 
ראׁש :חעם: יניעוּ  בשׂ פה יפטירוּ  לי ילעגוּ  ראי כּ ל 

יהוט  אל בּ וֹ :גּ ל חפץ כּ י יצּ ילהוּ  יפלּ טהוּ  
אּמ י:י ׁש די על מבטיחי מבּ טן גחי אּת ה עלייאכּ י 

אּת ה: אלי אּמ י מבּ טן מרחם ּת רחקיבהׁש לכּת י אל 
עוֹ זר: אין כּ י קרוֹ בה צרה כּ י ּפ ריםיגמּמ נּ י סבבוּ ני 

יעה ר ה  עיהי ְְְִֵֵַַַָָָה ביא 

חוּ ׁש הוא ּת ה  לעזרתי  אילוּ תי  ּת רחק אל כ )ה' שמות :(כב , [זוהר ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

תצוה ואתה קע"ט:)פ' ואמר,](דף ׁש מע וֹ ן ר בּ י  (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
-כב ) ה' ואּת ה חוּ ׁש ה'. לעזרתי  אילוּ תי  ּת רחק אל ה' ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ'ואּת ה

האוֹ ר עוֹ לה להי וֹ ת מא ּת נוּ  להתרחק - ּת רחק  אל  אחד. ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַהכּ ל 
מלּ מּט ה, העליוֹ ן האוֹ ר  מתעלּ ה כּ א ׁש ר  ׁש הרי מלּ מּט ה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

בּ עוֹ לם. כּ לל נמצא  וא האוֹ ר  כּ ל  נחׁש ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲאזי

ׁש נּ בנהועל גּ ב על ואף ירמיהוּ . בּ ימי הּמ קדּ ׁש  בּ ית  נחרב זה ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זה סוֹ ד ועל  .ׁש צּ רי כּ מוֹ  למקוֹ מ וֹ  האוֹ ר  חזר  א ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלבּס וֹ ף ,
האוֹ ר ׁש ל  העלם ירמיהוּ . -  ּכ על ׁש התנבּ א ההוּ א ה נּ ביא ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵׁש ם
כּ מ וֹ  לבּס וֹ ף להאיר  חזר  ו א למעלה למעלה ׁש עלה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,
בּ ית ונחרב למקוֹ מוֹ , חזר  וא התעלּ ה - ירמיהוּ  . ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌
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גּ וֹ רם הם יׁש עיהוּ , אבל הּמ אוֹ רוֹ ת. ונחׁש כ וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
למקוֹ מוֹ  העליוֹ ן האוֹ ר וּ להחזיר האור הי ׁש וּ עה, להאיר  (ישעיהו , ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ישועה) ולעשות וכל העליון הּט וֹ בוֹ ת וכל  הּמ קדּ ׁש , בּ ית ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולבנוֹ ת
הנּ ביאים ׁש ני ׁש ל ׁש מוֹ תם זה ועל כּ בראׁש וֹ נה. יחזרוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָהאוֹ רוֹ ת

עוֹ מד  וצר וּ ף האלּ וּ  ׁש גּ וֹ רם, הם בּ סבּ ת זה, לעּמ ת זה ים ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
סוֹ ד  ועל  לרע. והן לטוֹ ב הן מעשׂ ה, גּ וֹ רמוֹ ת בּ זוֹ  זוֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
האוֹ תיּ וֹ ת וכן הּק דוֹ ׁש ים, המוֹ ת ׁש ל האוֹ תיּ וֹ ת צרוּ ף ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶזה
ה ם כּ דגמת עליוֹ נים סוֹ דוֹ ת להרא וֹ ת  גּ וֹ רמוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ עצמן
קדוֹ ׁש ים עליוֹ נים סוֹ דוֹ ת גּ וֹ רמוֹ ת בּ עצמן ׁש הא וֹ תיּ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,

בּ הם. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת

רחק  אל  ה ' ְִַַָָא ה

חוּ ׁש הוא ּת ה  לעזרתי  אילוּ תי  ּת רחק אל כ )ה' שמות :(כב , [זוהר ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

תרומה קל"ח:)פ' כ'](דף פסוק – כ"ב כב )כּ תוּ בפרק (תהלים ָ◌
אמר הּמ ל דּ וד חוּ ׁש ה '. לעזרתי איל וּ תי ּת רחק  אל  ה' ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ'ואּת ה
כּ די  הּמ ל ּת ׁש בּ חת את  וּ מסדּ ר  מתּק ן ׁש היה בּ ׁש עה זה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶאת
את וּ מסדּ ר  מתּק ן ׁש היה כּ יון ללּ בנה. המׁש  את ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלח בּ ר 
סוֹ ד  - ה' ואּת ה ּת רחק. אל ה' ואּת ה אמר  להתחבּ ר, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְׁש בחיו
ׁש עלתה כּ יון  - ּת רחק  אל  פרוּ ד. בּ לי אחת חברוּ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש ל 
ר וֹ צה וּ מם העלי וֹ ן, בּ ע וֹ לם והכּ ל בּ עלּה , עם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר
אל  ולכן למעלה, למעלה הכּ ל להתקר סוֹ ף לאין ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
ס דּ וּ ר  ֹבּ תו ולכן אוֹ תנוּ . ולעזב  מאּת נוּ  להס ּת לּ ק ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּת רחק
מלּ מּט ה, ע ּמ ם וּ להדּ בק  ׁש ם להכּ לל ישׂ ראל צריכים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת
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ישׂ ראל:דלי: ּת הלּ וֹ ת ׁש ב יוֹ  ׁש  קדוֹ  בּ טחוּ ה ואּת ה  ּב 
וּת פלּ טמוֹ : בּ טחוּ  בטחוּ ואבתינוּ   ּב ונמלטוּ  זעקוּ  אלי 

ׁש וּ : בוֹ  וּ בזוּ יזוא אדם חרּפ ת איׁש  וא תוֹ לעת ואנכי 
ראׁש :חעם: יניעוּ  בשׂ פה יפטירוּ  לי ילעגוּ  ראי כּ ל 

יהוט  אל בּ וֹ :גּ ל חפץ כּ י יצּ ילהוּ  יפלּ טהוּ  
אּמ י:י ׁש די על מבטיחי מבּ טן גחי אּת ה עלייאכּ י 

אּת ה: אלי אּמ י מבּ טן מרחם ּת רחקיבהׁש לכּת י אל 
עוֹ זר: אין כּ י קרוֹ בה צרה כּ י ּפ ריםיגמּמ נּ י סבבוּ ני 

יעה ר ה  עיהי ְְְִֵֵַַַָָָה ביא 

חוּ ׁש הוא ּת ה  לעזרתי  אילוּ תי  ּת רחק אל כ )ה' שמות :(כב , [זוהר ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

תצוה ואתה קע"ט:)פ' ואמר,](דף ׁש מע וֹ ן ר בּ י  (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
-כב ) ה' ואּת ה חוּ ׁש ה'. לעזרתי  אילוּ תי  ּת רחק אל ה' ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ'ואּת ה

האוֹ ר עוֹ לה להי וֹ ת מא ּת נוּ  להתרחק - ּת רחק  אל  אחד. ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַהכּ ל 
מלּ מּט ה, העליוֹ ן האוֹ ר  מתעלּ ה כּ א ׁש ר  ׁש הרי מלּ מּט ה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

בּ עוֹ לם. כּ לל נמצא  וא האוֹ ר  כּ ל  נחׁש ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲאזי

ׁש נּ בנהועל גּ ב על ואף ירמיהוּ . בּ ימי הּמ קדּ ׁש  בּ ית  נחרב זה ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זה סוֹ ד ועל  .ׁש צּ רי כּ מוֹ  למקוֹ מ וֹ  האוֹ ר  חזר  א ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלבּס וֹ ף ,
האוֹ ר ׁש ל  העלם ירמיהוּ . -  ּכ על ׁש התנבּ א ההוּ א ה נּ ביא ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵׁש ם
כּ מ וֹ  לבּס וֹ ף להאיר  חזר  ו א למעלה למעלה ׁש עלה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,
בּ ית ונחרב למקוֹ מוֹ , חזר  וא התעלּ ה - ירמיהוּ  . ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌

תהלי זוהר 

יתה 183זוהר הלימוד חשוו סדר טז ליו

כבתהלי מזמור  | לחודש  ג | ראשו ספר

גּ וֹ רם הם יׁש עיהוּ , אבל הּמ אוֹ רוֹ ת. ונחׁש כ וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
למקוֹ מוֹ  העליוֹ ן האוֹ ר וּ להחזיר האור הי ׁש וּ עה, להאיר  (ישעיהו , ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ישועה) ולעשות וכל העליון הּט וֹ בוֹ ת וכל  הּמ קדּ ׁש , בּ ית ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולבנוֹ ת
הנּ ביאים ׁש ני ׁש ל ׁש מוֹ תם זה ועל כּ בראׁש וֹ נה. יחזרוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָהאוֹ רוֹ ת

עוֹ מד  וצר וּ ף האלּ וּ  ׁש גּ וֹ רם, הם בּ סבּ ת זה, לעּמ ת זה ים ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
סוֹ ד  ועל  לרע. והן לטוֹ ב הן מעשׂ ה, גּ וֹ רמוֹ ת בּ זוֹ  זוֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
האוֹ תיּ וֹ ת וכן הּק דוֹ ׁש ים, המוֹ ת ׁש ל האוֹ תיּ וֹ ת צרוּ ף ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶזה
ה ם כּ דגמת עליוֹ נים סוֹ דוֹ ת להרא וֹ ת  גּ וֹ רמוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ עצמן
קדוֹ ׁש ים עליוֹ נים סוֹ דוֹ ת גּ וֹ רמוֹ ת בּ עצמן ׁש הא וֹ תיּ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,

בּ הם. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת

רחק  אל  ה ' ְִַַָָא ה

חוּ ׁש הוא ּת ה  לעזרתי  אילוּ תי  ּת רחק אל כ )ה' שמות :(כב , [זוהר ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

תרומה קל"ח:)פ' כ'](דף פסוק – כ"ב כב )כּ תוּ בפרק (תהלים ָ◌
אמר הּמ ל דּ וד חוּ ׁש ה '. לעזרתי איל וּ תי ּת רחק  אל  ה' ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ'ואּת ה
כּ די  הּמ ל ּת ׁש בּ חת את  וּ מסדּ ר  מתּק ן ׁש היה בּ ׁש עה זה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶאת
את וּ מסדּ ר  מתּק ן ׁש היה כּ יון ללּ בנה. המׁש  את ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלח בּ ר 
סוֹ ד  - ה' ואּת ה ּת רחק. אל ה' ואּת ה אמר  להתחבּ ר, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְׁש בחיו
ׁש עלתה כּ יון  - ּת רחק  אל  פרוּ ד. בּ לי אחת חברוּ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש ל 
ר וֹ צה וּ מם העלי וֹ ן, בּ ע וֹ לם והכּ ל בּ עלּה , עם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר
אל  ולכן למעלה, למעלה הכּ ל להתקר סוֹ ף לאין ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
ס דּ וּ ר  ֹבּ תו ולכן אוֹ תנוּ . ולעזב  מאּת נוּ  להס ּת לּ ק ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּת רחק
מלּ מּט ה, ע ּמ ם וּ להדּ בק  ׁש ם להכּ לל ישׂ ראל צריכים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת
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כּ ּת רוּ ני: בׁש ן אבּ ירי אריהידרבּ ים ּפ יהם עלי ּפ צוּ  
וׁש אג: עצמוֹ תיטוטרף כּ ל והתּפ רדוּ  נׁש ּפ כּת י כּ ּמ ים 

מעי:  ֹבּ תו נמס כּ דּ וֹ נג לבּ י כּ חיטזהיה כּ חרשׂ  יבׁש  
ּת ׁש ּפ תני: מות ולעפר מלקוֹ חי מדבּ ק סבבוּ נייזוּ לׁש וֹ ני כּ י 

ורגלי: ידי כּ ארי הּק יפוּ ני מרעים עדת אסּפ ריחכּ לבים 
בי: יראוּ  יבּ יטוּ  הּמ ה עצמוֹ תי להםיטכּ ל בגדי יחלּ קוּ  

גוֹ רל: יּפ ילוּ  ׁש י לבוּ  יהוכועל ּת רחקואּת ה אל 

למּט ה י שׂ ראל  הרי הזּ ה, הכּ ב וֹ ד להתעלּ וֹ ת ירצה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש אלמלא
מהם. להתרחק אוֹ תוֹ  יעזב ׁש א בּ וֹ  וּ מחזיקים  בּ וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲאחוּ זים
וּ בעוֹ ד  .הּמ ל עם בּ סוֹ ד ׁש ּמ דבּ ר כּ מי  בּ לחׁש , הּת פלּ ה  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
איּ ל  מה - אילוּ תי כּ לל. מ ּמ נּ וּ  מתרחקת א עּמ וֹ , בּ סוֹ ד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  חוֹ זרים מ יּ ד וּ מתרחקים , ׁש הוֹ לכים בּ ׁש עה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ צבי,
למעלה ׁש התע לּ ה גּ ב על אף הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אף  - ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עזבוּ 

הּט עם מה למק וֹ מוֹ . חוֹ זר  מיּ ד סוֹ ף, בּ אין מוּ םלמעלה ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
נׁש כּ ח להי וֹ ת אוֹ תוֹ  עוֹ זבים וא בּ וֹ , אחוּ זים  למּט ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל 
 ּכ וּ מוּ ם חוּ ׁש ה. לעזרתי  אילוּ תי ולכן, מהם. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתרחק
כּ מי  בּ וֹ  ולאחז הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עם להתאחד ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
אפלּ וּ  מּמ נּ וּ  עזוּ ב איׁש  יאר ׁש א למּט ה, מלּ מעלה  ֶׁש ּמ מׁש י◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

לאח צרי לתפלּ ה, גּ אלּ ה  כּ ׁש ּס וֹ מ ולכן אחת. בּ וֹ ׁש עה ז ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
יעזב  וא מעּמ נוּ  יתרחק ׁש א בּ סוֹ ד, בּ לחׁש , עּמ וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לדבּ ר

כּ תוּ ב ולכן ד )מעּמ נוּ , חיּ ים(דברים אהיכם בּ ה' הדּ בקים ואּת ם ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
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ׁש ה: חוּ  לעזרתי כּ לבכאאילוּ תי מיּ ד נפׁש י מחרב הצּ ילה 
רמיםכביחידתי: וּ מּק רני אריה מּפ י ׁש יעני הוֹ  

ה יּ וֹ ם. קמד )כּ לּ כם ׁש ה'(תהלים העם אׁש רי  לּ וֹ  ׁש כּ כה העם אׁש רי ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
◌ָ◌ֱאהיו.

 רב ה מקל  אריה  ְְְְֵֵַַַָָמת 

יחידתיהצּ ילה ּכ לב מיּ ד  נפׁש י  כא)מחרב  זוהר:(כב , תורה; [זוהר ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ע'] ת' זוהר תיקוני רות, מדרש כמו חדש כקרבן, היא התפלה
היו  אם תקנום, תמידים כנגד  שהתפלות הראשונים שדרשו 
מיכאל  וזה הקרבן, מקבל  והיה אריה דמות יורד היה זוכים
מה זכו  לא ואם שחרית , תפלת מקבל  והוא חסד  שמדרגתו

בקרבן: אתוֹ "כתוב ּת ׁש לכוּ ן ל )"ל כּ לב כב , לו (שמות שנחשב , ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֹ
המתנה זאת  לקבל כלב דמות יורד היה זה ובעבור כטרפה,
כּ לב  מיּ ד נפׁש י  מחרב  "הצּ ילה דוד שאמר  וזהו ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַוהקרבן,

◌ִ◌ָ◌ִ◌ְיחידתי".

ימותאם  כאשר כן, וכמו נשמתו. מקבל אריה דמות זוכה
לא ואם נשמתו, לקבל אריה דמות יורד זוכה אם איש
מיּ ד  נפ ׁש י מחרב  "הצּ ילה דוד אמר  שעליו כלב , דמות ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַהרי

יחידתי". ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ לב

אביו,נשמה  שמעון לרבי אלעזר  רבי אמר  בכלב . נרכבת
בכלב, אותה שמרכיבים  נשמה שיש שמעתי  אבי
יחידתי", כּ לב מיּ ד  נפׁש י  מחרב "הצּ ילה דוד  אמר  זה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַובשביל 
אמר בכלב, נרכבת הנשמה וכי הנשמה, זו "יחידתי ", ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמהו

תהלי זוהר 
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כּ ּת רוּ ני: בׁש ן אבּ ירי אריהידרבּ ים ּפ יהם עלי ּפ צוּ  
וׁש אג: עצמוֹ תיטוטרף כּ ל והתּפ רדוּ  נׁש ּפ כּת י כּ ּמ ים 

מעי:  ֹבּ תו נמס כּ דּ וֹ נג לבּ י כּ חיטזהיה כּ חרשׂ  יבׁש  
ּת ׁש ּפ תני: מות ולעפר מלקוֹ חי מדבּ ק סבבוּ נייזוּ לׁש וֹ ני כּ י 

ורגלי: ידי כּ ארי הּק יפוּ ני מרעים עדת אסּפ ריחכּ לבים 
בי: יראוּ  יבּ יטוּ  הּמ ה עצמוֹ תי להםיטכּ ל בגדי יחלּ קוּ  

גוֹ רל: יּפ ילוּ  ׁש י לבוּ  יהוכועל ּת רחקואּת ה אל 

למּט ה י שׂ ראל  הרי הזּ ה, הכּ ב וֹ ד להתעלּ וֹ ת ירצה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש אלמלא
מהם. להתרחק אוֹ תוֹ  יעזב ׁש א בּ וֹ  וּ מחזיקים  בּ וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲאחוּ זים
וּ בעוֹ ד  .הּמ ל עם בּ סוֹ ד ׁש ּמ דבּ ר כּ מי  בּ לחׁש , הּת פלּ ה  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
איּ ל  מה - אילוּ תי כּ לל. מ ּמ נּ וּ  מתרחקת א עּמ וֹ , בּ סוֹ ד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  חוֹ זרים מ יּ ד וּ מתרחקים , ׁש הוֹ לכים בּ ׁש עה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ צבי,
למעלה ׁש התע לּ ה גּ ב על אף הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אף  - ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עזבוּ 

הּט עם מה למק וֹ מוֹ . חוֹ זר  מיּ ד סוֹ ף, בּ אין מוּ םלמעלה ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
נׁש כּ ח להי וֹ ת אוֹ תוֹ  עוֹ זבים וא בּ וֹ , אחוּ זים  למּט ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל 
 ּכ וּ מוּ ם חוּ ׁש ה. לעזרתי  אילוּ תי ולכן, מהם. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתרחק
כּ מי  בּ וֹ  ולאחז הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עם להתאחד ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
אפלּ וּ  מּמ נּ וּ  עזוּ ב איׁש  יאר ׁש א למּט ה, מלּ מעלה  ֶׁש ּמ מׁש י◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

לאח צרי לתפלּ ה, גּ אלּ ה  כּ ׁש ּס וֹ מ ולכן אחת. בּ וֹ ׁש עה ז ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
יעזב  וא מעּמ נוּ  יתרחק ׁש א בּ סוֹ ד, בּ לחׁש , עּמ וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לדבּ ר

כּ תוּ ב ולכן ד )מעּמ נוּ , חיּ ים(דברים אהיכם בּ ה' הדּ בקים ואּת ם ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
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ׁש ה: חוּ  לעזרתי כּ לבכאאילוּ תי מיּ ד נפׁש י מחרב הצּ ילה 
רמיםכביחידתי: וּ מּק רני אריה מּפ י ׁש יעני הוֹ  

ה יּ וֹ ם. קמד )כּ לּ כם ׁש ה'(תהלים העם אׁש רי  לּ וֹ  ׁש כּ כה העם אׁש רי ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
◌ָ◌ֱאהיו.

 רב ה מקל  אריה  ְְְְֵֵַַַָָמת 

יחידתיהצּ ילה ּכ לב מיּ ד  נפׁש י  כא)מחרב  זוהר:(כב , תורה; [זוהר ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ע'] ת' זוהר תיקוני רות, מדרש כמו חדש כקרבן, היא התפלה
היו  אם תקנום, תמידים כנגד  שהתפלות הראשונים שדרשו 
מיכאל  וזה הקרבן, מקבל  והיה אריה דמות יורד היה זוכים
מה זכו  לא ואם שחרית , תפלת מקבל  והוא חסד  שמדרגתו

בקרבן: אתוֹ "כתוב ּת ׁש לכוּ ן ל )"ל כּ לב כב , לו (שמות שנחשב , ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֹ
המתנה זאת  לקבל כלב דמות יורד היה זה ובעבור כטרפה,
כּ לב  מיּ ד נפׁש י  מחרב  "הצּ ילה דוד שאמר  וזהו ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַוהקרבן,

◌ִ◌ָ◌ִ◌ְיחידתי".

ימותאם  כאשר כן, וכמו נשמתו. מקבל אריה דמות זוכה
לא ואם נשמתו, לקבל אריה דמות יורד זוכה אם איש
מיּ ד  נפ ׁש י מחרב  "הצּ ילה דוד אמר  שעליו כלב , דמות ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַהרי

יחידתי". ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ לב

אביו,נשמה  שמעון לרבי אלעזר  רבי אמר  בכלב . נרכבת
בכלב, אותה שמרכיבים  נשמה שיש שמעתי  אבי
יחידתי", כּ לב מיּ ד  נפׁש י  מחרב "הצּ ילה דוד  אמר  זה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַובשביל 
אמר בכלב, נרכבת הנשמה וכי הנשמה, זו "יחידתי ", ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמהו

תהלי זוהר 
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יהוכד כּ בּ דוּ הוּ יראי יעקב זרע כּ ל הללוּ הוּ  

ישׂ ראל: זרע כּ ל מּמ נּ וּ  ׁש ּק ץכהוגוּ רוּ  וא בזה א כּ י 
ׁש מע: אליו וּ בׁש וּ עוֹ  מּמ נּ וּ  ּפ ניו הסּת יר וא עני ענוּ ת

שפיתה הקדמוני נחש ערל באותו שנרכבת  הוא, כך בני לו
שבא הרע יצר  הוא וזה כלב, הוא זה ולהאנשים, לחוה 

עונשו  הנשמה ממנו שתקבל עליו רוכב ההוא .בעולם

לה לי ה  א ר ח  פל  א  ואת ונדה נ ר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלב

עניּכ י  ענוּ ת ׁש ּק ץ וא בזה כה)א  ויקרא:(כב, פ' ויקרא  (דף[זוהר ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

הרי ]ט.) לוֹ , אמר אביו, ׁש מע וֹ ן ר בּ י  את ׁש אל אלעזר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י
וכל  לעוֹ לם, בּ א  הרעב העוֹ לם  חטאי ׁש ׁש ה ׁש על  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָׁש נינוּ 
גּ ס  ׁש לּ בּ ם מוּ ם בּ עׁש ירים, רק אלּ א נמצאים אינם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהחטאים

הדּ ין  מה בּ עניּ ים. נמצאים וא ה וּ אבּ הם,  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ? ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
העׁש ירים את ויעמיד העניּ ים את מעכׁש ו ?יהרג ׁש הרי  ! ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לפניו  לחטא ל י וֹ סיפ וּ  אמר  ּפ ר ׁש וּ ה! והרי  ׁש אלּת , יפה וֹ , ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
לה ּפ רע  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש רוֹ צה ואמר וּ , ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
וּ מׁש לים ׁש ל וֹ ם להם נוֹ תן אזי  העוֹ לם, מן וּ לאבּ דם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמהרׁש עים
נמצאים א העוֹ לם  בּ ני  ׁש כּ ל וּ ראה בּ א אבל  בּ כּ ל. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָלהם
בּ הם, מׁש ּת ּמ ׁש  ׁש הוּ א הלּ ל וּ  כּ כּ לים העליוֹ ן, לּמ ל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְקרוֹ בים

הם נה)?וּ מי  ונד כּ ה.(תהלים  נׁש בּ ר  נז)לב וּ ׁש פל (ישעיה  דּ כּ א ואת ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
והרעב  בּ ע וֹ לם בּ צּ רת וּ כׁש נּ מצאת .הּמ ל כּ לי הם אלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַרוּ ח.
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יראיו:כו נגד אׁש לּ ם נדרי רב בּ קהל תהלּ תי  יאכלוּ כזמאּת 
יהו יהללוּ  וישׂ בּ עוּ  לעד:ענוים לבבכם יחי דּ רׁש יו 

יהוכח אל ויׁש בוּ  ויׁש ּת חווּ יזכּ רוּ  ארץ אפסי כּ ל 
גּ וֹ ים: מׁש ּפ חוֹ ת כּ ל הּמ לוּ כהכטלפני  ליהו כּ י 

בּ גּ וֹ ים: יכרעוּ ל וּ מׁש ל לפניו ארץ ׁש ני דּ  כּ ל ׁש ּת חוּ וּ  ויּ  אכלוּ  
חיּ ה א ונפׁש וֹ  עפר יוֹ רדי לאדנילא:כּ ל יסּפ ר יעבדנּ וּ  זרע 

עשׂ ה:לבלדּ וֹ ר: כּ י נוֹ לד לעם צדקתוֹ  ויגּ ידוּ  יבאוּ  

,הּמ ל לפני וגוֹ עים בּ וֹ כים אזי העניּ ים, על מתחזּ קים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהדּ ין
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מהכּ ל . י וֹ תר אוֹ תם מקרב הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

כב ) בּ ר וּ (תהלים  הּק דוֹ ׁש  ואז עני . ענוּ ת ׁש ּק ץ וא בזה א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִכּ י
הרׁש עים לאוֹ תם א וֹ י לעוֹ לם. הרעב בּ א מה על  ּפ וֹ קד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵהוּ א
קוֹ לוֹ ת על בּ ע וֹ לם להׁש גּ יח  הּמ ל כּ ׁש ּמ תעוֹ רר  לזה. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש גּ רמוּ 

כּ תוּ ב אז וּ מעל בּ וֹ נם, מהם יצּ ילנוּ  הרחמן כב )הענ יּ ים, (שמות ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אחת פעמים, ׁש ּת י  - אׁש מע ׁש מ וֹ ע צעקתוֹ . אׁש מע  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָׁש מוֹ ע 
את להם ׁש גּ וֹ רמים  מאוֹ תם להּפ רע ואחת ק וֹ לם, על ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלה ׁש גּ יח
ולכן  וגוֹ '. אּפ י וחרה  אני חנּ וּ ן כּ י וׁש מעּת י  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶזה.
הרׁש עים, הע ׁש ירים לאוֹ תם אוֹ י  בע וֹ לם, נמצא ׁש רעב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה

הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני העניּ ים  ׁש ל  קוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִמוּ ם

הבה את  רא  עד ל הע את ה "ה רא ְֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלא 
לדּ וֹ ר זרע לאדני  יסּפ ר לא)יעבדנּ וּ  רות :(כב, חדש-מדרש [זוהר ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌

קג .) העוֹ לם,](דף  לברא רצה הוּ א  ּבּ רו כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,

תהלי זוהר 
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ישׂ ראל: זרע כּ ל מּמ נּ וּ  ׁש ּק ץכהוגוּ רוּ  וא בזה א כּ י 
ׁש מע: אליו וּ בׁש וּ עוֹ  מּמ נּ וּ  ּפ ניו הסּת יר וא עני ענוּ ת

שפיתה הקדמוני נחש ערל באותו שנרכבת  הוא, כך בני לו
שבא הרע יצר  הוא וזה כלב, הוא זה ולהאנשים, לחוה 

עונשו  הנשמה ממנו שתקבל עליו רוכב ההוא .בעולם

לה לי ה  א ר ח  פל  א  ואת ונדה נ ר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלב

עניּכ י  ענוּ ת ׁש ּק ץ וא בזה כה)א  ויקרא:(כב, פ' ויקרא  (דף[זוהר ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

הרי ]ט.) לוֹ , אמר אביו, ׁש מע וֹ ן ר בּ י  את ׁש אל אלעזר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י
וכל  לעוֹ לם, בּ א  הרעב העוֹ לם  חטאי ׁש ׁש ה ׁש על  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָׁש נינוּ 
גּ ס  ׁש לּ בּ ם מוּ ם בּ עׁש ירים, רק אלּ א נמצאים אינם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהחטאים

הדּ ין  מה בּ עניּ ים. נמצאים וא ה וּ אבּ הם,  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ? ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
העׁש ירים את ויעמיד העניּ ים את מעכׁש ו ?יהרג ׁש הרי  ! ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לפניו  לחטא ל י וֹ סיפ וּ  אמר  ּפ ר ׁש וּ ה! והרי  ׁש אלּת , יפה וֹ , ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
לה ּפ רע  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש רוֹ צה ואמר וּ , ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
וּ מׁש לים ׁש ל וֹ ם להם נוֹ תן אזי  העוֹ לם, מן וּ לאבּ דם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמהרׁש עים
נמצאים א העוֹ לם  בּ ני  ׁש כּ ל וּ ראה בּ א אבל  בּ כּ ל. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ָלהם
בּ הם, מׁש ּת ּמ ׁש  ׁש הוּ א הלּ ל וּ  כּ כּ לים העליוֹ ן, לּמ ל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְקרוֹ בים

הם נה)?וּ מי  ונד כּ ה.(תהלים  נׁש בּ ר  נז)לב וּ ׁש פל (ישעיה  דּ כּ א ואת ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
והרעב  בּ ע וֹ לם בּ צּ רת וּ כׁש נּ מצאת .הּמ ל כּ לי הם אלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַרוּ ח.
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יראיו:כו נגד אׁש לּ ם נדרי רב בּ קהל תהלּ תי  יאכלוּ כזמאּת 
יהו יהללוּ  וישׂ בּ עוּ  לעד:ענוים לבבכם יחי דּ רׁש יו 

יהוכח אל ויׁש בוּ  ויׁש ּת חווּ יזכּ רוּ  ארץ אפסי כּ ל 
גּ וֹ ים: מׁש ּפ חוֹ ת כּ ל הּמ לוּ כהכטלפני  ליהו כּ י 

בּ גּ וֹ ים: יכרעוּ ל וּ מׁש ל לפניו ארץ ׁש ני דּ  כּ ל ׁש ּת חוּ וּ  ויּ  אכלוּ  
חיּ ה א ונפׁש וֹ  עפר יוֹ רדי לאדנילא:כּ ל יסּפ ר יעבדנּ וּ  זרע 

עשׂ ה:לבלדּ וֹ ר: כּ י נוֹ לד לעם צדקתוֹ  ויגּ ידוּ  יבאוּ  

,הּמ ל לפני וגוֹ עים בּ וֹ כים אזי העניּ ים, על מתחזּ קים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהדּ ין
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מהכּ ל . י וֹ תר אוֹ תם מקרב הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

כב ) בּ ר וּ (תהלים  הּק דוֹ ׁש  ואז עני . ענוּ ת ׁש ּק ץ וא בזה א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִכּ י
הרׁש עים לאוֹ תם א וֹ י לעוֹ לם. הרעב בּ א מה על  ּפ וֹ קד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵהוּ א
קוֹ לוֹ ת על בּ ע וֹ לם להׁש גּ יח  הּמ ל כּ ׁש ּמ תעוֹ רר  לזה. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש גּ רמוּ 

כּ תוּ ב אז וּ מעל בּ וֹ נם, מהם יצּ ילנוּ  הרחמן כב )הענ יּ ים, (שמות ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אחת פעמים, ׁש ּת י  - אׁש מע ׁש מ וֹ ע צעקתוֹ . אׁש מע  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָׁש מוֹ ע 
את להם ׁש גּ וֹ רמים  מאוֹ תם להּפ רע ואחת ק וֹ לם, על ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלה ׁש גּ יח
ולכן  וגוֹ '. אּפ י וחרה  אני חנּ וּ ן כּ י וׁש מעּת י  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶזה.
הרׁש עים, הע ׁש ירים לאוֹ תם אוֹ י  בע וֹ לם, נמצא ׁש רעב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה

הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני העניּ ים  ׁש ל  קוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִמוּ ם

הבה את  רא  עד ל הע את ה "ה רא ְֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלא 
לדּ וֹ ר זרע לאדני  יסּפ ר לא)יעבדנּ וּ  רות :(כב, חדש-מדרש [זוהר ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌

קג .) העוֹ לם,](דף  לברא רצה הוּ א  ּבּ רו כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
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ׁש בּ רא עד עוֹ מד, היה  וא לפניו, העוֹ לם  מחריט ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהיה
והעמידוֹ  העוֹ לם, את בּ רא הּת ׁש וּ בה, ׁש בּ רא כּ יון ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהּת ׁש וּ בה .

ה וּ א מה אחד . עּמ וּ ד  על עמדוֹ , עוֹ לם.על יס וֹ ד צדּ יק הוּ א ? ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הה וּ א והאוֹ ר מּמ נּ ה , אוֹ ר התנוֹ צץ הּת ׁש וּ בה, ׁש בּ רא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
העוֹ לם. נברא וּ בוֹ  סוֹ פוֹ , ועד הע וֹ לם מ ּס וֹ ף והאיר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהבהיר 

ונס ּת כּ ל הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לבאראהוּ  העתידים בּ רׁש עים ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֹ
הוֹ איל  ּת אמר , ואם לצּ דּ יקים. הבּ א לעוֹ לם וּ גנזוֹ  הזּ ה, ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

בּ ראוֹ  לּמ ה לגנזוֹ , עתיד בּ ר וּ וה וּ א הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא אלּ א ? ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
העפר את בוֹ  לברא אלּ א בראוֹ  א זה , אוֹ ר .(העולם)הוּ א ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

לעוֹ לם לצּ דּ יקים וּ גנזוֹ  לבא, ר ׁש עים ׁש עתידים וראה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונס ּת כּ ל
בּ וֹ  גּ נזוֹ , הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  ּפ י על אף  היּ וֹ ם, וע וֹ ד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א.

 דּ עּת על יעלה בּ וֹ  מתקיּ ם. אחרהעוֹ לם בּ א וֹ ר  אמר, אלּ א ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌
בּ וֹ  והעוֹ לם גּ ד וֹ ל, מאוֹ ר  היּ וֹ צא ח וּ ט  כּ מוֹ  וה וּ א  מּמ נּ וּ . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהיּ וֹ צא

ׁש נּ אמר  ע וֹ לם, ׁש ל עּמ וּ ד וֹ  והוּ א י)מתק יּ ם. יסוֹ ד (משלי  וצדּ יק ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ׁש נּ אמר ה לוֹ ם, עליו דּ וד זרע ויצא הׁש ּת יל  וּ מּמ נּ וּ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָעוֹ לם.

כב ) ׁש נּ אמר (תהלים הוּ א ל דּ וֹ ר'. לה' יסּפ ר יעבדנּ וּ  פט )'זרע  (שם ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
כּ ענין  יצא. זה מצּ דּ יק  דּ וד, ׁש ל זרעוֹ  וכל נגדּ י. כּ מׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוכסאוֹ 

- טז)זה ל ּמ ענהוּ .(משלי  ה' ּפ על כּ ל ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
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לח ודשד

יהואכג לדוד אחסר:מזמוֹ ר א רעי 

חלו לשאלת 
וגו' אחסר. לא  רועי א)ה' כג]:(כג , לפרק תהלי לשאלת [שימוש טוב

ותיש פעמי שבעה אותו  ואמור והתענה עצמ טהר .חלו
י ' י "ה. הוא שלו  ש וכו '. שמעת ענוי תאות פע בכל ותאמר

."הנ באותיות דנפשי נ' בחלו ה' רועי , "יהוה מ

תהלי שימוש

מיר להנהיג יראל  את רעה הא  ה א  ר דְְְְִִִֵֶֶַַָָָָה

אחסרמזמוֹ ר  א  רעי  ה' א)לדוד שמות:(כג, פ' ב' חלק (דף[זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

מדין.]כ:) כּ הן חתנוֹ  יתר וֹ  צאן את רעה היה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְֹ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶֹוּ מ ׁש ה 
ואמר , ּפ תח חיּ יא כו)רבּ י א(תהלים  רעי ה' לדוד 'מזמוֹ ר ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌

מנהיג הרוֹ עה מה ׁש לּ י. הרוֹ עה ה' - רעי  ה' כּ לוֹ מר , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאחסר'.
נחלי  בּ מק וֹ ם ׁש מן , למרעה ט וֹ ב , למרעה וּ מ וֹ ליכם  הצּ אן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶאת
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אף  - וּ במׁש ּפ ט בּ צדק הליכתן מיר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַמים ,
יׁש וֹ בב. נפׁש י  ינהלני  מנחוֹ ת מי על ירבּ יצני דּ ׁש א בּ נאוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָכּ ת וּ ב
להרחיקם צאנוֹ , את בּ צדק לנהג הר וֹ עה  דּ ר י וֹ סי, ר בּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ימין  י ּט וּ  ׁש א בּ ידוֹ  והבט בּ מיׁש וֹ ר, להנהיגם הגּ זל , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִמן
י שׂ ראל  את רוֹ עה הוּ א הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש   ּכ ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְוּ שׂ מאל .
ימין  י ּט וּ  ׁש א בּ ידוֹ  הבט  עת  וּ בכל בּ מיׁש וֹ ר, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהנהיגם

ֹ◌ְוּ שׂ מאל .

תהלי זוהר 
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ׁש בּ רא עד עוֹ מד, היה  וא לפניו, העוֹ לם  מחריט ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהיה
והעמידוֹ  העוֹ לם, את בּ רא הּת ׁש וּ בה, ׁש בּ רא כּ יון ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהּת ׁש וּ בה .

ה וּ א מה אחד . עּמ וּ ד  על עמדוֹ , עוֹ לם.על יס וֹ ד צדּ יק הוּ א ? ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הה וּ א והאוֹ ר מּמ נּ ה , אוֹ ר התנוֹ צץ הּת ׁש וּ בה, ׁש בּ רא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
העוֹ לם. נברא וּ בוֹ  סוֹ פוֹ , ועד הע וֹ לם מ ּס וֹ ף והאיר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהבהיר 

ונס ּת כּ ל הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לבאראהוּ  העתידים בּ רׁש עים ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֹ
הוֹ איל  ּת אמר , ואם לצּ דּ יקים. הבּ א לעוֹ לם וּ גנזוֹ  הזּ ה, ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

בּ ראוֹ  לּמ ה לגנזוֹ , עתיד בּ ר וּ וה וּ א הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא אלּ א ? ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
העפר את בוֹ  לברא אלּ א בראוֹ  א זה , אוֹ ר .(העולם)הוּ א ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

לעוֹ לם לצּ דּ יקים וּ גנזוֹ  לבא, ר ׁש עים ׁש עתידים וראה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונס ּת כּ ל
בּ וֹ  גּ נזוֹ , הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  ּפ י על אף  היּ וֹ ם, וע וֹ ד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א.

 דּ עּת על יעלה בּ וֹ  מתקיּ ם. אחרהעוֹ לם בּ א וֹ ר  אמר, אלּ א ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌
בּ וֹ  והעוֹ לם גּ ד וֹ ל, מאוֹ ר  היּ וֹ צא ח וּ ט  כּ מוֹ  וה וּ א  מּמ נּ וּ . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהיּ וֹ צא

ׁש נּ אמר  ע וֹ לם, ׁש ל עּמ וּ ד וֹ  והוּ א י)מתק יּ ם. יסוֹ ד (משלי  וצדּ יק ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ׁש נּ אמר ה לוֹ ם, עליו דּ וד זרע ויצא הׁש ּת יל  וּ מּמ נּ וּ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָעוֹ לם.

כב ) ׁש נּ אמר (תהלים הוּ א ל דּ וֹ ר'. לה' יסּפ ר יעבדנּ וּ  פט )'זרע  (שם ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
כּ ענין  יצא. זה מצּ דּ יק  דּ וד, ׁש ל זרעוֹ  וכל נגדּ י. כּ מׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוכסאוֹ 

- טז)זה ל ּמ ענהוּ .(משלי  ה' ּפ על כּ ל ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
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לח ודשד

יהואכג לדוד אחסר:מזמוֹ ר א רעי 

חלו לשאלת 
וגו' אחסר. לא  רועי א)ה' כג]:(כג , לפרק תהלי לשאלת [שימוש טוב

ותיש פעמי שבעה אותו  ואמור והתענה עצמ טהר .חלו
י ' י "ה. הוא שלו  ש וכו '. שמעת ענוי תאות פע בכל ותאמר

."הנ באותיות דנפשי נ' בחלו ה' רועי , "יהוה מ

תהלי שימוש

מיר להנהיג יראל  את רעה הא  ה א  ר דְְְְִִִֵֶֶַַָָָָה

אחסרמזמוֹ ר  א  רעי  ה' א)לדוד שמות:(כג, פ' ב' חלק (דף[זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

מדין.]כ:) כּ הן חתנוֹ  יתר וֹ  צאן את רעה היה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְֹ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶֹוּ מ ׁש ה 
ואמר , ּפ תח חיּ יא כו)רבּ י א(תהלים  רעי ה' לדוד 'מזמוֹ ר ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌

מנהיג הרוֹ עה מה ׁש לּ י. הרוֹ עה ה' - רעי  ה' כּ לוֹ מר , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאחסר'.
נחלי  בּ מק וֹ ם ׁש מן , למרעה ט וֹ ב , למרעה וּ מ וֹ ליכם  הצּ אן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶאת
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אף  - וּ במׁש ּפ ט בּ צדק הליכתן מיר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַמים ,
יׁש וֹ בב. נפׁש י  ינהלני  מנחוֹ ת מי על ירבּ יצני דּ ׁש א בּ נאוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָכּ ת וּ ב
להרחיקם צאנוֹ , את בּ צדק לנהג הר וֹ עה  דּ ר י וֹ סי, ר בּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ימין  י ּט וּ  ׁש א בּ ידוֹ  והבט בּ מיׁש וֹ ר, להנהיגם הגּ זל , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִמן
י שׂ ראל  את רוֹ עה הוּ א הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש   ּכ ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְוּ שׂ מאל .
ימין  י ּט וּ  ׁש א בּ ידוֹ  הבט  עת  וּ בכל בּ מיׁש וֹ ר, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהנהיגם

ֹ◌ְוּ שׂ מאל .

תהלי זוהר 
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זה ידי ועל  ה רנסה מ ב י ממ מיעה "ה  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
רנסה פע הע למת  ְְֶַַָָָָָלכל

אחסרמזמ וֹ ר  א  רעי ה ' א)לדוד  תרומה:(כג, פ' שמות (דף[זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ּפ רׁש וּ הוּ ,]ק"ע.) זה פתח)וּ פסוּ ק יצחק כג )כּ תוּ ב(רבי  (תהלים ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מזמוֹ ר בּ ין מה נתבּ אר , הרי  אחסר. א רעי  ה' לדוד ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

מזמוֹ ר לדוד וּ בין וׁש רתהלדוד וּ באה קדמה ׁש כינה וכאן ? ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
והרי  לכאן, קדמה  ׁש כינה לּמ ה וכי  רעי, ה' בּ ראׁש וֹ נה. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָעליו

להק דּ ים  צרי מזוֹ נוֹ (לעורר )דּ וד וּ מב ּק ׁש  ה וֹ איל בּ ראׁש וֹ נה, ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  וּ באהמעם קדמה ׁש כינה ודּ אי  אלּ א ? ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הזּ ה הבח את  ל ּמ ל לׁש בּ ח אוֹ תוֹ  והעירה עליו ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוׁש רתה
ׁש ל  דּ בר על  צרי  ּכ ׁש הרי , הּמ ל מלּ פני מזוֹ נוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לבּק ׁש 
יבקׁש וּ  העוֹ לם  בּ ני ׁש כּ ל ׁש לּ ּה , והרצוֹ ן  ר וֹ צה ׁש היא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָמזוֹ ן
להוֹ ריד  רוֹ צה הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ אׁש ר מוּ ם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְמזוֹ נוֹ ת .
מזוֹ נוֹ ת יוֹ רדים ועליה  בּ רא ׁש וֹ נה, נ וֹ טלת היא לעוֹ לם, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְמזוֹ נוֹ ת 
מז וֹ נוֹ ת, ׁש ל  זה לדבר  הקדּ ימה היא  ּכ וּ מוּ ם העוֹ למ וֹ ת. ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכל
ׁש ּמ נהיג ה זּ ה  כּ רוֹ עה ׁש לּ י. הרוֹ עה ה' - רעי ה' דּ וד. על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוׁש רתה
 ּכ אף דבר , חסרוּ  ׁש א ועשׂ בים דּ ׁש אים ׁש ל בּ מקוֹ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹצאנ וֹ 
אני  מה בּ כל אוֹ תי לזוּ ן ׁש לּ י  הר וֹ עה הוּ א הוּ א  ּבּ רו ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
לפני  אדם ׁש ל מזוֹ נוֹ ת ׁש ּק ׁש ים ׁש נינוּ  - רעי ה' אחר דּ בר  . ָצרי◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
גונים, ׁש ני  הם כּ אן סוּ ף. ים קריעת כּ מוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  מעשׂ יו ׁש כּ ל בּ ׁש ביל אחד אמת .  בּ דר ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ׁש ניהם
העוֹ לם, כּ ל  מתקיּ ם והאמת הדּ ין ועל ואמת, בּ דין הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
את בּ דין, העוֹ לם כּ ל את דּ ן וּ זמן זמן וּ בכל וי וֹ ם יוֹ ם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ בכל
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ׁש נּ אמר כּ מוֹ  העוֹ לם, בּ ני כּ ל ואת הר ׁש עים ואת ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
יא) ורוֹ אה(תהלים אדם בּ ני דּ ן וּ כׁש ה וּ א  אהב. צדק וֹ ת ה' צדּ יק ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִכּ י

בעיניו  קׁש ה אז לפניו , ח ּט אים וכּמ ה ר ׁש עים כּ ּמ ה אדם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
הרׁש עים את לזוּ ן לוֹ  י ׁש  כּ י זמן, בּ כל מזוֹ ן להם ואתלתת  ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

וזן  הדּ ין, מ וּ רת לפנים  ע ּמ הם עוֹ שׂ ה והוּ א ׁש חוֹ טאים. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם
כּ ל  על ונׁש ּפ ע  ׁש נּ מׁש העליוֹ ן החסד כּ פי  אוֹ תּה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ מפרנס

ובני) את(העמים הכּ ל, את וּ מפרנס זן הוּ א וּ בוֹ  העוֹ לם, ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני 
בּ ני  אוֹ תם כּ ל ואת הר ׁש עים, ואת החסידים ואת  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
ה מים, וע וֹ פוֹ ת הדה וּ בהמוֹ ת החיּ וֹ ת כּ ל ואת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
זן  ׁש אינוֹ  מי בּ ע וֹ לם נ ׁש אר  וא כ נּ ים, בּ יצי ועד ראמים ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמּק רני
בּ ני  מעשׂ י לפי  לפניו, ׁש ּק ׁש ה גּ ב  על אף הכּ ל, את  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ מפרנס
והרי  לפניו, קׁש ה  סוּ ף  ים קריעת וכי  סוּ ף . ים כּ קריעת ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

א)כּ תוּ ב ו יּ בּ ׁש הוּ ,(נחום בּ יּ ם ט )גּ וֹ ער היּ ם(עמוס למי  הּק רא ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
הכּ ל  לפניו, רצוֹ ן ׁש עלה כּ יון והרי הארץ, ּפ ני  על ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש ּפ כם
קׁש ה סוּ ף ים ׁש ּק ריעת אמר ּת  ואּת ה ח ׁש וּ ב, ה וּ א  כּ אין ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו

בּ ר וּ ?לפניו  הּק דוֹ ׁש  ורצה ל יּ ם עבר וּ  ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן א לּ א, ! ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מצרים, על ממ נּ ה  אוֹ תוֹ  רהב, בּ א ס וּ ף, ים את להם  לקרע ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִהוּ א
העוֹ לם, רבּ וֹ ן לפניו, אמר  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מלּ פני  דּ ין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִוּ ב ּק ׁש 
היּ ם את ולקרע  מצרים על דּ ין לעשׂ וֹ ת ר וֹ צה אּת ה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָל ּמ ה

ואמת בּ דין  ּדּ רכ וכל ,לפני רׁש עים כּ לּ ם הרי ?לישׂ ראל, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
וּ מ זּ ל וֹ ת. כּ וֹ כבים עוֹ בדי  ואלּ ה וּ מזּ לוֹ ת, כּ וֹ כבים עוֹ בדי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה
ואלּ וּ  דמים, ׁש וֹ פכי  אלּ וּ  עריוֹ ת . בּ גלּ וּ י ואלּ וּ  ערי וֹ ת, בּ גלּ וּ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
 דּ ר על לעבר  לפניו  קׁש ה היה  ׁש עה בּ אוֹ ת ּה  דמים. ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש וֹ פכי
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זה ידי ועל  ה רנסה מ ב י ממ מיעה "ה  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
רנסה פע הע למת  ְְֶַַָָָָָלכל

אחסרמזמ וֹ ר  א  רעי ה ' א)לדוד  תרומה:(כג, פ' שמות (דף[זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ּפ רׁש וּ הוּ ,]ק"ע.) זה פתח)וּ פסוּ ק יצחק כג )כּ תוּ ב(רבי  (תהלים ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מזמוֹ ר בּ ין מה נתבּ אר , הרי  אחסר. א רעי  ה' לדוד ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

מזמוֹ ר לדוד וּ בין וׁש רתהלדוד וּ באה קדמה ׁש כינה וכאן ? ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
והרי  לכאן, קדמה  ׁש כינה לּמ ה וכי  רעי, ה' בּ ראׁש וֹ נה. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָעליו

להק דּ ים  צרי מזוֹ נוֹ (לעורר )דּ וד וּ מב ּק ׁש  ה וֹ איל בּ ראׁש וֹ נה, ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  וּ באהמעם קדמה ׁש כינה ודּ אי  אלּ א ? ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הזּ ה הבח את  ל ּמ ל לׁש בּ ח אוֹ תוֹ  והעירה עליו ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוׁש רתה
ׁש ל  דּ בר על  צרי  ּכ ׁש הרי , הּמ ל מלּ פני מזוֹ נוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לבּק ׁש 
יבקׁש וּ  העוֹ לם  בּ ני ׁש כּ ל ׁש לּ ּה , והרצוֹ ן  ר וֹ צה ׁש היא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָמזוֹ ן
להוֹ ריד  רוֹ צה הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ אׁש ר מוּ ם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְמזוֹ נוֹ ת .
מזוֹ נוֹ ת יוֹ רדים ועליה  בּ רא ׁש וֹ נה, נ וֹ טלת היא לעוֹ לם, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְמזוֹ נוֹ ת 
מז וֹ נוֹ ת, ׁש ל  זה לדבר  הקדּ ימה היא  ּכ וּ מוּ ם העוֹ למ וֹ ת. ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכל
ׁש ּמ נהיג ה זּ ה  כּ רוֹ עה ׁש לּ י. הרוֹ עה ה' - רעי ה' דּ וד. על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוׁש רתה
 ּכ אף דבר , חסרוּ  ׁש א ועשׂ בים דּ ׁש אים ׁש ל בּ מקוֹ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹצאנ וֹ 
אני  מה בּ כל אוֹ תי לזוּ ן ׁש לּ י  הר וֹ עה הוּ א הוּ א  ּבּ רו ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
לפני  אדם ׁש ל מזוֹ נוֹ ת ׁש ּק ׁש ים ׁש נינוּ  - רעי ה' אחר דּ בר  . ָצרי◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
גונים, ׁש ני  הם כּ אן סוּ ף. ים קריעת כּ מוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  מעשׂ יו ׁש כּ ל בּ ׁש ביל אחד אמת .  בּ דר ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ׁש ניהם
העוֹ לם, כּ ל  מתקיּ ם והאמת הדּ ין ועל ואמת, בּ דין הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
את בּ דין, העוֹ לם כּ ל את דּ ן וּ זמן זמן וּ בכל וי וֹ ם יוֹ ם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ בכל
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ׁש נּ אמר כּ מוֹ  העוֹ לם, בּ ני כּ ל ואת הר ׁש עים ואת ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
יא) ורוֹ אה(תהלים אדם בּ ני דּ ן וּ כׁש ה וּ א  אהב. צדק וֹ ת ה' צדּ יק ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִכּ י

בעיניו  קׁש ה אז לפניו , ח ּט אים וכּמ ה ר ׁש עים כּ ּמ ה אדם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
הרׁש עים את לזוּ ן לוֹ  י ׁש  כּ י זמן, בּ כל מזוֹ ן להם ואתלתת  ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

וזן  הדּ ין, מ וּ רת לפנים  ע ּמ הם עוֹ שׂ ה והוּ א ׁש חוֹ טאים. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם
כּ ל  על ונׁש ּפ ע  ׁש נּ מׁש העליוֹ ן החסד כּ פי  אוֹ תּה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ מפרנס

ובני) את(העמים הכּ ל, את וּ מפרנס זן הוּ א וּ בוֹ  העוֹ לם, ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני 
בּ ני  אוֹ תם כּ ל ואת הר ׁש עים, ואת החסידים ואת  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
ה מים, וע וֹ פוֹ ת הדה וּ בהמוֹ ת החיּ וֹ ת כּ ל ואת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
זן  ׁש אינוֹ  מי בּ ע וֹ לם נ ׁש אר  וא כ נּ ים, בּ יצי ועד ראמים ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמּק רני
בּ ני  מעשׂ י לפי  לפניו, ׁש ּק ׁש ה גּ ב  על אף הכּ ל, את  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ מפרנס
והרי  לפניו, קׁש ה  סוּ ף  ים קריעת וכי  סוּ ף . ים כּ קריעת ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

א)כּ תוּ ב ו יּ בּ ׁש הוּ ,(נחום בּ יּ ם ט )גּ וֹ ער היּ ם(עמוס למי  הּק רא ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
הכּ ל  לפניו, רצוֹ ן ׁש עלה כּ יון והרי הארץ, ּפ ני  על ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש ּפ כם
קׁש ה סוּ ף ים ׁש ּק ריעת אמר ּת  ואּת ה ח ׁש וּ ב, ה וּ א  כּ אין ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו

בּ ר וּ ?לפניו  הּק דוֹ ׁש  ורצה ל יּ ם עבר וּ  ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן א לּ א, ! ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מצרים, על ממ נּ ה  אוֹ תוֹ  רהב, בּ א ס וּ ף, ים את להם  לקרע ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִהוּ א
העוֹ לם, רבּ וֹ ן לפניו, אמר  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מלּ פני  דּ ין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִוּ ב ּק ׁש 
היּ ם את ולקרע  מצרים על דּ ין לעשׂ וֹ ת ר וֹ צה אּת ה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָל ּמ ה

ואמת בּ דין  ּדּ רכ וכל ,לפני רׁש עים כּ לּ ם הרי ?לישׂ ראל, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
וּ מ זּ ל וֹ ת. כּ וֹ כבים עוֹ בדי  ואלּ ה וּ מזּ לוֹ ת, כּ וֹ כבים עוֹ בדי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה
ואלּ וּ  דמים, ׁש וֹ פכי  אלּ וּ  עריוֹ ת . בּ גלּ וּ י ואלּ וּ  ערי וֹ ת, בּ גלּ וּ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
 דּ ר על לעבר  לפניו  קׁש ה היה  ׁש עה בּ אוֹ ת ּה  דמים. ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש וֹ פכי

תהלי זוהר 
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ׁש כּ תוּ ב ה יּ ם, על נוֹ סעים היוּ  ישׂ ראל והרי יד )הדּ ין . (שמות ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ויּס ע וּ . י שׂ ראל  בּ ני אל דּ בּ ר  אלי ּת צעק מה מׁש ה אל ה' ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 
סוּ ף, ים את להם ולקרע  הדּ ין על לעבר לפניו קׁש ה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
ׁש הקדּ ים אברהם בּ זכוּ ת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הׁש גּ יח  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא

כּ כּ תוּ ב  וּ רצוֹ נוֹ , רבּ וֹ נוֹ  מצות לעשׂ וֹ ת כב )בּ בּ קר ויּ ׁש כּ ם(בראשית ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ תוֹ  ׁש בּ כל מוּ ם בּ יּ ם, אוֹ בדים היוּ  כּ לּ ם - בּ בּ קר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם

י שׂ ראל . על  בּ דין הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  היה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה

 ס  י קריעת  אד ל  רנסת קה  ְְִִֶַַַָָָָָָָמה

מלּמ ד ׁש נינוּ , הלּ ילה, כּ ל זה אל  זה קרב  ו א כּ תוּ ב  מה ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לי  בּ אוֹ תוֹ  לׁש בּ ח עליוֹ נים מלאכים לפני ׁש בּ אוּ  לה  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

וכי  להם: ואמר הוּ א,  ּבּ רו טוֹ בעים(בני)הּק דוֹ ׁש  ידי מע שׂ י ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לפני  מׁש בּ חים וא ּת ם כּ ל ?בּ יּ ם זה אל זה  קרב וא - מיּ ד ! ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

כּ תוּ ב  מה הּק דוֹ ׁש הלּ ילה. הׁש גּ יח  הבּ קר. בּ אׁש מרת  ויהי ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ר בּ וֹ נוֹ , רצוֹ ן לעשׂ וֹ ת בּ בּ קר  ׁש הקדּ ים אברהם בּ זכוּ ת הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌
הּמ ים וּ ברח וּ  היּ ם, חזר  אז בּ בּ קר . אברהם ויּ ׁש כּ ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַכּ כּ תוּ ב
לאיתנוֹ . בּ קר  לפנוֹ ת היּ ם ויּ ׁש ב ׁש כּ תוּ ב, ישׂ ראל. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני
הּק דוֹ ׁש  עּמ וֹ  ׁש התנה תנאי  לאוֹ תוֹ  לתנאוֹ , - לאיתנוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נינוּ ,
לאיתנוֹ , כּ אן כּ תוּ ב לאיתנ וֹ , הע וֹ לם. את כּ ׁש בּ רא הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש ם פט )וכתוּ ב  לפנוֹ ת(תהלים זה ועל האזרחי , לאיתן משׂ כּ יל  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אז  ר בּ וֹ נוֹ  רצוֹ ן לע שׂ וֹ ת אברהם ׁש הקדּ ים זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹבּ קר ,

ה יּ ם, מצרים)נקרע  מחנה את ויהם קריעת(כאן לפניו היה קׁש ה ולכן  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
סוּ ף. ◌ַים

תהלי זוהר 
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יםּכ מוֹ  כּ קריעת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני הזּ וּ וּ גים  קׁש ים כן ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
וקיּ ם הזּ ה, בּ צּ ד אלּ ה את הרג ס וּ ף ים ּק ריעת מה  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַס וּ ף.

כּ תוּ ב  בּ זּ וּ וּ גים, כּ אן אף - ההוּ א בּ צּ ד אלּ ה סח)את מוֹ ציא(תהלים ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ונוֹ תן  זה, את ממית וׁש ירוֹ ת. בּ כי - ו ׁש נינוּ  בּ כּ וֹ ׁש ר וֹ ת , ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲאסירים
אבל  מעלּ ה. אה מזדּ ּמ נת לרׁש ע ולפעמים לזה, אׁש ּת וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶאת
העיר וּ  וּ מה בּ דין. הוּ א והכּ ל  בּ כּ ל , הם נסּת רים ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִסוֹ דוֹ ת

הוּ א.  ּכ ודּ אי  בּ זה, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים

לפני ,וּ מה  ׁש ע וֹ מד אוֹ תוֹ  לפני  - מלּ פני  וא לפני העירוּ  ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
א  ּכ ועל לפניו. וׁש ּמ ׁש  הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
מזוֹ נוֹ תיו  קׁש ים וכן הוּ א,  ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  הזּ וּ וּ גים ׁש ּק ׁש ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָאמרוּ 
אלּ ה, כּ ל קׁש ים ולזה לפני, אלּ א הוּ א,  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש  אדם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 

עוֹ שׂ ה, ׁש הוּ א גּ ב על אף  עוֹ מדים. הם  ברׁש וּ תם א (אבל ׁש הרי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עושה) שהוא גב  על ע וֹ שׂ ה.אף ה וּ א אחרת ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ ר ׁש וּ ת

כב )ּכ ת וּ ב מ לּ פני (ויקרא זּ ה מה מ לּ פני. ההיא הנּ פׁש  ?ונכרתה ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש ם. עוֹ מדים החיּ ים  ׁש כּ ל ההוּ א הבּ א , העוֹ לם זה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

ז  אחר, לעוֹ למים,דּ בר  ּפ וֹ סקים מימיו  ׁש אין נהר  עלי וֹ ן, צנּ וֹ ר ה ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הבּ א, הע וֹ לם ׁש ל  הע דּ וּ נים  כּ ל  את ׁש נּ וֹ טל  וזהוּ  אחד . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

ּת תכּ לּ ה עליוֹ נים ע דּ וּ נים  הזו)וּ מאוֹ תם ׁש ם(הגפש  מ ּמ ק וֹ ם , ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מלּ פני . וזהוּ  ה ', נעם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹא וֹ ת וֹ 

כּ תוּ ב ואם  הרי , ּכ אם א)ּת אמר, לברח(יונה יוֹ נה ו יּ קם ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
ה וּ א ה' מלּ פני כּ י האנׁש ים ידעוּ  כּ י  ה '. מלּ פני  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת ר ׁש י ׁש ה

וּ ברח יוֹ נה הל הּט עם מה וׁש נינוּ , לברחברח. יכ וֹ ל מי וכי  ? ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לצאת?מלּ פני וּ בוֹ רח הוֹ ל היה אלּ א ! ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

תהלי זוהר 
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ׁש כּ תוּ ב ה יּ ם, על נוֹ סעים היוּ  ישׂ ראל והרי יד )הדּ ין . (שמות ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ויּס ע וּ . י שׂ ראל  בּ ני אל דּ בּ ר  אלי ּת צעק מה מׁש ה אל ה' ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 
סוּ ף, ים את להם ולקרע  הדּ ין על לעבר לפניו קׁש ה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
ׁש הקדּ ים אברהם בּ זכוּ ת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הׁש גּ יח  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא

כּ כּ תוּ ב  וּ רצוֹ נוֹ , רבּ וֹ נוֹ  מצות לעשׂ וֹ ת כב )בּ בּ קר ויּ ׁש כּ ם(בראשית ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ תוֹ  ׁש בּ כל מוּ ם בּ יּ ם, אוֹ בדים היוּ  כּ לּ ם - בּ בּ קר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם

י שׂ ראל . על  בּ דין הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  היה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה

 ס  י קריעת  אד ל  רנסת קה  ְְִִֶַַַָָָָָָָמה

מלּמ ד ׁש נינוּ , הלּ ילה, כּ ל זה אל  זה קרב  ו א כּ תוּ ב  מה ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לי  בּ אוֹ תוֹ  לׁש בּ ח עליוֹ נים מלאכים לפני ׁש בּ אוּ  לה  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

וכי  להם: ואמר הוּ א,  ּבּ רו טוֹ בעים(בני)הּק דוֹ ׁש  ידי מע שׂ י ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לפני  מׁש בּ חים וא ּת ם כּ ל ?בּ יּ ם זה אל זה  קרב וא - מיּ ד ! ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

כּ תוּ ב  מה הּק דוֹ ׁש הלּ ילה. הׁש גּ יח  הבּ קר. בּ אׁש מרת  ויהי ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ר בּ וֹ נוֹ , רצוֹ ן לעשׂ וֹ ת בּ בּ קר  ׁש הקדּ ים אברהם בּ זכוּ ת הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌
הּמ ים וּ ברח וּ  היּ ם, חזר  אז בּ בּ קר . אברהם ויּ ׁש כּ ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַכּ כּ תוּ ב
לאיתנוֹ . בּ קר  לפנוֹ ת היּ ם ויּ ׁש ב ׁש כּ תוּ ב, ישׂ ראל. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני
הּק דוֹ ׁש  עּמ וֹ  ׁש התנה תנאי  לאוֹ תוֹ  לתנאוֹ , - לאיתנוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נינוּ ,
לאיתנוֹ , כּ אן כּ תוּ ב לאיתנ וֹ , הע וֹ לם. את כּ ׁש בּ רא הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש ם פט )וכתוּ ב  לפנוֹ ת(תהלים זה ועל האזרחי , לאיתן משׂ כּ יל  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אז  ר בּ וֹ נוֹ  רצוֹ ן לע שׂ וֹ ת אברהם ׁש הקדּ ים זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹבּ קר ,

ה יּ ם, מצרים)נקרע  מחנה את ויהם קריעת(כאן לפניו היה קׁש ה ולכן  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
סוּ ף. ◌ַים

תהלי זוהר 

יתה 193זוהר הלימוד חשוו סדר יט  ליו

כגתהלי מזמור | לחודש  ד | ראשו ספר

יםּכ מוֹ  כּ קריעת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני הזּ וּ וּ גים  קׁש ים כן ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
וקיּ ם הזּ ה, בּ צּ ד אלּ ה את הרג ס וּ ף ים ּק ריעת מה  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַס וּ ף.

כּ תוּ ב  בּ זּ וּ וּ גים, כּ אן אף - ההוּ א בּ צּ ד אלּ ה סח)את מוֹ ציא(תהלים ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ונוֹ תן  זה, את ממית וׁש ירוֹ ת. בּ כי - ו ׁש נינוּ  בּ כּ וֹ ׁש ר וֹ ת , ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲאסירים
אבל  מעלּ ה. אה מזדּ ּמ נת לרׁש ע ולפעמים לזה, אׁש ּת וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶאת
העיר וּ  וּ מה בּ דין. הוּ א והכּ ל  בּ כּ ל , הם נסּת רים ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִסוֹ דוֹ ת

הוּ א.  ּכ ודּ אי  בּ זה, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים

לפני ,וּ מה  ׁש ע וֹ מד אוֹ תוֹ  לפני  - מלּ פני  וא לפני העירוּ  ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
א  ּכ ועל לפניו. וׁש ּמ ׁש  הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
מזוֹ נוֹ תיו  קׁש ים וכן הוּ א,  ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  הזּ וּ וּ גים ׁש ּק ׁש ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָאמרוּ 
אלּ ה, כּ ל קׁש ים ולזה לפני, אלּ א הוּ א,  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש  אדם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 

עוֹ שׂ ה, ׁש הוּ א גּ ב על אף  עוֹ מדים. הם  ברׁש וּ תם א (אבל ׁש הרי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עושה) שהוא גב  על ע וֹ שׂ ה.אף ה וּ א אחרת ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ ר ׁש וּ ת

כב )ּכ ת וּ ב מ לּ פני (ויקרא זּ ה מה מ לּ פני. ההיא הנּ פׁש  ?ונכרתה ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש ם. עוֹ מדים החיּ ים  ׁש כּ ל ההוּ א הבּ א , העוֹ לם זה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

ז  אחר, לעוֹ למים,דּ בר  ּפ וֹ סקים מימיו  ׁש אין נהר  עלי וֹ ן, צנּ וֹ ר ה ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הבּ א, הע וֹ לם ׁש ל  הע דּ וּ נים  כּ ל  את ׁש נּ וֹ טל  וזהוּ  אחד . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

ּת תכּ לּ ה עליוֹ נים ע דּ וּ נים  הזו)וּ מאוֹ תם ׁש ם(הגפש  מ ּמ ק וֹ ם , ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מלּ פני . וזהוּ  ה ', נעם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹא וֹ ת וֹ 

כּ תוּ ב ואם  הרי , ּכ אם א)ּת אמר, לברח(יונה יוֹ נה ו יּ קם ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
ה וּ א ה' מלּ פני כּ י האנׁש ים ידעוּ  כּ י  ה '. מלּ פני  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת ר ׁש י ׁש ה

וּ ברח יוֹ נה הל הּט עם מה וׁש נינוּ , לברחברח. יכ וֹ ל מי וכי  ? ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לצאת?מלּ פני וּ בוֹ רח הוֹ ל היה אלּ א ! ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
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לארץ מחוּ ץ ׁש וֹ רה  אינּה  ה כינה ׁש הרי הּק דוֹ ׁש ה, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמהארץ
מארץ בוֹ רח היה  הכינה, עליו תׁש רה  ׁש א  וּ מ וּ ם  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל,

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ׁש ם , ׁש וֹ רה ה ׁש כינה ׁש הרי  קכח)ה ּק דׁש , א ׁש ּת (תהלים ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
כינה מה  ׁש כינה. זוֹ  - ּפ ריּ ה  גּ פן . בית בּ ירכּ תי ּפ ריּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ גפן
א צנוּ עה אה  ּכ אף הּק דׁש ים , קדׁש י בּ ית  ֹבּ תו נסּת רת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 
מח וּ ץ יוֹ נה בּ וֹ רח היה   ּכ וּ מוּ ם החוּ צה . בּ יתּה  מ ער  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵי וֹ צאת 

לפני. כתוּ ב וא  מ לּ פני, כּ ת וּ ב כּ אן והרי ה ּק דוֹ ׁש ה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ 

מּת וֹ אלּ א  באה א נבוּ אה רוּ ח  ׁש הרי מלּ פני, - הוּ א  ּכ ודּ אי ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הנּ ביאים דרגּ וֹ ת ׁש ּת י א וֹ תן מלּ פני. אלּ א ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה
בּ ארץ  ׁש ם להיוֹ ת ּפ חד מק וֹ ם וּ מאוֹ תוֹ  ה כינה, על ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש וֹ רים
לפני  וא ברח , הוּ א ה' מלּ פני  כּ י מ לּ פני . זה ועל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה,
מלּ פני . אלּ א באה היתה א ׁש נּ בוּ אה יוֹ דע היה ׁש הרי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶה',

מזוֹ נוֹ תיו  קׁש ים זוּ וּ גים , קׁש ים  ּכ לפני וּ מוּ ם אדם ׁש ל ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
למעלה, מזוֹ נ וֹ תיו ּת לה הּמ ל דּ וד  ולכן הוּ א,  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש הרי  ּפ וֹ סק, כּ אן אבל לעוֹ למים. פוֹ סק א ׁש לּ מעלה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמוּ ם

כּ תוּ ב זה ועל הם. למעלה מזוֹ נוֹ ת. בּ וֹ  תלוּ יים כג )א ה'(תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אחסר א מוּ םרעי לעוֹ למים, מ ּמ נּ י  מזוֹ נוֹ ת יפסקוּ  א , ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

וּ מוּ ם לעוֹ למים, פוֹ סק א מעדן וי וֹ צא ׁש וֹ פע  נהר ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
זה. על ׁש כינה ק וֹ דמת ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶזה

כּ ל בּ א  מלמעלה, מזוֹ נוֹ ת מקבּ ל  מק וֹ ם ׁש אוֹ תוֹ  בּ ׁש עה וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ מתעוֹ ררים מתעדּ נים כּ לּ ם רבּ וֹ נם, את ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמקדּ ׁש ים

א וֹ ת עם ׁש כינה כּ ׁש בּ אה כּ נפים ׁש אוּ מעלים כּ די מזוֹ ן, וֹ  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיסּת כּ ל וּ 
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ינהלני:ב מנחוֹ ת מי על ירּב יצני ׁש א דּ  נפׁש יג בּ נאוֹ ת 
ׁש מוֹ : למען צדק במעגּ לי ינחני ׁש וֹ בב אלד י כּ י גּ ם 

ׁש בט עּמ די אּת ה כּ י רע אירא א צלמות בּ גיא

  ז ה ל ני העלי ה קרת   ה א ה   א  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָנא ת 
מה  אי ְְִֵֶַַָָָוההס קה

ינהלניּב נאוֹ ת מנחוֹ ת מי על ירבּ יצני ב )דּ ׁש א  פ ':(כג, שמות [זוהר ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

קע "א .)תרומה מנח וֹ ת](דף  מי על ירבּ יצני  דּ ׁש א בּ נאוֹ ת ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָכּ תוּ ב,
הּמ ז וֹ ן ׁש כּ ל העליוֹ נים  הּמ קוֹ רוֹ ת הם  אלּ ה - דּ ׁש א נאוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְינהלני .
נא וֹ ת יעקב, נא וֹ ת  נקראים הלּ לוּ  הנּ אוֹ ת מהם . בּ אים ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוההסּפ קה
זה ועל מדבּ ר, נאוֹ ת ׁש נּ קראים בּ ח וּ ץ נאוֹ ת ׁש יּ ׁש  מוּ ם ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶדּ ׁש א,
ׁש הרי דּ ׁש א, הארץ ּת דׁש א כּ תוּ ב הרי  ּת אמר, ואם דּ ׁש א. ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִבּ נאוֹ ת 

למּט ה ועלהוּ א מהם, וצוֹ מח ׁש נּ וֹ לד  בּ א, נא וֹ ת  מאוֹ תן דּ ׁש א אלּ א ? ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
ׁש ל ה ּמ ים  אלּ וּ  - ינהלני  מנחוֹ ת מי  על ירבּ יצני . דּ ׁש א בּ נאוֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶזה
ואוֹ תם מעדן , וי וֹ צא ׁש וֹ פע מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  ׁש וֹ פעים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְמנ וּ חה,
רצה ו א דּ וד, נפׁש  ז וֹ הי  - י ׁש וֹ בב נפׁש י  מנחוֹ ת. מי  נקראים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
ה לּ לוּ  הּמ נ וּ חוֹ ת בּ מי  כּ ראוּ י. ׁש לּ וֹ  הדּ רגּ ה  אוֹ תּה  את  א לּ א לתּק ן  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָדוד

ׁש כּ תוּ ב הבּ א , לעוֹ לם לנ וּ ח הצּ דּ יקים נח)עתידים  ה'(ישעיה ונח ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌
וגוֹ '. ◌ְ◌ִ◌ָּת מיד

ת א מר ה א ר ד ה  לכי ה  יקי ה מק ְְִִִֵֶַַַָָָָָכל 
ת א עזב ְֵָֹולא 

ׁש בט גּ ם עּמ די  א ּת ה ּכ י  רע אירא א צלמות ּב גיא  אל ּכ י ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌

וגוֹ '  ד )וּ מׁש ענ ּת וישב:(כג, פ' א' חלק קפט.)[זוהר ה'](דף  ויהי  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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לארץ מחוּ ץ ׁש וֹ רה  אינּה  ה כינה ׁש הרי הּק דוֹ ׁש ה, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמהארץ
מארץ בוֹ רח היה  הכינה, עליו תׁש רה  ׁש א  וּ מ וּ ם  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל,

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ׁש ם , ׁש וֹ רה ה ׁש כינה ׁש הרי  קכח)ה ּק דׁש , א ׁש ּת (תהלים ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
כינה מה  ׁש כינה. זוֹ  - ּפ ריּ ה  גּ פן . בית בּ ירכּ תי ּפ ריּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ גפן
א צנוּ עה אה  ּכ אף הּק דׁש ים , קדׁש י בּ ית  ֹבּ תו נסּת רת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 
מח וּ ץ יוֹ נה בּ וֹ רח היה   ּכ וּ מוּ ם החוּ צה . בּ יתּה  מ ער  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵי וֹ צאת 

לפני. כתוּ ב וא  מ לּ פני, כּ ת וּ ב כּ אן והרי ה ּק דוֹ ׁש ה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ 

מּת וֹ אלּ א  באה א נבוּ אה רוּ ח  ׁש הרי מלּ פני, - הוּ א  ּכ ודּ אי ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הנּ ביאים דרגּ וֹ ת ׁש ּת י א וֹ תן מלּ פני. אלּ א ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה
בּ ארץ  ׁש ם להיוֹ ת ּפ חד מק וֹ ם וּ מאוֹ תוֹ  ה כינה, על ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש וֹ רים
לפני  וא ברח , הוּ א ה' מלּ פני  כּ י מ לּ פני . זה ועל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה,
מלּ פני . אלּ א באה היתה א ׁש נּ בוּ אה יוֹ דע היה ׁש הרי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶה',

מזוֹ נוֹ תיו  קׁש ים זוּ וּ גים , קׁש ים  ּכ לפני וּ מוּ ם אדם ׁש ל ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
למעלה, מזוֹ נ וֹ תיו ּת לה הּמ ל דּ וד  ולכן הוּ א,  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש הרי  ּפ וֹ סק, כּ אן אבל לעוֹ למים. פוֹ סק א ׁש לּ מעלה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמוּ ם

כּ תוּ ב זה ועל הם. למעלה מזוֹ נוֹ ת. בּ וֹ  תלוּ יים כג )א ה'(תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אחסר א מוּ םרעי לעוֹ למים, מ ּמ נּ י  מזוֹ נוֹ ת יפסקוּ  א , ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

וּ מוּ ם לעוֹ למים, פוֹ סק א מעדן וי וֹ צא ׁש וֹ פע  נהר ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
זה. על ׁש כינה ק וֹ דמת ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶזה

כּ ל בּ א  מלמעלה, מזוֹ נוֹ ת מקבּ ל  מק וֹ ם ׁש אוֹ תוֹ  בּ ׁש עה וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ מתעוֹ ררים מתעדּ נים כּ לּ ם רבּ וֹ נם, את ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמקדּ ׁש ים

א וֹ ת עם ׁש כינה כּ ׁש בּ אה כּ נפים ׁש אוּ מעלים כּ די מזוֹ ן, וֹ  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיסּת כּ ל וּ 

תהלי זוהר 
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ינהלני:ב מנחוֹ ת מי על ירּב יצני ׁש א דּ  נפׁש יג בּ נאוֹ ת 
ׁש מוֹ : למען צדק במעגּ לי ינחני ׁש וֹ בב אלד י כּ י גּ ם 

ׁש בט עּמ די אּת ה כּ י רע אירא א צלמות בּ גיא

  ז ה ל ני העלי ה קרת   ה א ה   א  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָנא ת 
מה  אי ְְִֵֶַַָָָוההס קה

ינהלניּב נאוֹ ת מנחוֹ ת מי על ירבּ יצני ב )דּ ׁש א  פ ':(כג, שמות [זוהר ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

קע "א .)תרומה מנח וֹ ת](דף  מי על ירבּ יצני  דּ ׁש א בּ נאוֹ ת ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָכּ תוּ ב,
הּמ ז וֹ ן ׁש כּ ל העליוֹ נים  הּמ קוֹ רוֹ ת הם  אלּ ה - דּ ׁש א נאוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְינהלני .
נא וֹ ת יעקב, נא וֹ ת  נקראים הלּ לוּ  הנּ אוֹ ת מהם . בּ אים ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוההסּפ קה
זה ועל מדבּ ר, נאוֹ ת ׁש נּ קראים בּ ח וּ ץ נאוֹ ת ׁש יּ ׁש  מוּ ם ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶדּ ׁש א,
ׁש הרי דּ ׁש א, הארץ ּת דׁש א כּ תוּ ב הרי  ּת אמר, ואם דּ ׁש א. ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִבּ נאוֹ ת 

למּט ה ועלהוּ א מהם, וצוֹ מח ׁש נּ וֹ לד  בּ א, נא וֹ ת  מאוֹ תן דּ ׁש א אלּ א ? ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
ׁש ל ה ּמ ים  אלּ וּ  - ינהלני  מנחוֹ ת מי  על ירבּ יצני . דּ ׁש א בּ נאוֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶזה
ואוֹ תם מעדן , וי וֹ צא ׁש וֹ פע מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  ׁש וֹ פעים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְמנ וּ חה,
רצה ו א דּ וד, נפׁש  ז וֹ הי  - י ׁש וֹ בב נפׁש י  מנחוֹ ת. מי  נקראים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
ה לּ לוּ  הּמ נ וּ חוֹ ת בּ מי  כּ ראוּ י. ׁש לּ וֹ  הדּ רגּ ה  אוֹ תּה  את  א לּ א לתּק ן  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָדוד

ׁש כּ תוּ ב הבּ א , לעוֹ לם לנ וּ ח הצּ דּ יקים נח)עתידים  ה'(ישעיה ונח ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌
וגוֹ '. ◌ְ◌ִ◌ָּת מיד

ת א מר ה א ר ד ה  לכי ה  יקי ה מק ְְִִִֵֶַַַָָָָָכל 
ת א עזב ְֵָֹולא 

ׁש בט גּ ם עּמ די  א ּת ה ּכ י  רע אירא א צלמות ּב גיא  אל ּכ י ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌

וגוֹ '  ד )וּ מׁש ענ ּת וישב:(כג, פ' א' חלק קפט.)[זוהר ה'](דף  ויהי  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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י וֹ סי  ר בּ י  וגוֹ '. אדניו בּ בית ויהי  מצליח  איׁש  ויהי יוֹ סף  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶאת
לז)ּפ תח, חסידיו (תהלים  את יעזב וא מׁש ּפ ט אהב  ה' כּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

חסידיו, את בּ אברהם. בּ אר וּ הוּ  הזּ ה הּפ סוּ ק נׁש מר וּ . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ לם
נתבּ אר. והרי חסידוֹ , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָכּ ת וּ ב

ה וּ אבּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הוֹ לכים, ׁש ה צּ דּ יקים מקוֹ ם בּ כל ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אמר דּ וד אוֹ תם. ע וֹ זב וא  אוֹ תם כג )ׁש וֹ מר  אל(שם  כּ י גּ ם ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

וּ מ ׁש  ׁש בט עּמ די אּת ה  כּ י רע אירא  א צלמות ענּת בּ גיא ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
עּמ הם הוֹ לכת הכינה הוֹ לכים, ׁש הצּ דּ יקים מקוֹ ם בּ כל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ '.

אוֹ תם. עוֹ זבת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוא

הכינהי וֹ סף - למצרים אוֹ תוֹ  והוֹ ריד וֹ  צלמות בּ גיא הל ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וּ מוּ ם יוֹ סף. את ה' ויהי  ׁש כּ תוּ ב זה וּ  עּמ וֹ , ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
מצליח היה עוֹ שׂ ה, היה מה בּ כל - עּמ וֹ  היתה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש כינה
בּ גון  אדוֹ נוֹ  אוֹ תוֹ  מבּק ׁש  והיה  בּ ידוֹ  היה מה ׁש אפלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ ידוֹ .
היה אדוֹ נוֹ  ׁש רצוֹ ן  הצּ וּ רה לאוֹ תּה  בּ ידוֹ   מתהּפ היה - ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַאחר
ה וּ א אׁש ר וכל אּת וֹ  ה' כּ י אדניו ויּ רא ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּה , ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶרוֹ צה

אּת וֹ . ה' כּ י ו דּ אי, בּ ידוֹ  מצליח בּ ידוֹ . מצליח ה' ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹע שׂ ה

אדניו,בּ א  ויּ רא אלּ א כתוּ ב, א אּת וֹ  ה' כּ י אדניו ויּ דע ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌
ׁש הּק דוֹ ׁש  י וֹ ם בּ כל נ ּס ים מעשׂ ה רוֹ אה היה בּ עינוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
בּ גלל  הּמ צרי בּ ית את ה' ויבר כּ ן ועל בּ ידוֹ , ע וֹ שׂ ה הוּ א  ָּבּ ר ו◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ה וּ א וּ בגללם הצּ דּ יקים , את ׁש וֹ מר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵי וֹ סף.
מוּ ם מתבּ רכים הרׁש עים ׁש הרי הרׁש עים, את ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש וֹ מר

כּ תוּ ב כן כּ מוֹ  ו)הצּ דּ יקים. ב  עבד (שמואל בּ ית את ה', ויבר ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌
מתבּ רכים[הגתי]אדוֹ ם, הצ דּ יקים, האהים. ארוֹ ן בּ עבוּ ר ֱ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
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ינחמני: הּמ ה  צרריהוּ מׁש ענּת נגד ׁש לחן לפני ּת ער 
רויה: כּ וֹ סי ראׁש י במן ירדּ פוּ ניודּ נּת  וחסד טוֹ ב א 

יהו בּ בית וׁש בּת י חיּ י ימי ימים:כּ ל לאר 

להזּ וֹ ן יכל וּ  א והם בּ גללן, להנצל]האחרים והרי [ס "א בּ זכוּ תם, ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
להנּ צל  יכל א וה וּ א  בּ גללוֹ , אדוֹ נוֹ  התבּ ר יוֹ סף  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה.

לחר וּ ת . ולצאת בּ זכוּ ת וֹ  ע"ב]מ ּמ נּ וּ  קפט הכניס [דף   ּכ ואחר  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  הּס הר, לבית קה)אוֹ תוֹ  רגלוֹ (תהלים ב כּ בל ענּ וּ  ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

הוֹ ציא הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  מ כּ ן ׁש לּ אחר  עד נפׁש וֹ , בּ אה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַבּ רזל
 ּכ וּ מוּ ם  מצרים. ארץ  כּ ל על אוֹ תוֹ  והׁש ליט לחרוּ ת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַאוֹ תוֹ 
חסידוֹ  כּ תוּ ב נׁש מרוּ . לעוֹ לם  חסידיו את יעזב ו א ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָכּ ת וּ ב
הזּ ה בּ עוֹ לם הצּ דּ יקים על מגן הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונתבּ אר ,

ׁש כּ תוּ ב הבּ א, ה)וּ בע וֹ לם לעוֹ לם(תהלים ב ח וֹ סי כל וי שׂ מחוּ  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
. ׁש מ אהבי  ב ויעלצוּ  עלימוֹ   ותס ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְיר נּ נוּ 

י הע לאר  ואחר יראל ית   ע רנסת דְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמ

רויה ּת ער ּכ וֹ סי  ראׁש י במן דּ נ ּת  צררי נגד ׁש לחן לפני  ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ה) תרומה :(כג, פ' שמות קנ"ב:)[זוהר עצי ](דף  ׁש לחן ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ְועשׂ ית
וג וֹ ' כה)ׁש ּט ים ּפ תח,(ׁש מ וֹ ת יצחק רבּ י  ח). ושׂ בע ּת (דברים ואכלּת  ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

א ה' את ׁש הּק דוֹ ׁש וּ ברכּת  ישׂ ראל הם צדּ יקים כּ ּמ ה וגוֹ '. הי ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
וּ בׁש ביל  העּמ ים, מכּ ל אליו  וקרבם  בהם התרצּ ה הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
א - ישׂ ראל ואלמלא העוֹ לם, לכל ובע מז וֹ ן נתן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
בּ גּ ל וּ ת, ׁש יּ שׂ ראל ועכׁש ו לעוֹ לם , מזוֹ ן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָנתן
בּ זמן  ׁש נים. ּפ י אחד על  מזוֹ ן ׁש נּ וֹ טלים וכּמ ה כּ ּמ ה אחת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַעל 
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י וֹ סי  ר בּ י  וגוֹ '. אדניו בּ בית ויהי  מצליח  איׁש  ויהי יוֹ סף  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶאת
לז)ּפ תח, חסידיו (תהלים  את יעזב וא מׁש ּפ ט אהב  ה' כּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

חסידיו, את בּ אברהם. בּ אר וּ הוּ  הזּ ה הּפ סוּ ק נׁש מר וּ . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ לם
נתבּ אר. והרי חסידוֹ , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָכּ ת וּ ב

ה וּ אבּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הוֹ לכים, ׁש ה צּ דּ יקים מקוֹ ם בּ כל ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אמר דּ וד אוֹ תם. ע וֹ זב וא  אוֹ תם כג )ׁש וֹ מר  אל(שם  כּ י גּ ם ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

וּ מ ׁש  ׁש בט עּמ די אּת ה  כּ י רע אירא  א צלמות ענּת בּ גיא ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
עּמ הם הוֹ לכת הכינה הוֹ לכים, ׁש הצּ דּ יקים מקוֹ ם בּ כל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ '.

אוֹ תם. עוֹ זבת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוא

הכינהי וֹ סף - למצרים אוֹ תוֹ  והוֹ ריד וֹ  צלמות בּ גיא הל ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וּ מוּ ם יוֹ סף. את ה' ויהי  ׁש כּ תוּ ב זה וּ  עּמ וֹ , ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
מצליח היה עוֹ שׂ ה, היה מה בּ כל - עּמ וֹ  היתה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש כינה
בּ גון  אדוֹ נוֹ  אוֹ תוֹ  מבּק ׁש  והיה  בּ ידוֹ  היה מה ׁש אפלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ ידוֹ .
היה אדוֹ נוֹ  ׁש רצוֹ ן  הצּ וּ רה לאוֹ תּה  בּ ידוֹ   מתהּפ היה - ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַאחר
ה וּ א אׁש ר וכל אּת וֹ  ה' כּ י אדניו ויּ רא ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּה , ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶרוֹ צה

אּת וֹ . ה' כּ י ו דּ אי, בּ ידוֹ  מצליח בּ ידוֹ . מצליח ה' ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹע שׂ ה

אדניו,בּ א  ויּ רא אלּ א כתוּ ב, א אּת וֹ  ה' כּ י אדניו ויּ דע ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌
ׁש הּק דוֹ ׁש  י וֹ ם בּ כל נ ּס ים מעשׂ ה רוֹ אה היה בּ עינוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
בּ גלל  הּמ צרי בּ ית את ה' ויבר כּ ן ועל בּ ידוֹ , ע וֹ שׂ ה הוּ א  ָּבּ ר ו◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ה וּ א וּ בגללם הצּ דּ יקים , את ׁש וֹ מר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵי וֹ סף.
מוּ ם מתבּ רכים הרׁש עים ׁש הרי הרׁש עים, את ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש וֹ מר

כּ תוּ ב כן כּ מוֹ  ו)הצּ דּ יקים. ב  עבד (שמואל בּ ית את ה', ויבר ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌
מתבּ רכים[הגתי]אדוֹ ם, הצ דּ יקים, האהים. ארוֹ ן בּ עבוּ ר ֱ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
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ינחמני: הּמ ה  צרריהוּ מׁש ענּת נגד ׁש לחן לפני ּת ער 
רויה: כּ וֹ סי ראׁש י במן ירדּ פוּ ניודּ נּת  וחסד טוֹ ב א 

יהו בּ בית וׁש בּת י חיּ י ימי ימים:כּ ל לאר 

להזּ וֹ ן יכל וּ  א והם בּ גללן, להנצל]האחרים והרי [ס "א בּ זכוּ תם, ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
להנּ צל  יכל א וה וּ א  בּ גללוֹ , אדוֹ נוֹ  התבּ ר יוֹ סף  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה.

לחר וּ ת . ולצאת בּ זכוּ ת וֹ  ע"ב]מ ּמ נּ וּ  קפט הכניס [דף   ּכ ואחר  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  הּס הר, לבית קה)אוֹ תוֹ  רגלוֹ (תהלים ב כּ בל ענּ וּ  ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

הוֹ ציא הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  מ כּ ן ׁש לּ אחר  עד נפׁש וֹ , בּ אה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַבּ רזל
 ּכ וּ מוּ ם  מצרים. ארץ  כּ ל על אוֹ תוֹ  והׁש ליט לחרוּ ת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַאוֹ תוֹ 
חסידוֹ  כּ תוּ ב נׁש מרוּ . לעוֹ לם  חסידיו את יעזב ו א ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָכּ ת וּ ב
הזּ ה בּ עוֹ לם הצּ דּ יקים על מגן הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונתבּ אר ,

ׁש כּ תוּ ב הבּ א, ה)וּ בע וֹ לם לעוֹ לם(תהלים ב ח וֹ סי כל וי שׂ מחוּ  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
. ׁש מ אהבי  ב ויעלצוּ  עלימוֹ   ותס ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְיר נּ נוּ 

י הע לאר  ואחר יראל ית   ע רנסת דְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמ

רויה ּת ער ּכ וֹ סי  ראׁש י במן דּ נ ּת  צררי נגד ׁש לחן לפני  ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ה) תרומה :(כג, פ' שמות קנ"ב:)[זוהר עצי ](דף  ׁש לחן ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ְועשׂ ית
וג וֹ ' כה)ׁש ּט ים ּפ תח,(ׁש מ וֹ ת יצחק רבּ י  ח). ושׂ בע ּת (דברים ואכלּת  ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

א ה' את ׁש הּק דוֹ ׁש וּ ברכּת  ישׂ ראל הם צדּ יקים כּ ּמ ה וגוֹ '. הי ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
וּ בׁש ביל  העּמ ים, מכּ ל אליו  וקרבם  בהם התרצּ ה הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
א - ישׂ ראל ואלמלא העוֹ לם, לכל ובע מז וֹ ן נתן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
בּ גּ ל וּ ת, ׁש יּ שׂ ראל ועכׁש ו לעוֹ לם , מזוֹ ן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָנתן
בּ זמן  ׁש נים. ּפ י אחד על  מזוֹ ן ׁש נּ וֹ טלים וכּמ ה כּ ּמ ה אחת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַעל 
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מ ּמ קוֹ ם מזוֹ ן להם יוֹ רד היה הּק ד וֹ ׁש ה, בּ ארץ ישׂ ראל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
וכל  כּ וֹ כבים, ע וֹ בדי  לע ּמ ים ּת מצית חלק נוֹ תנים והם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ ן,
בּ גּ ל וּ ת, הם ׁש יּ שׂ ראל ועכׁש ו מהּת מצית, אלּ א נזּ וֹ נוּ  א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים

אחר. לגון   ִהתהּפ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

עוֹ שׂ יםמׁש ל ׁש הם זמן כּ ל  ביתוֹ . לבני  סעוּ דה ׁש התקין  למל ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
לכּ לבים ונוֹ תנים ,הּמ ל עם סעוּ דה אוֹ כלים רצוֹ נוֹ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶאת
רצוֹ ן  את ע וֹ שׂ ים א ביתוֹ  ׁש בּ ני בּ ׁש עה לגרר. העצמוֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק 
את להם וּ מעלה לכּ לבים , הּס עוּ דה כּ ל את נוֹ תן הּמ ל ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
הם רבּ וֹ נם, רצוֹ ן עוֹ שׂ ים ׁש יּ שׂ ראל  זמן כּ ל  זה, כּ מוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָהעצמ וֹ ת .
מתּק נוֹ ת ה ּס עוּ דוֹ ת וכל , הּמ ל ׁש ל  הזּ ה הלחן על  ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ כלים
ׁש הן  עצמוֹ ת נוֹ תנים ׁש לּ הם , שׂ מחה  מאוֹ תּה  והם, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָלהם.
רצוֹ ן  עוֹ שׂ ים  א ׁש יּ שׂ ראל זמן וכל כּ וֹ כבים. לעוֹ בדי ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת מצית
ועוֹ לה לכּ לבים, הוֹ לכת והּס ע וּ דה לגּ לוּ ת , הוֹ לכים הם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִרבּ וֹ נם,
בּ גּ וֹ ים, טמא לחמם את ישׂ ראל בני יאכלוּ  כּ כה הּת מצית. ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָלהם
הּמ ל לבן אוֹ י  אוֹ כלים. הם ׁש לּ הם הגּ על ּת מצית ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
הלחן   ֹמּת ו נּ ׁש אר וּ מה העבד, לׁש לחן וּ מצ ּפ ה ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ ׁש ב

אוֹ כל . ◌ֵהוּ א

אמרדּ וד כג ),הּמ ל דּ נ ּת (תהלים צררי נגד ׁש לחן לפני   ּת ער ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
סעוּ דת זוֹ  - ׁש לחן לפני ּת ער רויה. כּ וֹ סי רא ׁש י ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ַבמן 
הלחן  לפני  ׁש יּ וֹ ׁש בים הכּ לבים אוֹ תם - צררי  נגד .ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌
ׁש ל  בּ ענג  ה ּמ ל עם יוֹ ׁש ב והוּ א עצמ וֹ ת , לחלּק ת ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְוּ מצּפ ים

בּ לחן. ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּס עוּ דה

וׁש מנוּ ניתדּ נּת  ׁש מן ׁש כּ ל הּס עוּ דה . ראׁש  זה - ראׁש י במן ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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נּת נים הּס עוּ דה נּ ׁש ארות ּק וּ ן מה .הּמ ל לאהוּ ב בּ ראׁש וֹ נה ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
- רויה כּ וֹ סי הלחן. עוֹ בדי וּ לאוֹ תם לכּ לבים   ּכ אחר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִנּת ן
ועל  לב ּק ׁש , יצטר ׁש א ּת מיד הּמ ל אהוּ ב לפני הכּ וֹ ס ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְמלאה

הע ּמ ים. ׁש אר עם ּת מיד י שׂ ראל  היוּ  זה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶסוֹ ד

תרומה פ' שמות קנ"ו:)[זוהר לאכל ](דף  אוֹ תוֹ  מזכּ ה אדם  ׁש ל ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ׁש לחנוֹ 
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  הע וֹ לם, אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ ע דּ וּ ן אחר  ׁש לחן ב על (שמואל ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

אוֹ מר,ט ) היה  הּמ ל ודוד אכל. הוּ א ּת מיד  הּמ ל ׁש לחן על ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִכּ י 
בּ אוֹ תוֹ  הלחן  עריכת וזוֹ הי  צררי , נגד ׁש לחן לפני ַּת ער◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ הם נהנית ׁש ה נּ ׁש מה  וּ תׁש וּ קה עדּ וּ ן הוּ א אז ׁש הרי ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָעוֹ לם,

הבּ א. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

וחסד  ט ב רת   ְְֶֶַַַמה

 ירדּ פוּ ני א וחסד ו )טוֹ ב תרומה:(כג, פ ' שמות קס"ח:)[זוהר ](דף  ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

העּת יקים, עּת יק אל למעלה רצוֹ ן צרי זה חיינוּ , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ בטוּ ב וֹ 
זה וּ בט וּ ב וֹ , מּט וּ בוֹ . וא  וּ בטוּ בוֹ , נס ּת ר .  בּ דר היא זה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְועל

מצּ ד (מינו)היּ מין  ׁש בּ אה אחרת דּ רגּ ה זוֹ  וּ מּט וּ בוֹ  העלי וֹ ן, ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
נבנה הּט וֹ ב ׁש בּ אוֹ תוֹ  מוּ ם מּמ נּ וּ , למּט ה דּ רגּ ה והיא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,

נ זּ וֹ ן. וּ בוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם

חסד לּמ ה נקרא ול ּמ ה טוֹ ב הכּ ל נקרא כּ ׁש כּ וֹ לל הוּ א הּט וֹ ב ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ ◌ֹ
כּ ׁש יּ וֹ רד  - חסד למ ּט ה. לרדת מתּפ ט וא ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ תוֹ כוֹ 
וא וּ ברׁש עים, בּ צּ דּ יקים הבּ ר יּ וֹ ת, בּ כל ט וֹ ב  ועוֹ שׂ ה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

לנוּ  מ נּ ין היא. אחת ׁש דּ ר גּ ה גּ ב על ואף ׁש כּ תוּ ב חוֹ ׁש ׁש , ? ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
סג ) חסד (תהלים  לּמ ה ט וֹ ב, אם יר דּ פוּ ני . וחסד טוֹ ב ואםא ? ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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מ ּמ קוֹ ם מזוֹ ן להם יוֹ רד היה הּק ד וֹ ׁש ה, בּ ארץ ישׂ ראל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
וכל  כּ וֹ כבים, ע וֹ בדי  לע ּמ ים ּת מצית חלק נוֹ תנים והם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ ן,
בּ גּ ל וּ ת, הם ׁש יּ שׂ ראל ועכׁש ו מהּת מצית, אלּ א נזּ וֹ נוּ  א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים

אחר. לגון   ִהתהּפ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

עוֹ שׂ יםמׁש ל ׁש הם זמן כּ ל  ביתוֹ . לבני  סעוּ דה ׁש התקין  למל ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
לכּ לבים ונוֹ תנים ,הּמ ל עם סעוּ דה אוֹ כלים רצוֹ נוֹ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶאת
רצוֹ ן  את ע וֹ שׂ ים א ביתוֹ  ׁש בּ ני בּ ׁש עה לגרר. העצמוֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק 
את להם וּ מעלה לכּ לבים , הּס עוּ דה כּ ל את נוֹ תן הּמ ל ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
הם רבּ וֹ נם, רצוֹ ן עוֹ שׂ ים ׁש יּ שׂ ראל  זמן כּ ל  זה, כּ מוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָהעצמ וֹ ת .
מתּק נוֹ ת ה ּס עוּ דוֹ ת וכל , הּמ ל ׁש ל  הזּ ה הלחן על  ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ כלים
ׁש הן  עצמוֹ ת נוֹ תנים ׁש לּ הם , שׂ מחה  מאוֹ תּה  והם, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָלהם.
רצוֹ ן  עוֹ שׂ ים  א ׁש יּ שׂ ראל זמן וכל כּ וֹ כבים. לעוֹ בדי ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת מצית
ועוֹ לה לכּ לבים, הוֹ לכת והּס ע וּ דה לגּ לוּ ת , הוֹ לכים הם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִרבּ וֹ נם,
בּ גּ וֹ ים, טמא לחמם את ישׂ ראל בני יאכלוּ  כּ כה הּת מצית. ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָלהם
הּמ ל לבן אוֹ י  אוֹ כלים. הם ׁש לּ הם הגּ על ּת מצית ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
הלחן   ֹמּת ו נּ ׁש אר וּ מה העבד, לׁש לחן וּ מצ ּפ ה ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ ׁש ב

אוֹ כל . ◌ֵהוּ א

אמרדּ וד כג ),הּמ ל דּ נ ּת (תהלים צררי נגד ׁש לחן לפני   ּת ער ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
סעוּ דת זוֹ  - ׁש לחן לפני ּת ער רויה. כּ וֹ סי רא ׁש י ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ַבמן 
הלחן  לפני  ׁש יּ וֹ ׁש בים הכּ לבים אוֹ תם - צררי  נגד .ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌
ׁש ל  בּ ענג  ה ּמ ל עם יוֹ ׁש ב והוּ א עצמ וֹ ת , לחלּק ת ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְוּ מצּפ ים

בּ לחן. ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּס עוּ דה

וׁש מנוּ ניתדּ נּת  ׁש מן ׁש כּ ל הּס עוּ דה . ראׁש  זה - ראׁש י במן ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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נּת נים הּס עוּ דה נּ ׁש ארות ּק וּ ן מה .הּמ ל לאהוּ ב בּ ראׁש וֹ נה ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
- רויה כּ וֹ סי הלחן. עוֹ בדי וּ לאוֹ תם לכּ לבים   ּכ אחר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִנּת ן
ועל  לב ּק ׁש , יצטר ׁש א ּת מיד הּמ ל אהוּ ב לפני הכּ וֹ ס ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְמלאה

הע ּמ ים. ׁש אר עם ּת מיד י שׂ ראל  היוּ  זה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶסוֹ ד

תרומה פ' שמות קנ"ו:)[זוהר לאכל ](דף  אוֹ תוֹ  מזכּ ה אדם  ׁש ל ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ׁש לחנוֹ 
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  הע וֹ לם, אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ ע דּ וּ ן אחר  ׁש לחן ב על (שמואל ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

אוֹ מר,ט ) היה  הּמ ל ודוד אכל. הוּ א ּת מיד  הּמ ל ׁש לחן על ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִכּ י 
בּ אוֹ תוֹ  הלחן  עריכת וזוֹ הי  צררי , נגד ׁש לחן לפני ַּת ער◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ הם נהנית ׁש ה נּ ׁש מה  וּ תׁש וּ קה עדּ וּ ן הוּ א אז ׁש הרי ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָעוֹ לם,

הבּ א. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

וחסד  ט ב רת   ְְֶֶַַַמה

 ירדּ פוּ ני א וחסד ו )טוֹ ב תרומה:(כג, פ ' שמות קס"ח:)[זוהר ](דף  ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

העּת יקים, עּת יק אל למעלה רצוֹ ן צרי זה חיינוּ , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ בטוּ ב וֹ 
זה וּ בט וּ ב וֹ , מּט וּ בוֹ . וא  וּ בטוּ בוֹ , נס ּת ר .  בּ דר היא זה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְועל

מצּ ד (מינו)היּ מין  ׁש בּ אה אחרת דּ רגּ ה זוֹ  וּ מּט וּ בוֹ  העלי וֹ ן, ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
נבנה הּט וֹ ב ׁש בּ אוֹ תוֹ  מוּ ם מּמ נּ וּ , למּט ה דּ רגּ ה והיא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,

נ זּ וֹ ן. וּ בוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם

חסד לּמ ה נקרא ול ּמ ה טוֹ ב הכּ ל נקרא כּ ׁש כּ וֹ לל הוּ א הּט וֹ ב ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֹ
כּ ׁש יּ וֹ רד  - חסד למ ּט ה. לרדת מתּפ ט וא ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ תוֹ כוֹ 
וא וּ ברׁש עים, בּ צּ דּ יקים הבּ ר יּ וֹ ת, בּ כל ט וֹ ב  ועוֹ שׂ ה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

לנוּ  מ נּ ין היא. אחת ׁש דּ ר גּ ה גּ ב על ואף ׁש כּ תוּ ב חוֹ ׁש ׁש , ? ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
סג ) חסד (תהלים  לּמ ה ט וֹ ב, אם יר דּ פוּ ני . וחסד טוֹ ב ואםא ? ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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מס ּפ יק  בּ אחד ׁש הרי טוֹ ב, ל ּמ ה הכּ ל חסד, כּ וֹ לל  טוֹ ב אלּ א  ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֹ
וזן  למ ּט ה וּ מתּפ ט יוֹ רד חסד למּט ה. התּפ ט וא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ תוֹ כוֹ ,

כּ אחד . והרׁש עים הצּ דּ יקים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְלכל



תהלי זוהר 
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ּת בלאכד וּ מלוֹ אּה  הארץ  ליהו מזמוֹ ר לדוד
בּה : נהרוֹ תבויׁש בי ועל יסדּה  יּמ ים על הוּ א כּ י 

מי משט להנצל
וגו' ומלואה  האר א)לה' כד ]:(כד, לפרק  תהלי טוב[שימוש .

.מי משט להנצל  מסוגל  והוא  יו בכל להתפלל

תהלי שימוש

רה ד  לי ד ה יראל  חכמי  א   יסד  יי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
למידיה  א  נהר ת ועל  הדל  ה קראת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוחכמה

וכו'לדוד ב ּה  ויׁש בי  ּת בל וּ מלוֹ אּה  הארץ לה ' (כד ,מזמוֹ ר  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌

פ':א-ב ) בראשית  סז .)נח[זוהר ּפ תח,](דף יהוּ דה  (תהליםרבּ י  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הרי כד ) ב ּה . ויׁש בי ּת בל  וּ מלוֹ אּה  הארץ  לה' מזמוֹ ר ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד

רוּ ח עליו ׁש רתה  ּכ ואחר  ׁש ירה ׁש אמר  - מזמוֹ ר לדוד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
 ּכ ואחר  הּק ד ׁש  ר וּ ח  עליו ׁש רתה - לדוד  מזמוֹ ר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַהּק ד ׁש .
ארץ  על נאמר זה ּפ סוּ ק - וּ מל וֹ אּה  הארץ לה' ׁש ירה. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָאמר
כּ מ וֹ  הכינה, זוֹ  וּ מלוֹ אּה  הּק דוֹ ׁש ה. ארץ ׁש היא ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

ה)ׁש נּ אמר ב  הימים וכתוּ ב (דברי  ה', בּ ית את ה' כבוֹ ד מלא כּ י ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מ) מלּ א(שמות וא מלא לּמ ה הּמ ׁש כּ ן. את מלא ה' ?וּ כבוֹ ד ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

מהמׁש . ׁש התמלּ א מהכּ ל, ׁש התמלּ א ו דּ אי, מלא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ מ וֹ  ׁש לּ מעלה, טוּ ב מכּ ל  מלא הצּ דדים. בּ כל ׁש למה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה
כּ תוּ ב  זה ועל העוֹ לם, ׁש ל טוּ ב  מכּ ל ׁש התמלּ א הזּ ה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהאוֹ צר

הארצוֹ ת. ׁש אר  אלּ וּ  - ב ּה  וי ׁש בי  ּת בל וּ מלוֹ אּה . הארץ ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַלה'

תהלי זוהר 
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מס ּפ יק  בּ אחד ׁש הרי טוֹ ב, ל ּמ ה הכּ ל חסד, כּ וֹ לל  טוֹ ב אלּ א  ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֹ
וזן  למ ּט ה וּ מתּפ ט יוֹ רד חסד למּט ה. התּפ ט וא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ תוֹ כוֹ ,

כּ אחד . והרׁש עים הצּ דּ יקים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְלכל
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ּת בלאכד וּ מלוֹ אּה  הארץ  ליהו מזמוֹ ר לדוד
בּה : נהרוֹ תבויׁש בי ועל יסדּה  יּמ ים על הוּ א כּ י 

מי משט להנצל
וגו' ומלואה  האר א)לה' כד ]:(כד, לפרק  תהלי טוב[שימוש .

.מי משט להנצל  מסוגל  והוא  יו בכל להתפלל

תהלי שימוש

רה ד  לי ד ה יראל  חכמי  א   יסד  יי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
למידיה  א  נהר ת ועל  הדל  ה קראת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוחכמה

וכו'לדוד ב ּה  ויׁש בי  ּת בל וּ מלוֹ אּה  הארץ לה ' (כד ,מזמוֹ ר  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌

פ':א-ב ) בראשית  סז .)נח[זוהר ּפ תח,](דף יהוּ דה  (תהליםרבּ י  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הרי כד ) ב ּה . ויׁש בי ּת בל  וּ מלוֹ אּה  הארץ  לה' מזמוֹ ר ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד

רוּ ח עליו ׁש רתה  ּכ ואחר  ׁש ירה ׁש אמר  - מזמוֹ ר לדוד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
 ּכ ואחר  הּק ד ׁש  ר וּ ח  עליו ׁש רתה - לדוד  מזמוֹ ר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַהּק ד ׁש .
ארץ  על נאמר זה ּפ סוּ ק - וּ מל וֹ אּה  הארץ לה' ׁש ירה. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָאמר
כּ מ וֹ  הכינה, זוֹ  וּ מלוֹ אּה  הּק דוֹ ׁש ה. ארץ ׁש היא ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

ה)ׁש נּ אמר ב  הימים וכתוּ ב (דברי  ה', בּ ית את ה' כבוֹ ד מלא כּ י ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מ) מלּ א(שמות וא מלא לּמ ה הּמ ׁש כּ ן. את מלא ה' ?וּ כבוֹ ד ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

מהמׁש . ׁש התמלּ א מהכּ ל, ׁש התמלּ א ו דּ אי, מלא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ מ וֹ  ׁש לּ מעלה, טוּ ב מכּ ל  מלא הצּ דדים. בּ כל ׁש למה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה
כּ תוּ ב  זה ועל העוֹ לם, ׁש ל טוּ ב  מכּ ל ׁש התמלּ א הזּ ה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהאוֹ צר

הארצוֹ ת. ׁש אר  אלּ וּ  - ב ּה  וי ׁש בי  ּת בל וּ מלוֹ אּה . הארץ ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַלה'

תהלי זוהר 
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העליוֹ נהדּ בר  הּק ד וֹ ׁש ה ארץ זוֹ  - וּ מלוֹ אּה  הארץ לה' אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
נׁש מ וֹ ת אלּ וּ  - וּ מלוֹ אּה  בּ ּה . רוֹ צה ה וּ א   ּבּ רו ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

אותה]הצּ דּ יקים ממלאים שכלם שמתמלאת]מתמלּ את[ד"א  מהם[ד"א ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
אחד  על ּת אמר ואם עליו. ע וֹ מד ׁש העוֹ לם אחד  עּמ וּ ד  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִמכּ ח

◌ֵע וֹ מד .

כּ תוּ ב ,בּ א מה כד )ראה יּמ ים(תהלים  על יסד ּה . יּמ ים על הוּ א כּ י ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כד )יסד ּה  ׁש יּ ּס דוּ (תהלים ה גּ ד וֹ לים  י שׂ ראל  חכמי  אלּ וּ  - ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר , הוּ א וכן הגּ ד וֹ ל, היּ ם ׁש נּ קראת וחכמה א)ּת וֹ רה (קהלת ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ה ּת למידים אלּ וּ  - נהרוֹ ת ועל  היּ ם. אל הלכים  הנּ חלים  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
והם הּת למידים, מן גּ דוֹ ל הרב וכן מהנּ הר , הגּ דוֹ לים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם
הּק ׁש יוֹ ת כּ ל להם  מתרץ והוּ א בּ קׁש יוֹ תיהן, הרב את ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמחדּ דים
מלא, ואינ וֹ  ל יּ ם ׁש נּ מׁש כים הנּ הר וֹ ת כּ מוֹ  מתר ל , ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואינוֹ 
אחרי  אמרוּ  - והראיה היּ ם. אל  הלכים הנּ חלים כּ ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
הּת למוּ ד  כּ י חכמה , בּ א  מעשׂ ה אין  כּ י ה', בּ הר יעלה מי  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵכן,
הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  זה הוּ א מי ה וּ א , כּ י  מעשׂ ה: לידי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵמביא

הוּ  ׁש נּ אמר וכתוּ ב כּ מוֹ  עשׂ נוּ , כח)א הארץ (איוב  לקצוֹ ת הוּ א כּ י  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
עּמ וּ דים ׁש בעה אלּ וּ  - יכוֹ ננה נהרוֹ ת ועל יסדּה  י ּמ ים על  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַי בּ יט.
מתמ לּ את והיא אוֹ תּה , וּ ממלּ אים עליהם הארץ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ מדת

מהם מתמלּ את  אי הצּ דּ יקיםמהם. ׁש ּמ תרבּ ים  בּ ׁש עה ? ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
וּ בׁש עה מהכּ ל . וּ מתמלּ את ּפ ר וֹ ת עוֹ שׂ ה הזּ וֹ  הארץ אז ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,

כּ תוּ ב  אז בּ עוֹ לם, הר ׁש עים יד )ׁש ּמ תרבּ ים ים(שם  מנּ י מים אזלוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש ה הארץ זוֹ  - ים מנּ י מים אזלוּ  ויבׁש . יחרב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְונהר
אוֹ תוֹ  - ויבׁש  יחרב ונהר  עלי וֹ נה. מהׁש קאה ׁש נּ ׁש קית ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ 

תהלי זוהר 
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יחרב  ונהר מּמ נּ וּ . מ וּ אר להיוֹ ת עליה ׁש ע וֹ מד האחד ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד 
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - נז)ויבׁש  אבד .(ישעיה הצּ דּ יק ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

כ  ל הע וכל  יראל אר  הינ  אמל ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻהאר

וכו'לדוד ב ּה  ויׁש בי  ּת בל וּ מלוֹ אּה  הארץ לה ' (כד ,מזמוֹ ר  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌

וארא:א-ב ) פ' שמות כ"ב:)[זוהר יוֹ סי ](דף ייסא)רבּ י  ּפ תח,(רבי  ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
כד ) בּה .(תהלים ויׁש בי  ּת בל וּ מל וֹ אּה  הארץ לה' מזמוֹ ר ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד 

להקוֹ ת עוֹ מדת ׁש היא  י שׂ ראל  ׁש ל  הּק דוֹ ׁש ה הארץ  זוֹ  - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
כּ ל  נׁש קה מּמ נּ ה  ּכ ואחר בּ ראׁש וֹ נה, מּמ נּ וּ  וּ להתבּ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
מּמ נּ ה. ׁש וֹ ת וֹ ת  הארצוֹ ת  ׁש אר  א לּ וּ  - בּה  וי ׁש בי ּת בל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

לנוּ  ׁש כּ תוּ במנּ ין ט )? ה וּ א(תהלים כּ י בּ צדק. ּת בל יׁש ּפ ט  והוּ א ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
עליהם, נסמכת  ׁש הארץ  ע ּמ וּ דים ׁש בעה א לּ וּ  - יסדּה  י ּמ ים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל
יה וּ דה, רבּ י  אמר עליהם. ׁש וֹ לט כּ נּ רת וים יּמ ים , ׁש בעה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוהם
ועל  מהם. ׁש ּמ תמלּ את אלּ א עליהם, ׁש וֹ לטת ּת אמר  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ַאל

הנּ הר וֹ ת אלּ וּ  מי  יכ וֹ ננה, ׁש נּ אמרנהר וֹ ת כּ מוֹ  אלּ א צג )? (תהלים  ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
כּ מ וֹ  נהר וֹ ת אוֹ תם דּ כים, נהרוֹ ת ישׂ אוּ  קוֹ לם נהר וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָנשׂ א וּ 

ד )ׁש נּ אמר  וּ מוּ ם(בראשית הגּ ן, את לה ׁש קוֹ ת מעדן יצא ונהר  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
יכ וֹ ננה. נהרוֹ ת ועל  ָּכ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

וג וֹ 'לדוד  וּ מאּה  הארץ לה' א)מזמ וֹ ר בשלח :(כד, פ' ב' חלק [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

נ.) ואמר,](דף  האיׁש  אוֹ תוֹ  כב )ּפ תח מזמוֹ ר(תהלים לדוד ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
וּ במקוֹ ם אחד, בּ מקוֹ ם מזמוֹ ר לדוד וגוֹ '. וּ מאּה  הארץ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַלה '

לזה זה בּ ין  מה לדוד . מזמוֹ ר -אחר מזמוֹ ר לדוד אלּ א  ? ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ה ירה - לדוד מזמוֹ ר י שׂ ראל. כּ נסת על  דּ וד  ׁש אמר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהירה

תהלי זוהר 
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העליוֹ נהדּ בר  הּק ד וֹ ׁש ה ארץ זוֹ  - וּ מלוֹ אּה  הארץ לה' אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
נׁש מ וֹ ת אלּ וּ  - וּ מלוֹ אּה  בּ ּה . רוֹ צה ה וּ א   ּבּ רו ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

אותה]הצּ דּ יקים ממלאים שכלם שמתמלאת]מתמלּ את[ד"א  מהם[ד"א ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
אחד  על ּת אמר ואם עליו. ע וֹ מד ׁש העוֹ לם אחד  עּמ וּ ד  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִמכּ ח

◌ֵע וֹ מד .

כּ תוּ ב ,בּ א מה כד )ראה יּמ ים(תהלים  על יסד ּה . יּמ ים על הוּ א כּ י ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כד )יסד ּה  ׁש יּ ּס דוּ (תהלים ה גּ ד וֹ לים  י שׂ ראל  חכמי  אלּ וּ  - ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר , הוּ א וכן הגּ ד וֹ ל, היּ ם ׁש נּ קראת וחכמה א)ּת וֹ רה (קהלת ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ה ּת למידים אלּ וּ  - נהרוֹ ת ועל  היּ ם. אל הלכים  הנּ חלים  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
והם הּת למידים, מן גּ דוֹ ל הרב וכן מהנּ הר , הגּ דוֹ לים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם
הּק ׁש יוֹ ת כּ ל להם  מתרץ והוּ א בּ קׁש יוֹ תיהן, הרב את ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמחדּ דים
מלא, ואינ וֹ  ל יּ ם ׁש נּ מׁש כים הנּ הר וֹ ת כּ מוֹ  מתר ל , ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואינוֹ 
אחרי  אמרוּ  - והראיה היּ ם. אל  הלכים הנּ חלים כּ ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
הּת למוּ ד  כּ י חכמה , בּ א  מעשׂ ה אין  כּ י ה', בּ הר יעלה מי  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵכן,
הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  זה הוּ א מי ה וּ א , כּ י  מעשׂ ה: לידי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵמביא

הוּ  ׁש נּ אמר וכתוּ ב כּ מוֹ  עשׂ נוּ , כח)א הארץ (איוב  לקצוֹ ת הוּ א כּ י  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
עּמ וּ דים ׁש בעה אלּ וּ  - יכוֹ ננה נהרוֹ ת ועל יסדּה  י ּמ ים על  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַי בּ יט.
מתמ לּ את והיא אוֹ תּה , וּ ממלּ אים עליהם הארץ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ מדת

מהם מתמלּ את  אי הצּ דּ יקיםמהם. ׁש ּמ תרבּ ים  בּ ׁש עה ? ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
וּ בׁש עה מהכּ ל . וּ מתמלּ את ּפ ר וֹ ת עוֹ שׂ ה הזּ וֹ  הארץ אז ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,

כּ תוּ ב  אז בּ עוֹ לם, הר ׁש עים יד )ׁש ּמ תרבּ ים ים(שם  מנּ י מים אזלוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש ה הארץ זוֹ  - ים מנּ י מים אזלוּ  ויבׁש . יחרב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְונהר
אוֹ תוֹ  - ויבׁש  יחרב ונהר  עלי וֹ נה. מהׁש קאה ׁש נּ ׁש קית ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ 
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יחרב  ונהר מּמ נּ וּ . מ וּ אר להיוֹ ת עליה ׁש ע וֹ מד האחד ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד 
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - נז)ויבׁש  אבד .(ישעיה הצּ דּ יק ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

כ  ל הע וכל  יראל אר  הינ  אמל ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻהאר

וכו'לדוד ב ּה  ויׁש בי  ּת בל וּ מלוֹ אּה  הארץ לה ' (כד ,מזמוֹ ר  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌

וארא:א-ב ) פ' שמות כ"ב:)[זוהר יוֹ סי ](דף ייסא)רבּ י  ּפ תח,(רבי  ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
כד ) בּה .(תהלים ויׁש בי  ּת בל וּ מל וֹ אּה  הארץ לה' מזמוֹ ר ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד 

להקוֹ ת עוֹ מדת ׁש היא  י שׂ ראל  ׁש ל  הּק דוֹ ׁש ה הארץ  זוֹ  - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
כּ ל  נׁש קה מּמ נּ ה  ּכ ואחר בּ ראׁש וֹ נה, מּמ נּ וּ  וּ להתבּ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
מּמ נּ ה. ׁש וֹ ת וֹ ת  הארצוֹ ת  ׁש אר  א לּ וּ  - בּה  וי ׁש בי ּת בל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

לנוּ  ׁש כּ תוּ במנּ ין ט )? ה וּ א(תהלים כּ י בּ צדק. ּת בל יׁש ּפ ט  והוּ א ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
עליהם, נסמכת  ׁש הארץ  ע ּמ וּ דים ׁש בעה א לּ וּ  - יסדּה  י ּמ ים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל
יה וּ דה, רבּ י  אמר עליהם. ׁש וֹ לט כּ נּ רת וים יּמ ים , ׁש בעה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוהם
ועל  מהם. ׁש ּמ תמלּ את אלּ א עליהם, ׁש וֹ לטת ּת אמר  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ַאל

הנּ הר וֹ ת אלּ וּ  מי  יכ וֹ ננה, ׁש נּ אמרנהר וֹ ת כּ מוֹ  אלּ א צג )? (תהלים  ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
כּ מ וֹ  נהר וֹ ת אוֹ תם דּ כים, נהרוֹ ת ישׂ אוּ  קוֹ לם נהר וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָנשׂ א וּ 

ד )ׁש נּ אמר  וּ מוּ ם(בראשית הגּ ן, את לה ׁש קוֹ ת מעדן יצא ונהר  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
יכ וֹ ננה. נהרוֹ ת ועל  ָּכ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

וג וֹ 'לדוד  וּ מאּה  הארץ לה' א)מזמ וֹ ר בשלח :(כד, פ' ב' חלק [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

נ.) ואמר,](דף  האיׁש  אוֹ תוֹ  כב )ּפ תח מזמוֹ ר(תהלים לדוד ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
וּ במקוֹ ם אחד, בּ מקוֹ ם מזמוֹ ר לדוד וגוֹ '. וּ מאּה  הארץ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַלה '

לזה זה בּ ין  מה לדוד . מזמוֹ ר -אחר מזמוֹ ר לדוד אלּ א  ? ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ה ירה - לדוד מזמוֹ ר י שׂ ראל. כּ נסת על  דּ וד  ׁש אמר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהירה

תהלי זוהר 
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הּק דוֹ ׁש ׁש דּ ו  זה - לה' וּ מאּה . הארץ לה' עצמוֹ . על אמר ד ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
האוּ כל וּ סין  וכל  ישׂ ראל כּ נסת זוֹ  - וּ מאּה  הארץ הוּ א.  ָּבּ רו◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ מ וֹ  הוּ א, ו דּ אי מאּה  ונקראים עּמ ּה , ׁש ּמ תחבּ רים ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה 

ו)ׁש נּ אמר  זוֹ הי (ישעיה - בּה  וי ׁש בי  ּת בל כּ ב וֹ דוֹ . הארץ כל מא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
בּ דּ ין ואחוּ זה ּת בל, ׁש נּ קראת מּט ה ׁש ל עולם]ארץ ׁש ל [של ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ט )מעלה. בּ ין (תהלים בּ צדק. ּת בל י ׁש ּפ ט והוּ א ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
נדּ וֹ ן. הוּ א הזּ ה מהדּ ין - העוֹ לם לכל בּ ין אחד, לעם בּ ין ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְלאחד ,

וגוֹ 'לדוד וּ מא ּה  הארץ לה' א)מזמוֹ ר ויקהל:(כד , פ' שמות  [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

קצ"ה :) ראׁש וֹ נוֹ ת](דף  ׁש ע וֹ ת בּ ארבּ ע ממ נּ ה רא ׁש וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַמחנה
אוֹ מרים הם וּ מה אדוֹ נם. את לׁש בּ ח  הלּ ילה ראׁש ית ?ׁש ל  ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

כד ) וגוֹ ',(תהלים יסדּה  יּמ ים על הוּ א כּ י וגוֹ ', וּ מאּה  הארץ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַלה'
ׁש ל  הּט עם מה וגוֹ '. לבב וּ בר  כּפ ים נקי וגוֹ ', ה' בהר יעלה ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִמי 

כּ ל זה אז הע וֹ לם, על כּ נפיו ּפ וֹ רשׂ  הלּ ילה ׁש כּ אׁש ר מוּ ם  ? ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת נ ׁש מתם וי וֹ צאת הּמ ות טעם טוֹ עמים הע וֹ לם ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
ה'. בהר  יעלה מי ואוֹ מרים, עוֹ מדים  מלאכים ואוֹ תם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
כּ מ וֹ  ישׂ ראל. עזרת זה - קדׁש וֹ  מקוֹ ם הבּ ית . הר  זה - ה' ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהר
כּ ּמ ה ורקיע רקיע ׁש בּ כל  מ וּ ם למּט ה. גּ ם  ּכ ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,
ר וֹ צוֹ ת יוֹ צאוֹ ת, וּ כ ׁש הנּ ׁש מוֹ ת ׁש ם, ע וֹ מדים שׂ רים וכּמ ה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְממנּ ים
החוּ צה, אוֹ תן דּ וֹ חים זוֹ כוֹ ת אינן ואם למעלה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
ׁש ל  קב וּ צוֹ ת כּ ּמ ה אוֹ תן ולוֹ קחים בּ ע וֹ לם, וּ מׁש וֹ טטוֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְוהוֹ לכוֹ ת
אמת דּ ברי  ולפעמים כּ וֹ זבים, דּ ברים להם וּ מוֹ דיעים ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִרוּ חוֹ ת
נׁש מ וֹ ת ואוֹ תן ׁש בּ אר וּ ה. כּ מוֹ  הּק רוֹ ב, בּ זּ מן לבא עתיד ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִמּמ ה
ּפ תחים, להם וּ פוֹ תחים למעלה , וּ מׁש וֹ טטוֹ ת ה וֹ לכוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
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ׁש ל  הּס וֹ ד כּ מוֹ  ה', הר ׁש נּ קרא מקוֹ ם אוֹ תוֹ   ֹלת ו אוֹ תן ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעלים
ׁש נּ קרא מקוֹ ם אוֹ תוֹ   ֹלתו נכנסים וּ מם למּט ה, הבּ ית ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַהר
כן  כּ מוֹ  אדוֹ נם. לפני  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל נראוֹ ת ׁש ם קדׁש וֹ , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְמקוֹ ם

י שׂ ר ׁש נּ ראוּ  מקוֹ ם ה ּמ קוֹ םאוֹ תוֹ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני אל  ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אזי  ׁש ם, ע וֹ מדוֹ ת ׁש הנּ ׁש מוֹ ת בּ ׁש עה י שׂ ראל. עזרת ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
הּק דׁש ים, קד ׁש  ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם בּ הם לת ּק ן היא, רבּ וֹ נם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת

וּ זכיּ וֹ תיהם. מעשׂ יהם כּ ל את רוֹ ׁש מים ◌ֶ◌ֵ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוׁש ם

ק ה ית  חרב   מ מחה לרא ת רת  לנ ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאי

וגוֹ 'לדוד וּ מא ּה  הארץ לה' א)מזמוֹ ר  תזריע :(כד, פ' ויקרא [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

מה :) בּ דּ ר .](דף ה וֹ לכים הי וּ  י וֹ סי ורבּ י ח יּ יא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
ימין  בּ צד אחד אפרסמוֹ ן עץ  ראוּ  אחת, לשׂ דה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הגּ יעוּ 
לנוּ  אין בעינים , מצוּ יה עׁש ן ׁש ל  עטיפה י וֹ סי, ר בּ י אמר .ַהדּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

הּמ קדּ ׁש . בּ ית ׁש חרב מיּ וֹ ם  בּ שׂ מחה לרא וֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְרׁש וּ ת

כד )ואמר ,ּפ תח  בּה .(תהלים  וי ׁש בי ּת בל  וּ מלוֹ אּה  הארץ לה' ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌
ב ּה  וי ׁש בי ּת בל ל ּמ ה וּ מל וֹ אּה , הארץ לה' ׁש אמר ?כּ יון ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌

הארץ  מן איננּ ה תבל וּ מל וֹ אּה וכי  הארץ לה' אמר ,  ּכ אלּ א  ? ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
- בּה  ויׁש בי ּת בל  הח יּ ים. עץ  ׁש נּ קראת הּק דוֹ ׁש ה, הארץ  זוֹ  -ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  הארצוֹ ת, ׁש אר ט )אלּ וּ  ּת בל (שם י ׁש ּפ ט והוּ א ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌
אחד . דּ בר והכּ ל בצדק, ּת לוּ יה ׁש ּת בל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צדק,

זּ הר בּ י  מה הארץ , מילא וּ מלוֹ אּה , הארץ לה' אמר, חיּ יא ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
בּה .וּ מל וֹ אּה  וי ׁש בי ּת בל  הצּ דּ יקים. נ ׁש מוֹ ת אלּ וּ  אלּ א ? ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌

אמר האדם. בּ ני  הם אלּ וּ  - בּה  ויׁש בי  ׁש לּ מּט ה. הארץ ז וֹ  - ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵּת בל 

תהלי זוהר 
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הּק דוֹ ׁש ׁש דּ ו  זה - לה' וּ מאּה . הארץ לה' עצמוֹ . על אמר ד ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
האוּ כל וּ סין  וכל  ישׂ ראל כּ נסת זוֹ  - וּ מאּה  הארץ הוּ א.  ָּבּ רו◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ מ וֹ  הוּ א, ו דּ אי מאּה  ונקראים עּמ ּה , ׁש ּמ תחבּ רים ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה 

ו)ׁש נּ אמר  זוֹ הי (ישעיה - בּה  וי ׁש בי  ּת בל כּ ב וֹ דוֹ . הארץ כל מא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
בּ דּ ין ואחוּ זה ּת בל, ׁש נּ קראת מּט ה ׁש ל עולם]ארץ ׁש ל [של ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ט )מעלה. בּ ין (תהלים בּ צדק. ּת בל י ׁש ּפ ט והוּ א ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
נדּ וֹ ן. הוּ א הזּ ה מהדּ ין - העוֹ לם לכל בּ ין אחד, לעם בּ ין ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְלאחד ,

וגוֹ 'לדוד וּ מא ּה  הארץ לה' א)מזמוֹ ר ויקהל:(כד , פ' שמות  [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

קצ"ה :) ראׁש וֹ נוֹ ת](דף  ׁש ע וֹ ת בּ ארבּ ע ממ נּ ה רא ׁש וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַמחנה
אוֹ מרים הם וּ מה אדוֹ נם. את לׁש בּ ח  הלּ ילה ראׁש ית ?ׁש ל  ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

כד ) וגוֹ ',(תהלים יסדּה  יּמ ים על הוּ א כּ י וגוֹ ', וּ מאּה  הארץ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַלה'
ׁש ל  הּט עם מה וגוֹ '. לבב וּ בר  כּפ ים נקי וגוֹ ', ה' בהר יעלה ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִמי 

כּ ל זה אז הע וֹ לם, על כּ נפיו ּפ וֹ רשׂ  הלּ ילה ׁש כּ אׁש ר מוּ ם  ? ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת נ ׁש מתם וי וֹ צאת הּמ ות טעם טוֹ עמים הע וֹ לם ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
ה'. בהר  יעלה מי ואוֹ מרים, עוֹ מדים  מלאכים ואוֹ תם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
כּ מ וֹ  ישׂ ראל. עזרת זה - קדׁש וֹ  מקוֹ ם הבּ ית . הר  זה - ה' ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהר
כּ ּמ ה ורקיע רקיע ׁש בּ כל  מ וּ ם למּט ה. גּ ם  ּכ ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,
ר וֹ צוֹ ת יוֹ צאוֹ ת, וּ כ ׁש הנּ ׁש מוֹ ת ׁש ם, ע וֹ מדים שׂ רים וכּמ ה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְממנּ ים
החוּ צה, אוֹ תן דּ וֹ חים זוֹ כוֹ ת אינן ואם למעלה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
ׁש ל  קב וּ צוֹ ת כּ ּמ ה אוֹ תן ולוֹ קחים בּ ע וֹ לם, וּ מׁש וֹ טטוֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְוהוֹ לכוֹ ת
אמת דּ ברי  ולפעמים כּ וֹ זבים, דּ ברים להם וּ מוֹ דיעים ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִרוּ חוֹ ת
נׁש מ וֹ ת ואוֹ תן ׁש בּ אר וּ ה. כּ מוֹ  הּק רוֹ ב, בּ זּ מן לבא עתיד ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִמּמ ה
ּפ תחים, להם וּ פוֹ תחים למעלה , וּ מׁש וֹ טטוֹ ת ה וֹ לכוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
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ׁש ל  הּס וֹ ד כּ מוֹ  ה', הר ׁש נּ קרא מקוֹ ם אוֹ תוֹ   ֹלת ו אוֹ תן ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעלים
ׁש נּ קרא מקוֹ ם אוֹ תוֹ   ֹלתו נכנסים וּ מם למּט ה, הבּ ית ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַהר
כן  כּ מוֹ  אדוֹ נם. לפני  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל נראוֹ ת ׁש ם קדׁש וֹ , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְמקוֹ ם

י שׂ ר ׁש נּ ראוּ  מקוֹ ם ה ּמ קוֹ םאוֹ תוֹ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני אל  ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אזי  ׁש ם, ע וֹ מדוֹ ת ׁש הנּ ׁש מוֹ ת בּ ׁש עה י שׂ ראל. עזרת ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
הּק דׁש ים, קד ׁש  ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם בּ הם לת ּק ן היא, רבּ וֹ נם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת

וּ זכיּ וֹ תיהם. מעשׂ יהם כּ ל את רוֹ ׁש מים ◌ֶ◌ֵ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוׁש ם

ק ה ית  חרב   מ מחה לרא ת רת  לנ ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאי

וגוֹ 'לדוד וּ מא ּה  הארץ לה' א)מזמוֹ ר  תזריע :(כד, פ' ויקרא [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

מה :) בּ דּ ר .](דף ה וֹ לכים הי וּ  י וֹ סי ורבּ י ח יּ יא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
ימין  בּ צד אחד אפרסמוֹ ן עץ  ראוּ  אחת, לשׂ דה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הגּ יעוּ 
לנוּ  אין בעינים , מצוּ יה עׁש ן ׁש ל  עטיפה י וֹ סי, ר בּ י אמר .ַהדּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

הּמ קדּ ׁש . בּ ית ׁש חרב מיּ וֹ ם  בּ שׂ מחה לרא וֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְרׁש וּ ת

כד )ואמר ,ּפ תח  בּה .(תהלים  וי ׁש בי ּת בל  וּ מלוֹ אּה  הארץ לה' ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌
ב ּה  וי ׁש בי ּת בל ל ּמ ה וּ מל וֹ אּה , הארץ לה' ׁש אמר ?כּ יון ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌

הארץ  מן איננּ ה תבל וּ מל וֹ אּה וכי  הארץ לה' אמר ,  ּכ אלּ א  ? ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
- בּה  ויׁש בי ּת בל  הח יּ ים. עץ  ׁש נּ קראת הּק דוֹ ׁש ה, הארץ  זוֹ  -ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  הארצוֹ ת, ׁש אר ט )אלּ וּ  ּת בל (שם י ׁש ּפ ט והוּ א ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌
אחד . דּ בר והכּ ל בצדק, ּת לוּ יה ׁש ּת בל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צדק,

זּ הר בּ י  מה הארץ , מילא וּ מלוֹ אּה , הארץ לה' אמר, חיּ יא ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
בּה .וּ מל וֹ אּה  וי ׁש בי ּת בל  הצּ דּ יקים. נ ׁש מוֹ ת אלּ וּ  אלּ א ? ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌

אמר האדם. בּ ני  הם אלּ וּ  - בּה  ויׁש בי  ׁש לּ מּט ה. הארץ ז וֹ  - ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵּת בל 

תהלי זוהר 
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ועל  יסדּה  י ּמ ים על הוּ א כּ י בּ ארנוּ  בּ ּמ ה , ּכ אם יוֹ סי , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י
יכוֹ ננה על נהרוֹ ת החיּ ים  ארץ ׁש אוֹ תּה  זה,  ּכ ודּ אי לוֹ , אמר  ? ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌

הנּ הר מאוֹ תוֹ  י וֹ צאים ׁש כּ לּ ם יכ וֹ ננה, נהר וֹ ת ועל יסדּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַי ּמ ים
עם להתעּט ר מת ּת ּק נת וּ בהם מעדן, וי וֹ צא ׁש וֹ פע  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

הע וֹ למוֹ ת. את ולזוּ ן הּק דוֹ ׁש   כך )הּמ ל ה'(ומשום  בהר יעלה מי  ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
כּ ת וּ ב, נפׁש וֹ  וגוֹ '. נפׁש י  נשׂ א א א ׁש ר  לבב וּ בר כּפ ים נקי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוגוֹ ',

ונפׁש וֹ  נפׁש י  זּ ה ׁש נּ אמרמה כּ מוֹ  אחד, דּ בר ה כּ ל אלּ א (עמוס? ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ נפׁש וֹ .ו) יהוה אדני ב )נׁש בּ ע  א וּ בנפׁש י (שמואל  בּ לבבי  כּ אׁש ר ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

א כּ ן ועל נפׁש , וּ באוֹ תּה  לב בּ אוֹ תוֹ  נאחז  ה ּמ ל ודוד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה.
נפ ׁש וֹ . לוא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָנשׂ א

ירה זה  רק  מרי א הרת  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָמלאכי

וגוֹ 'לדוד וּ מא ּה  הארץ לה' א)מזמוֹ ר  רות :(כד, חדש -מדרש [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

קז .) ה וּ א](דף  מׁש מר וֹ ת ׁש ׁש  ׁש נינוּ , הלּ ילה . בּ חצי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַויהי
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  י וֹ ׁש ב וּ מׁש מר  מׁש מר כּ ל ועל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
ידוּ עים, מלאכים וּ מׁש מרה מׁש מרה וּ בכל  כּ ארי . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש וֹ אג

הלּ ל וּ . הּמ ׁש מר וֹ ת בּ ׁש ׁש  בּ לּ ילה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ְממנּ ים 

ׁש ירהבּ ּמ ׁש מרה ׁש אוֹ מרים הּמ לאכים הם הראׁש וֹ נה, ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
אוֹ מרים הם וּ מה הלּ ילה. כד )?בּ ראׁש ית (תהלים ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

וגוֹ ', הארץ  לה' מזמוֹ ר ה '.(שם)לדוד  בּ הר יעלה נקי (שם)מי ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
יוֹ צא וֹ ת האדם בּ ני נׁש מוֹ ת ׁש כּ ל מוּ ם וגוֹ '. לבב  וּ בר  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַכ ּפ ים
ׁש ם הלּ ל וּ  הממ נּ ים ׁש ל לּמ ק וֹ ם כּ ׁש עוֹ ל וֹ ת לעל וֹ ת. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְורוֹ צוֹ ת
ׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ׁש ם יׁש  הראׁש וֹ נה, הּמ ׁש מרה ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ מדים
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יהוג יכוֹ ננה: בהר יעלה בּ מקוֹ םמי יקוּ ם וּ מי 

מגנּ ים וּ ממנּ ים הנה , ימ וֹ ת  כּ חׁש בּ וֹ ן היכלוֹ ת, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחמה
ּפ תחים להן ּפ וֹ תחים  הנּ ׁש מוֹ ת, אוֹ תן זוֹ כ וֹ ת אם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.
וּ מׁש וֹ טט וֹ ת והוֹ לכוֹ ת החוּ צה, אוֹ תן דּ וֹ חים א, ואם ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים.
וּ מ וֹ דיעוֹ ת הרעוֹ ת, הרוּ חוֹ ת אוֹ תן את וּ פ וֹ גׁש וֹ ת העוֹ לם, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
להכּ נס, זוֹ כוֹ ת  אם  אמת. וּ מהם כּ וֹ זבים מהם דּ ברים, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהן 
האחרוֹ ת. אוֹ תן למק וֹ ם ועוֹ לוֹ ת ונכנסוֹ ת ּפ תח , להן ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּפ וֹ תחים 

יכוֹ ננהּכ י  נהרוֹ ת  ועל יסדּה  י ּמ ים  על ב )הוּ א  פ':(כד , חדש [זוהר ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

י"ב:)בראשית ויהי ](דף ה ּמ ים  ֹבּ תו רקיע יהי  אהים ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר 
למים מים בּ ין א)מבדּ יל ּפ תח,(בראשית אלעזר ר בּ י  סג ). (תהלים ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ּפ נוּ י  בּ עוֹ לם מקוֹ ם ׁש אין וּ ראה בּ א אׁש חר ךּ . אּת ה אלי  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱאהים
ׁש נּ אמר הּמ ים, על ּת לוּ יה ׁש הארץ מ ּפ ני מים, כד )בּ א כּ י(שם ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌

יכ וֹ ננה  נהרוֹ ת  ועל  יסדּה  יּמ ים  על דּ עּת הוּ א על תעלה וכי . ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌
היסוֹ דוֹ ת מכּ ל כּ בדה  ׁש היא והארץ  לארץ, מּת חת הם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ ים

הּמ ים על למים.עוֹ מד וֹ ת וּ למעלה הארץ , על ׁש הּמ ים אלּ א ? ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

כּ ת וּ באמר והרי חסדּ א, רב א)לוֹ  מעל (בראשית אׁש ר  הּמ ים ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
הּמ ים,לרקיע  בּ אמצע כּ תר גּ וּ מ וֹ , אלּ א זה אין לוֹ , אמר  ? ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

מּפ ני ׁש הרק  אבל הי וּ , אחדים  הּמ ים כּ י בּ יניהם. מבדּ יל  יע ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וּ בא כּ דּ וּ ר, והרקיע כּ ׁש נים. נחׁש בוּ  בּ אמצע הרקיע ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס
וּ מים מּמ על, מים נמצאוּ  ה ּמ ים. בּ ין כּ מבדּ יל אוֹ קינוֹ ס , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ מימי

◌ַ◌ַ◌ִמּת חת.
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ועל  יסדּה  י ּמ ים על הוּ א כּ י בּ ארנוּ  בּ ּמ ה , ּכ אם יוֹ סי , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י
יכוֹ ננה על נהרוֹ ת החיּ ים  ארץ ׁש אוֹ תּה  זה,  ּכ ודּ אי לוֹ , אמר  ? ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌

הנּ הר מאוֹ תוֹ  י וֹ צאים ׁש כּ לּ ם יכ וֹ ננה, נהר וֹ ת ועל יסדּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַי ּמ ים
עם להתעּט ר מת ּת ּק נת וּ בהם מעדן, וי וֹ צא ׁש וֹ פע  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

הע וֹ למוֹ ת. את ולזוּ ן הּק דוֹ ׁש   כך )הּמ ל ה'(ומשום  בהר יעלה מי  ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
כּ ת וּ ב, נפׁש וֹ  וגוֹ '. נפׁש י  נשׂ א א א ׁש ר  לבב וּ בר כּפ ים נקי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוגוֹ ',

ונפׁש וֹ  נפׁש י  זּ ה ׁש נּ אמרמה כּ מוֹ  אחד, דּ בר ה כּ ל אלּ א (עמוס? ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ נפׁש וֹ .ו) יהוה אדני ב )נׁש בּ ע  א וּ בנפׁש י (שמואל  בּ לבבי  כּ אׁש ר ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

א כּ ן ועל נפׁש , וּ באוֹ תּה  לב בּ אוֹ תוֹ  נאחז  ה ּמ ל ודוד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה.
נפ ׁש וֹ . לוא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָנשׂ א

ירה זה  רק  מרי א הרת  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָמלאכי

וגוֹ 'לדוד וּ מא ּה  הארץ לה' א)מזמוֹ ר  רות :(כד, חדש -מדרש [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

קז .) ה וּ א](דף  מׁש מר וֹ ת ׁש ׁש  ׁש נינוּ , הלּ ילה . בּ חצי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַויהי
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  י וֹ ׁש ב וּ מׁש מר  מׁש מר כּ ל ועל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
ידוּ עים, מלאכים וּ מׁש מרה מׁש מרה וּ בכל  כּ ארי . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש וֹ אג

הלּ ל וּ . הּמ ׁש מר וֹ ת בּ ׁש ׁש  בּ לּ ילה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ְממנּ ים 

ׁש ירהבּ ּמ ׁש מרה ׁש אוֹ מרים הּמ לאכים הם הראׁש וֹ נה, ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
אוֹ מרים הם וּ מה הלּ ילה. כד )?בּ ראׁש ית (תהלים ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

וגוֹ ', הארץ  לה' מזמוֹ ר ה '.(שם)לדוד  בּ הר יעלה נקי (שם)מי ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
יוֹ צא וֹ ת האדם בּ ני נׁש מוֹ ת ׁש כּ ל מוּ ם וגוֹ '. לבב  וּ בר  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַכ ּפ ים
ׁש ם הלּ ל וּ  הממ נּ ים ׁש ל לּמ ק וֹ ם כּ ׁש עוֹ ל וֹ ת לעל וֹ ת. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְורוֹ צוֹ ת
ׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ׁש ם יׁש  הראׁש וֹ נה, הּמ ׁש מרה ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ מדים
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יהוג יכוֹ ננה: בהר יעלה בּ מקוֹ םמי יקוּ ם וּ מי 

מגנּ ים וּ ממנּ ים הנה , ימ וֹ ת  כּ חׁש בּ וֹ ן היכלוֹ ת, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחמה
ּפ תחים להן ּפ וֹ תחים  הנּ ׁש מוֹ ת, אוֹ תן זוֹ כ וֹ ת אם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.
וּ מׁש וֹ טט וֹ ת והוֹ לכוֹ ת החוּ צה, אוֹ תן דּ וֹ חים א, ואם ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים.
וּ מ וֹ דיעוֹ ת הרעוֹ ת, הרוּ חוֹ ת אוֹ תן את וּ פ וֹ גׁש וֹ ת העוֹ לם, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
להכּ נס, זוֹ כוֹ ת  אם  אמת. וּ מהם כּ וֹ זבים מהם דּ ברים, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהן 
האחרוֹ ת. אוֹ תן למק וֹ ם ועוֹ לוֹ ת ונכנסוֹ ת ּפ תח , להן ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּפ וֹ תחים 

יכוֹ ננהּכ י  נהרוֹ ת  ועל יסדּה  י ּמ ים  על ב )הוּ א  פ':(כד , חדש [זוהר ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

י"ב:)בראשית ויהי ](דף ה ּמ ים  ֹבּ תו רקיע יהי  אהים ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר 
למים מים בּ ין א)מבדּ יל ּפ תח,(בראשית אלעזר ר בּ י  סג ). (תהלים ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ּפ נוּ י  בּ עוֹ לם מקוֹ ם ׁש אין וּ ראה בּ א אׁש חר ךּ . אּת ה אלי  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱאהים
ׁש נּ אמר הּמ ים, על ּת לוּ יה ׁש הארץ מ ּפ ני מים, כד )בּ א כּ י(שם ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌

יכ וֹ ננה  נהרוֹ ת  ועל  יסדּה  יּמ ים  על דּ עּת הוּ א על תעלה וכי . ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌
היסוֹ דוֹ ת מכּ ל כּ בדה  ׁש היא והארץ  לארץ, מּת חת הם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ ים

הּמ ים על למים.עוֹ מד וֹ ת וּ למעלה הארץ , על ׁש הּמ ים אלּ א ? ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

כּ ת וּ באמר והרי חסדּ א, רב א)לוֹ  מעל (בראשית אׁש ר  הּמ ים ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
הּמ ים,לרקיע  בּ אמצע כּ תר גּ וּ מ וֹ , אלּ א זה אין לוֹ , אמר  ? ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

מּפ ני ׁש הרק  אבל הי וּ , אחדים  הּמ ים כּ י בּ יניהם. מבדּ יל  יע ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וּ בא כּ דּ וּ ר, והרקיע כּ ׁש נים. נחׁש בוּ  בּ אמצע הרקיע ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס
וּ מים מּמ על, מים נמצאוּ  ה ּמ ים. בּ ין כּ מבדּ יל אוֹ קינוֹ ס , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ מימי

◌ַ◌ַ◌ִמּת חת.
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נפׁש יד קדׁש וֹ : לוא נשׂ א א אׁש ר לבב וּ בר כּפ ים נקי 

מּמ זרחאמר  לפעמים הּס וֹ בבים, הם רקיעים יהוּ דה, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
היּ ם בּ אמצע  וּ באים למזרח, מ ּמ ערב ולפעמים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלמערב,

הּמ ים. בּ ין ויּ ב דּ ל וזהוּ  בּ ינתים. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מבדּ ילים

מלוּ חיםוּ מ ּפ ני  היּ ם מי  וּ רתיחתוֹ .מה הרקיע חמימוּ ת מ ּפ ני ? ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מה וכל  האוּ ר, על העוֹ מדת קדרה וּ ראה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א 
חמימ וּ ת מרב נמלח הּת בׁש יל  יוֹ תר האוּ ר, על ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶּמ תעכּ בת
הּמ ים, בּ ין קיּ ם היה הרקיע  אלמלא יהוּ דה, ר בּ י  ואמר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהאׁש .
ואינוֹ  ואינוֹ  וסוֹ בב הוֹ ל אלּ א כּ ּמ לח, נק ּפ אים היוּ  הּמ ים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל

הּמ ים. בּ ין ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתקיּ ם

יממ  הה  ל ע    מת האד ל הרצ כפי מְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
 דק  הרצ  ת א  מ מלמעלה  רח ְְְְִִֶַַָָָָָָעליו

וגוֹ 'מי  ה' ּב הר ג-ד )יעלה וירא:(כד, פ' בראשית  צט.)[זוהר ימים](דף  ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נבראוּ  כּ לּ ם ׁש הרי הזּ ה , בּ עוֹ לם בּ הם עוֹ מדים אדם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש בּ ני

ׁש נּ בראוּ  לנוּ  וּ מנּ ין למעלה. עוֹ מדים ׁש כּ תוּ ב וכלּ ם קלט )? (שם ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
י צּ רוּ . ◌ָ◌◌ִ◌ָימים

קרביםוּ כ ׁש ּמ גּ יעים כּ לּ ם הזּ ה, העוֹ לם  מן להעלוֹ ת היּ מים ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העליוֹ ן. הּמ ל ב )לפני  א (מלכים ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

מוּ ם למוּ ת. ישׂ ראל ימי  ויּ קרבוּ  למוּ ת. דוד ימי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַויּ קרבוּ 
מתבּ וֹ נן  וא מׁש גּ יח אינוֹ  הזּ ה, בּ ע וֹ לם הוּ א אדם בּ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ אׁש ר 
הוֹ ל הוּ א כּ אלּ וּ  חוֹ ׁש ב ויוֹ ם י וֹ ם כּ ל א לּ א ע וֹ מד, הוּ א מה  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַעל 
יוֹ דעת א הזּ ה, העוֹ לם מן יוֹ צאת כּ ׁש הנּ ׁש מה ׁש הרי ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ריקנוּ ת,
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למקוֹ ם למעלה לעלוֹ ת הדּ ר ׁש הרי אוֹ תּה . מעלים  דר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְלאיזוֹ 
הנּ ׁש מוֹ ת, לכל  נּת ן א מאירוֹ ת, העלי וֹ נוֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש אוֹ ר
לאחר  נמׁש  ּכ הזּ ה, בּ עוֹ לם עליו ממׁש י ׁש הוּ א כּ מוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

מּמ נּ וּ . ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא

אחריו בּ א  וּ תׁש וּ קתוֹ  הּק בּ "ה אחר  נמׁש אדם בּ ן אם ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אחריו,  נמׁש ה וּ א מּמ נּ וּ , כּ ׁש יּ וֹ צא זה אחרי  הזּ ה, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

א למעלה לעלוֹ ת  דּ ר לוֹ  ׁש נּ מׁש ונוֹ תנים מׁש יכה אוֹ תּה  חר ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הזּ ה. בּ עוֹ לם יוֹ ם  כּ ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן

ׁש היוּ אמר מאוֹ תם אחת בּ עיר נפגּ ׁש ּת י  אחד י וֹ ם אבּ א, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
י וֹ דעים ׁש הי וּ  חכמה מאוֹ תּה  לי ואמרוּ  קדם, בּ ני  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמן
ׁש לּ הם, החכמה ׁש ל ספרים מוֹ צאים והיוּ  ראׁש וֹ נים, ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִמיּ מים

בּ וֹ , כּ תוּ ב והיה אחד , ספר לי האדם וקרבוּ  ׁש ל ׁש הרצ וֹ ן ׁש כּ מוֹ  ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ מוֹ  מלמעלה רוּ ח עליו ממׁש י  ּכ הזּ ה , בּ עוֹ לם בּ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמת כּ וּ ן 
קדוֹ ׁש , עלי וֹ ן לדבר  התכּ וּ ן רצ וֹ נוֹ  אם בּ וֹ . ׁש נּ ד בּ ק הרצוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 

אליו . למּט ה מלמעלה הדּ בר אוֹ ת וֹ   ממׁש י רצוֹ נוֹ הוּ א ואם ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
הדּ בר אוֹ תוֹ  את ממׁש י הוּ א בּ וֹ , וּ מתכּ וּ ן האחר  בּ צּ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתדּ בּ ק
ּת לוּ י  ה דּ בר ׁש ע ּק ר  אוֹ מרים והיוּ  אליו. למּט ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה
מלמעלה  נמׁש וּ בזה להת דּ בּ ק, וּ ברצוֹ ן וּ במעשׂ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ ד בּ וּ רים
מעשׂ ים אוֹ תם כּ ל בוֹ  וּ מצאנוּ  בּ וֹ . ׁש נּ דבּ ק  הצּ ד  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה
ואי להם, ׁש הצטרכוּ  וּ דברים והּמ זּ לוֹ ת  הכּ וֹ כבים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַועבוֹ דוֹ ת
מי  זה כּ מוֹ  אליהם. אוֹ תם  למׁש כּ די בּ הם להת כּ וּ ן ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהרצוֹ ן
בּ מעשׂ ה ׁש הרי הּק ד ׁש , בּ ר וּ ח למעלה להדּ בק ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש רוֹ צה
 למׁש הדּ בר  ּת לוּ י הדּ בר בּ אוֹ תוֹ  לכוּ ן הלּ ב וּ ברצוֹ ן ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְוּ בדבּ וּ רים

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד208 חשוו סדר כב ליו

כד תהלי מזמור  | לחודש ד | ראשו ספר 

נפׁש יד קדׁש וֹ : לוא נשׂ א א אׁש ר לבב וּ בר כּפ ים נקי 

מּמ זרחאמר  לפעמים הּס וֹ בבים, הם רקיעים יהוּ דה, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
היּ ם בּ אמצע  וּ באים למזרח, מ ּמ ערב ולפעמים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלמערב,

הּמ ים. בּ ין ויּ ב דּ ל וזהוּ  בּ ינתים. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מבדּ ילים

מלוּ חיםוּ מ ּפ ני  היּ ם מי  וּ רתיחתוֹ .מה הרקיע חמימוּ ת מ ּפ ני ? ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מה וכל  האוּ ר, על העוֹ מדת קדרה וּ ראה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א 
חמימ וּ ת מרב נמלח הּת בׁש יל  יוֹ תר האוּ ר, על ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶּמ תעכּ בת
הּמ ים, בּ ין קיּ ם היה הרקיע  אלמלא יהוּ דה, ר בּ י  ואמר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהאׁש .
ואינוֹ  ואינוֹ  וסוֹ בב הוֹ ל אלּ א כּ ּמ לח, נק ּפ אים היוּ  הּמ ים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל

הּמ ים. בּ ין ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתקיּ ם

יממ  הה  ל ע    מת האד ל הרצ כפי מְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
 דק  הרצ  ת א  מ מלמעלה  רח ְְְְִִֶַַָָָָָָעליו

וגוֹ 'מי  ה' ּב הר ג-ד )יעלה וירא:(כד, פ' בראשית  צט.)[זוהר ימים](דף  ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נבראוּ  כּ לּ ם ׁש הרי הזּ ה , בּ עוֹ לם בּ הם עוֹ מדים אדם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש בּ ני

ׁש נּ בראוּ  לנוּ  וּ מנּ ין למעלה. עוֹ מדים ׁש כּ תוּ ב וכלּ ם קלט )? (שם ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
י צּ רוּ . ◌ָ◌◌ִ◌ָימים

קרביםוּ כ ׁש ּמ גּ יעים כּ לּ ם הזּ ה, העוֹ לם  מן להעלוֹ ת היּ מים ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העליוֹ ן. הּמ ל ב )לפני  א (מלכים ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

מוּ ם למוּ ת. ישׂ ראל ימי  ויּ קרבוּ  למוּ ת. דוד ימי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַויּ קרבוּ 
מתבּ וֹ נן  וא מׁש גּ יח אינוֹ  הזּ ה, בּ ע וֹ לם הוּ א אדם בּ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ אׁש ר 
הוֹ ל הוּ א כּ אלּ וּ  חוֹ ׁש ב ויוֹ ם י וֹ ם כּ ל א לּ א ע וֹ מד, הוּ א מה  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַעל 
יוֹ דעת א הזּ ה, העוֹ לם מן יוֹ צאת כּ ׁש הנּ ׁש מה ׁש הרי ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ריקנוּ ת,
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למקוֹ ם למעלה לעלוֹ ת הדּ ר ׁש הרי אוֹ תּה . מעלים  דר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְלאיזוֹ 
הנּ ׁש מוֹ ת, לכל  נּת ן א מאירוֹ ת, העלי וֹ נוֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש אוֹ ר
לאחר  נמׁש  ּכ הזּ ה, בּ עוֹ לם עליו ממׁש י ׁש הוּ א כּ מוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

מּמ נּ וּ . ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא

אחריו בּ א  וּ תׁש וּ קתוֹ  הּק בּ "ה אחר  נמׁש אדם בּ ן אם ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אחריו,  נמׁש ה וּ א מּמ נּ וּ , כּ ׁש יּ וֹ צא זה אחרי  הזּ ה, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

א למעלה לעלוֹ ת  דּ ר לוֹ  ׁש נּ מׁש ונוֹ תנים מׁש יכה אוֹ תּה  חר ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הזּ ה. בּ עוֹ לם יוֹ ם  כּ ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן

ׁש היוּ אמר מאוֹ תם אחת בּ עיר נפגּ ׁש ּת י  אחד י וֹ ם אבּ א, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
י וֹ דעים ׁש הי וּ  חכמה מאוֹ תּה  לי ואמרוּ  קדם, בּ ני  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמן
ׁש לּ הם, החכמה ׁש ל ספרים מוֹ צאים והיוּ  ראׁש וֹ נים, ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִמיּ מים

בּ וֹ , כּ תוּ ב והיה אחד , ספר לי האדם וקרבוּ  ׁש ל ׁש הרצ וֹ ן ׁש כּ מוֹ  ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ מוֹ  מלמעלה רוּ ח עליו ממׁש י  ּכ הזּ ה , בּ עוֹ לם בּ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמת כּ וּ ן 
קדוֹ ׁש , עלי וֹ ן לדבר  התכּ וּ ן רצ וֹ נוֹ  אם בּ וֹ . ׁש נּ ד בּ ק הרצוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 

אליו . למּט ה מלמעלה הדּ בר אוֹ ת וֹ   ממׁש י רצוֹ נוֹ הוּ א ואם ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
הדּ בר אוֹ תוֹ  את ממׁש י הוּ א בּ וֹ , וּ מתכּ וּ ן האחר  בּ צּ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתדּ בּ ק
ּת לוּ י  ה דּ בר ׁש ע ּק ר  אוֹ מרים והיוּ  אליו. למּט ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה
מלמעלה  נמׁש וּ בזה להת דּ בּ ק, וּ ברצוֹ ן וּ במעשׂ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ ד בּ וּ רים
מעשׂ ים אוֹ תם כּ ל בוֹ  וּ מצאנוּ  בּ וֹ . ׁש נּ דבּ ק  הצּ ד  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה
ואי להם, ׁש הצטרכוּ  וּ דברים והּמ זּ לוֹ ת  הכּ וֹ כבים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַועבוֹ דוֹ ת
מי  זה כּ מוֹ  אליהם. אוֹ תם  למׁש כּ די בּ הם להת כּ וּ ן ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהרצוֹ ן
בּ מעשׂ ה ׁש הרי הּק ד ׁש , בּ ר וּ ח למעלה להדּ בק ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש רוֹ צה
 למׁש הדּ בר  ּת לוּ י הדּ בר בּ אוֹ תוֹ  לכוּ ן הלּ ב וּ ברצוֹ ן ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְוּ בדבּ וּ רים
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והיוּ  הדּ בר . בּ א וֹ ת וֹ  וּ להדּ בק  למּט ה מלמעלה אליו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאוֹ תוֹ 
מוֹ ׁש כים גּ ם  ּכ - ה זּ ה בּ עוֹ לם  נמ ׁש אדם  ׁש בּ ן כּ מוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים,
הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש נּ דבּ ק וּ בּמ ה הזּ ה. העוֹ לם מן כּ ׁש יּ וֹ צא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְאוֹ תוֹ 
בּ קד ׁש , - בּ קדׁש  אם הע וֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  נדבּ ק   ּכ - אחריו   ְונמ ׁש◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌
לאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  מוֹ ׁש כים בּ קדׁש , אם בּ טמאה. - בּ טמאה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְואם
לפני  לׁש ּמ ׁש  ׁש ּמ ׁש  ממנּ ה ונעשׂ ה למעלה בּ וֹ  ונד בּ ק ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהצּ ד 
למעלה נדבּ ק   ּׁש כ כּ מוֹ  מלאכים. ׁש אר אוֹ תם בּ ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק בּ "ה

ׁש כּ תוּ ב קדוֹ ׁש ים, אוֹ תם בּ ין ג )ועוֹ מד מהלכים(זכריה ל ונתּת י ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
האלּ ה. העמדים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵבּ ין

 הצּ ד ּכ לאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  מוֹ ׁש כים  בּ טמאה, אם זה. כּ מוֹ  גּ ם ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
לה מהם כּ אחד נזקי ונע שׂ ה נקראים  והם עּמ ם, דּ בק ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

לוֹ קחים הזּ ה, העוֹ לם מן  ׁש יּ וֹ צא ׁש עה  וּ בא וֹ תּה  אדם. ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
בּ ני  את ׁש דּ נים מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  לגּ יהנּ ם אוֹ תוֹ  וׁש וֹ אבים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְאוֹ תוֹ 
וה וּ א בּ הם, נדבּ ק  ּכ ואחר  ור וּ חם, עצמם ׁש ּט מאוּ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַהּט מאה
דּ בר בּ ני, להם, אמרּת י העוֹ לם . מזּ יקי  מא וֹ תם  כּ אחד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַמזּ יק

להתרחק לכם יׁש  אבל  תוֹ רה, לדברי  קרוֹ ב מאוֹ תם[מתוך]זה ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
וּ לכל [הללו]ה ּס פרים הלּ ל וּ  לעבוֹ ד וֹ ת לבּ כם יסטה  ׁש א  כּ די ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וׁש לוֹ ם חס  ׁש ּמ א כּ אן  ׁש אמר הצּ דדים ּת סט וּ [לא]אוֹ תם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
את מטעים הלּ ל וּ  הּס פרים כּ ל ׁש הרי  הּק בּ "ה, עבוֹ דת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵמאחר 
החכמה ויר ת  חכמים, הי וּ  קדם ׁש בּ ני מוּ ם האדם, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

ׁש כּ ת וּ ב הּפ ילגׁש ים, לבני  ׁש נּ תן מאברהם ירׁש וּ  (בראשיתהזּ וֹ  ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
מּת נתכה) אברהם נתן לאברהם אׁש ר הּפ ילגׁש ים ֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולבני

קדם. ארץ אל קדמה חי  בּ ע וֹ דנּ וּ  בּ נוֹ  יצחק מעל ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַוי ׁש לּ חם
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למרמה: נׁש בּ ע יהוהוא מאת ברכה יא 
מאהי דּ וֹ רויׁש עוֹ :וּ צדקה דּ רׁש יו(דרשו)זה 

זרע  אבל צדדים. לכ ּמ ה  חכמה בּ אוֹ תּה  נמׁש כוּ   ּכ ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
ׁש כּ תוּ ב , ּכ א יעקב , ׁש ל חלקוֹ  את(שם)יצחק, אברהם ויּ ּת ן ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

נדבּ ק  ׁש בּ ּה  האמוּ נה ׁש ל הּק ד וֹ ׁש  חלק זהוּ  ליצחק. לוֹ  אׁש ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָכּ ל
בּ יעקב  כּ תוּ ב מה הצּ ד. וּ מא וֹ ת וֹ  גוֹ רל  מאוֹ תוֹ  ויצא ?אברהם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

כח) וגוֹ '.(שם עבדּ י  יעקב ואּת ה וכתוּ ב עליו, נצּ ב ה' ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוה נּ ה 
בּ וֹ  וּ להדּ בק הּק בּ "ה אחר  להּמ ׁש האדם  צרי  ּכ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמוּ ם

ׁש כּ תוּ ב  י)ּת מיד, תדבּ ק.(דברים  וּ בוֹ  ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כד )ראה,בּ א וּ פרׁש ,(תהלים חזר  ּכ אחר וגוֹ '. ה' בּ הר יעלה מי ְֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
עּמ הם מחזיק וא  צלם, בידיו ע וֹ שׂ ה ׁש א כּפ ים. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְנקי
את בהם מטּמ א וא בהם  נטמא ׁש א ועוֹ ד , . צרי א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה
וזה להּט מא, בּ יּ דים עצמם  את ׁש ּמ טּמ אים אוֹ תם כּ מוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהגּ וּ ף
ולבּ וֹ  רצוֹ נוֹ  את  מוֹ ׁש ׁש א זה  כּ מוֹ  לבב, וּ בר  כּפ ים נקי ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְהוּ א

הּק בּ "ה. עבוֹ דת אחר   להּמ ׁש אלּ א האחר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַלצּ ד

והרי אׁש ר נפ ׁש י, ונקרא נפ ׁש וֹ  כּ תוּ ב נפ ׁש וֹ . לוא נשׂ א  א ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
זוֹ  - נפׁש וֹ  האמוּ נה. צד דּ וד, נפ ׁש  זוֹ  - נפׁש י  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵּפ ר ׁש וּ ה ,
ונפׁש וֹ  הזּ ה העוֹ לם מן יצא ׁש כּ אׁש ר  מוּ ם מּמ ׁש . האדם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 
בּ ין  ללכת בּ הם יּ תקיּ ם מה על ׁש כּ ׁש רים, בּ מעשׂ ים ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִּת תעלּ ה

ׁש נּ אמר כּ ל  כּ מוֹ  הּק ד וֹ ׁש ים, קטז)אוֹ תם ה'(תהלים לפני   ּאתהל ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ברכה יא נפׁש י , ל וא נשׂ א ׁש א וּ מוּ ם החיּ ים. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארצוֹ ת

וגוֹ '. ה' ◌ְ◌ֵ◌ֵמאת 
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והיוּ  הדּ בר . בּ א וֹ ת וֹ  וּ להדּ בק  למּט ה מלמעלה אליו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאוֹ תוֹ 
מוֹ ׁש כים גּ ם  ּכ - ה זּ ה בּ עוֹ לם  נמ ׁש אדם  ׁש בּ ן כּ מוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים,
הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש נּ דבּ ק וּ בּמ ה הזּ ה. העוֹ לם מן כּ ׁש יּ וֹ צא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְאוֹ תוֹ 
בּ קד ׁש , - בּ קדׁש  אם הע וֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  נדבּ ק   ּכ - אחריו   ְונמ ׁש◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌
לאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  מוֹ ׁש כים בּ קדׁש , אם בּ טמאה. - בּ טמאה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְואם
לפני  לׁש ּמ ׁש  ׁש ּמ ׁש  ממנּ ה ונעשׂ ה למעלה בּ וֹ  ונד בּ ק ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהצּ ד 
למעלה נדבּ ק   ּׁש כ כּ מוֹ  מלאכים. ׁש אר אוֹ תם בּ ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק בּ "ה

ׁש כּ תוּ ב קדוֹ ׁש ים, אוֹ תם בּ ין ג )ועוֹ מד מהלכים(זכריה ל ונתּת י ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
האלּ ה. העמדים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵבּ ין

 הצּ ד ּכ לאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  מוֹ ׁש כים  בּ טמאה, אם זה. כּ מוֹ  גּ ם ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
לה מהם כּ אחד נזקי ונע שׂ ה נקראים  והם עּמ ם, דּ בק ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

לוֹ קחים הזּ ה, העוֹ לם מן  ׁש יּ וֹ צא ׁש עה  וּ בא וֹ תּה  אדם. ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
בּ ני  את ׁש דּ נים מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  לגּ יהנּ ם אוֹ תוֹ  וׁש וֹ אבים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְאוֹ תוֹ 
וה וּ א בּ הם, נדבּ ק  ּכ ואחר  ור וּ חם, עצמם ׁש ּט מאוּ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַהּט מאה
דּ בר בּ ני, להם, אמרּת י העוֹ לם . מזּ יקי  מא וֹ תם  כּ אחד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַמזּ יק

להתרחק לכם יׁש  אבל  תוֹ רה, לדברי  קרוֹ ב מאוֹ תם[מתוך]זה ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
וּ לכל [הללו]ה ּס פרים הלּ ל וּ  לעבוֹ ד וֹ ת לבּ כם יסטה  ׁש א  כּ די ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וׁש לוֹ ם חס  ׁש ּמ א כּ אן  ׁש אמר הצּ דדים ּת סט וּ [לא]אוֹ תם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
את מטעים הלּ ל וּ  הּס פרים כּ ל ׁש הרי  הּק בּ "ה, עבוֹ דת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵמאחר 
החכמה ויר ת  חכמים, הי וּ  קדם ׁש בּ ני מוּ ם האדם, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

ׁש כּ ת וּ ב הּפ ילגׁש ים, לבני  ׁש נּ תן מאברהם ירׁש וּ  (בראשיתהזּ וֹ  ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
מּת נתכה) אברהם נתן לאברהם אׁש ר הּפ ילגׁש ים ֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולבני

קדם. ארץ אל קדמה חי  בּ ע וֹ דנּ וּ  בּ נוֹ  יצחק מעל ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַוי ׁש לּ חם
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למרמה: נׁש בּ ע יהוהוא מאת ברכה יא 
מאהי דּ וֹ רויׁש עוֹ :וּ צדקה דּ רׁש יו(דרשו)זה 

זרע  אבל צדדים. לכ ּמ ה  חכמה בּ אוֹ תּה  נמׁש כוּ   ּכ ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
ׁש כּ תוּ ב , ּכ א יעקב , ׁש ל חלקוֹ  את(שם)יצחק, אברהם ויּ ּת ן ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

נדבּ ק  ׁש בּ ּה  האמוּ נה ׁש ל הּק ד וֹ ׁש  חלק זהוּ  ליצחק. לוֹ  אׁש ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָכּ ל
בּ יעקב  כּ תוּ ב מה הצּ ד. וּ מא וֹ ת וֹ  גוֹ רל  מאוֹ תוֹ  ויצא ?אברהם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

כח) וגוֹ '.(שם עבדּ י  יעקב ואּת ה וכתוּ ב עליו, נצּ ב ה' ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוה נּ ה 
בּ וֹ  וּ להדּ בק הּק בּ "ה אחר  להּמ ׁש האדם  צרי  ּכ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמוּ ם

ׁש כּ תוּ ב  י)ּת מיד, תדבּ ק.(דברים  וּ בוֹ  ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כד )ראה,בּ א וּ פרׁש ,(תהלים חזר  ּכ אחר וגוֹ '. ה' בּ הר יעלה מי ְֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
עּמ הם מחזיק וא  צלם, בידיו ע וֹ שׂ ה ׁש א כּפ ים. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְנקי
את בהם מטּמ א וא בהם  נטמא ׁש א ועוֹ ד , . צרי א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה
וזה להּט מא, בּ יּ דים עצמם  את ׁש ּמ טּמ אים אוֹ תם כּ מוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהגּ וּ ף
ולבּ וֹ  רצוֹ נוֹ  את  מוֹ ׁש ׁש א זה  כּ מוֹ  לבב, וּ בר  כּפ ים נקי ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְהוּ א

הּק בּ "ה. עבוֹ דת אחר   להּמ ׁש אלּ א האחר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַלצּ ד

והרי אׁש ר נפ ׁש י, ונקרא נפ ׁש וֹ  כּ תוּ ב נפ ׁש וֹ . לוא נשׂ א  א ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
זוֹ  - נפׁש וֹ  האמוּ נה. צד דּ וד, נפ ׁש  זוֹ  - נפׁש י  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵּפ ר ׁש וּ ה ,
ונפׁש וֹ  הזּ ה העוֹ לם מן יצא ׁש כּ אׁש ר  מוּ ם מּמ ׁש . האדם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 
בּ ין  ללכת בּ הם יּ תקיּ ם מה על ׁש כּ ׁש רים, בּ מעשׂ ים ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִּת תעלּ ה

ׁש נּ אמר כּ ל  כּ מוֹ  הּק ד וֹ ׁש ים, קטז)אוֹ תם ה'(תהלים לפני   ּאתהל ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ברכה יא נפׁש י , ל וא נשׂ א ׁש א וּ מוּ ם החיּ ים. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארצוֹ ת

וגוֹ '. ה' ◌ְ◌ֵ◌ֵמאת 
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סלה: יעקב פני ראׁש יכםזמבקׁש י ׁש ערים שׂ אוּ  
הכּ בוֹ ד: מל ויבוֹ א עוֹ לם ּפ תחי מלחוהנּ שׂ אוּ  זה מי 

יהו יהוהכּ בוֹ ד וגבּ וֹ ר גּ בּ וֹ רעזּ וּ ז 
עוֹ לםטמלחמה: ּפ תחי וּ שׂ אוּ  ראׁש יכם ׁש ערים שׂ אוּ  

הכּ בוֹ ד: מל יהויויבא הכּ בוֹ ד מל זה הוּ א מי 
:סלה הכּ בוֹ ד מל הוּ א צבאוֹ ת

 אבינ יעקב   ע יחד  ה "ה למעלה היק נמת  ע לה  יוְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
ניו  ליְְִַָָמק

סלה מבק ׁש י יעקב ו )פני וירא:(כד , פ' בראשית צט.)[זוהר -(דף  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌

הּנעלם] נ ׁש מתמדרׁש כּ ל  יוֹ חאי , בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר  ְֱִֶַָָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש ראוּ יה הכּ ב וֹ ד, ׁש כינת בּ מקוֹ ם ׁש עוֹ מדת כּ יון ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,
את וּ בּק ר וּ  לכוּ  להם : ואוֹ מר לאבוֹ ת קוֹ רא הּק בּ "ה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָל ׁש בת,
אוֹ מרים: והם ממי. ׁש לוֹ ם לוֹ  והק דּ ימוּ  ׁש בּ א, הצּ דּ יק ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני
ראוּ י  הבּ ן הבּ ן . את לרא וֹ ת ללכת לאבּ א ראוּ י  א העוֹ לם, ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִרבּ וֹ ן
ואוֹ מר ליעקב  קוֹ רא והוּ א אביו. את  ולדרוׁש  וּ להראוֹ ת ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִלראוֹ ת

וק בּ ל  ל בּ נים, צער  ל ׁש היה אּת ה פלוֹ ני [למדו]ל וֹ : ּפ ני ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  . ע ּמ  אל ואני לכאן, ׁש בּ א  כד )הצּ דּ יק (תהלים ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

סלה. יעקב  פני אמרמבק ׁש י מבקׁש י . אלּ א מב ּק ׁש , נאמר א ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
וגוֹ '. דּ רׁש ו דּ וֹ ר זה ׁש כּ תוּ ב מׁש מע, הּפ סוּ ק מראׁש  חיּ יא , ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י

עוֹ לםשׂ א וּ  ּפ תחי והנּ שׂ אוּ  ראׁש יכם ז)ׁש ערים [זוהר:(כד, ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

וירא פ' קג :)בראשית בּ ערים](דף נוֹ דע  אמר, ׁש מע וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
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ׁש ערים איזה ׁש נּ אמר בּ עלּה , כּ מוֹ  כד )? ׁש ערים (תהלים שׂ א וּ  ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עוֹ לם  ּפ תחי והנּ שׂ א וּ  ׁש הםראׁש יכם הלּ ל וּ , הערים וּ מ וּ ם . ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

א - א ואם הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נוֹ דע בּ גללם עליוֹ נוֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת
בּ וֹ . להתדּ בּ ק  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיכוֹ לים

הוּ אבּ א אין האדם נׁש מת הרי לדעת[אין]ראה, ׁש יּ כ וֹ ל מי ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ׁש עוֹ שׂ וֹ ת הדּ רגוֹ ת והם הגּ וּ ף, אברי ידי על  אלּ א ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תּה ,
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש   ּכ נוֹ דע. וא נ וֹ דע  ּכ מוּ ם הנּ ׁש מה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌אּמ נוּ ת
לרוּ ח, רוּ ח לנׁש מה, נׁש מה ׁש הוּ א מוּ ם נוֹ דע, וא נוֹ דע ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהוּ א

אב  הכּ ל . מן וטמיר  ּפ תחיםגּ נוּ ז ׁש הם הערים , בּ אוֹ תם ל ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  נוֹ דע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַל נּ ׁש מה,

עוֹ לםשׂ אוּ  ּפ תחי והנּ שׂ אוּ  ראׁש יכם ז)ׁש ערים שמות :(כד , [זוהר ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ויקהל קצ"ו.)פ' לגן ](דף  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ כנס  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ּפ וֹ תחים ה צּ דּ יקים נׁש מוֹ ת אוֹ תן וכל  הגּ ן עצי  אוֹ תם כּ ל  אז ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵעדן,

כד )ואוֹ מרים, וגוֹ '.(תהלים ראׁש יכם ׁש ערים מלשׂ אוּ  זה מי ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ ׁש מ וֹ תה כּ בוֹ ד וּ ב ׁש עה גוֹ '. ראׁש יכם ׁש ערים  שׂ אוּ  וגוֹ '. ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

אוֹ תם כּ ל  בּ הם מחזיקים אז  לגוּ פן, ח וֹ זר וֹ ת ׁש בּ ארץ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
ואוֹ מרים קלד )מלאכים, ה'.(שם עבדי כּ ל  ה' את בּ רכוּ  הנּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

העוֹ ת בּ ארבּ ע זה  את ׁש אוֹ מר הליׁש י  הּמ חנה ׁש זּ ה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ 
◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נוֹ ת.

הב ד  מל ויבא  מתנ א  ל ת רה, ברי על   עצמ המנל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹל
רה אא  בד ואי ְֵֶָָָ

עוֹ לםשׂ אוּ  ּפ תחי  והנּ שׂ אוּ  רא ׁש יכם  ז)ׁש ערים ח"ג:(כד , [זוהר ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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סלה: יעקב פני ראׁש יכםזמבקׁש י ׁש ערים שׂ אוּ  
הכּ בוֹ ד: מל ויבוֹ א עוֹ לם ּפ תחי מלחוהנּ שׂ אוּ  זה מי 

יהו יהוהכּ בוֹ ד וגבּ וֹ ר גּ בּ וֹ רעזּ וּ ז 
עוֹ לםטמלחמה: ּפ תחי וּ שׂ אוּ  ראׁש יכם ׁש ערים שׂ אוּ  

הכּ בוֹ ד: מל יהויויבא הכּ בוֹ ד מל זה הוּ א מי 
:סלה הכּ בוֹ ד מל הוּ א צבאוֹ ת

 אבינ יעקב   ע יחד  ה "ה למעלה היק נמת  ע לה  יוְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
ניו  ליְְִַָָמק

סלה מבק ׁש י יעקב ו )פני וירא:(כד , פ' בראשית צט.)[זוהר -(דף  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌

הּנעלם] נ ׁש מתמדרׁש כּ ל  יוֹ חאי , בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר  ְֱִֶַָָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש ראוּ יה הכּ ב וֹ ד, ׁש כינת בּ מקוֹ ם ׁש עוֹ מדת כּ יון ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,
את וּ בּק ר וּ  לכוּ  להם : ואוֹ מר לאבוֹ ת קוֹ רא הּק בּ "ה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָל ׁש בת,
אוֹ מרים: והם ממי. ׁש לוֹ ם לוֹ  והק דּ ימוּ  ׁש בּ א, הצּ דּ יק ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני
ראוּ י  הבּ ן הבּ ן . את לרא וֹ ת ללכת לאבּ א ראוּ י  א העוֹ לם, ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִרבּ וֹ ן
ואוֹ מר ליעקב  קוֹ רא והוּ א אביו. את  ולדרוׁש  וּ להראוֹ ת ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִלראוֹ ת

וק בּ ל  ל בּ נים, צער  ל ׁש היה אּת ה פלוֹ ני [למדו]ל וֹ : ּפ ני ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  . ע ּמ  אל ואני לכאן, ׁש בּ א  כד )הצּ דּ יק (תהלים ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

סלה. יעקב  פני אמרמבק ׁש י מבקׁש י . אלּ א מב ּק ׁש , נאמר א ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
וגוֹ '. דּ רׁש ו דּ וֹ ר זה ׁש כּ תוּ ב מׁש מע, הּפ סוּ ק מראׁש  חיּ יא , ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י

עוֹ לםשׂ א וּ  ּפ תחי והנּ שׂ אוּ  ראׁש יכם ז)ׁש ערים [זוהר:(כד, ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

וירא פ' קג :)בראשית בּ ערים](דף נוֹ דע  אמר, ׁש מע וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י

תהלי זוהר 
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ׁש ערים איזה ׁש נּ אמר בּ עלּה , כּ מוֹ  כד )? ׁש ערים (תהלים שׂ א וּ  ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עוֹ לם  ּפ תחי והנּ שׂ א וּ  ׁש הםראׁש יכם הלּ ל וּ , הערים וּ מ וּ ם . ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

א - א ואם הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נוֹ דע בּ גללם עליוֹ נוֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת
בּ וֹ . להתדּ בּ ק  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיכוֹ לים

הוּ אבּ א אין האדם נׁש מת הרי לדעת[אין]ראה, ׁש יּ כ וֹ ל מי ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ׁש עוֹ שׂ וֹ ת הדּ רגוֹ ת והם הגּ וּ ף, אברי ידי על  אלּ א ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תּה ,
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש   ּכ נוֹ דע. וא נ וֹ דע  ּכ מוּ ם הנּ ׁש מה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌אּמ נוּ ת
לרוּ ח, רוּ ח לנׁש מה, נׁש מה ׁש הוּ א מוּ ם נוֹ דע, וא נוֹ דע ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהוּ א

אב  הכּ ל . מן וטמיר  ּפ תחיםגּ נוּ ז ׁש הם הערים , בּ אוֹ תם ל ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  נוֹ דע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַל נּ ׁש מה,

עוֹ לםשׂ אוּ  ּפ תחי והנּ שׂ אוּ  ראׁש יכם ז)ׁש ערים שמות :(כד , [זוהר ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ויקהל קצ"ו.)פ' לגן ](דף  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ כנס  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ּפ וֹ תחים ה צּ דּ יקים נׁש מוֹ ת אוֹ תן וכל  הגּ ן עצי  אוֹ תם כּ ל  אז ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵעדן,

כד )ואוֹ מרים, וגוֹ '.(תהלים ראׁש יכם ׁש ערים מלשׂ אוּ  זה מי ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ ׁש מ וֹ תה כּ בוֹ ד וּ ב ׁש עה גוֹ '. ראׁש יכם ׁש ערים  שׂ אוּ  וגוֹ '. ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

אוֹ תם כּ ל  בּ הם מחזיקים אז  לגוּ פן, ח וֹ זר וֹ ת ׁש בּ ארץ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
ואוֹ מרים קלד )מלאכים, ה'.(שם עבדי כּ ל  ה' את בּ רכוּ  הנּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

העוֹ ת בּ ארבּ ע זה  את ׁש אוֹ מר הליׁש י  הּמ חנה ׁש זּ ה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ 
◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נוֹ ת.

הב ד  מל ויבא  מתנ א  ל ת רה, ברי על   עצמ המנל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹל
רה אא  בד ואי ְֵֶָָָ

עוֹ לםשׂ אוּ  ּפ תחי  והנּ שׂ אוּ  רא ׁש יכם  ז)ׁש ערים ח"ג:(כד , [זוהר ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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פנחס רנ"ג :)פ' וכ ּמ ה](דף  בּ אילן י ׁש  ענפים ׁש כּ ּמ ה גּ ב על ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף
בּ כּ וּ רים. נקראים בּ ראׁש וֹ נה ׁש הקדּ ימוּ  אלּ וּ  - עליהם ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְתאנים

נאמר  ׁש לּ הם  כּ דגמא כּ לּ ם. ׁש ל  רא ׁש ים הם כד )אלּ וּ  שׂ אוּ (תהלים ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌
ראׁש יכם. מ)ׁש ערים ברא(ישעיה  מי וּ ראוּ  עיניכם מרוֹ ם שׂ אוּ  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

א)אלּ ה. י שׂ ראל .(במדבר  בּ ני  עדת כּ ל  רא ׁש  את  שׂ אוּ  ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש ל שׂ אוּ  ׁש ערים חמים  הם אלּ וּ  ׁש ערים ראׁש יכם. ׁש ערים ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ׁש ל  - עוֹ לם ּפ תחי וּ שׂ אוּ  מעלה. ׁש ל יׁש יבה ׁש היא ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִבּ ינה ,
מתנא. לב ּס וֹ ף בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  ׁש כּ ל מּט ה. ׁש ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְי ׁש יבה

ׁש כּ תוּ ב ל )זהוּ  בּ עלי (משלי  וּ בארוּ הוּ  בּ התנא. נבלּת  אם ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ויבא ה ּמ ׁש נה מתנא, לּס וֹ ף  תוֹ רה, דּ ברי על עצמוֹ  המנ בּ ל כּ ל  , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֹ

ּת וֹ רה  אלּ א כּ בוֹ ד ואין הכּ בוֹ ד, ּת וֹ רה .מל ׁש לּ וֹ מד מי  מכּ אן , ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
מל נקרא כּ ב וֹ ד , ואׁש נּ קראת הבּ א ע וֹ לם בּ אוֹ תוֹ  תאמר ו א . ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌

זה וּ מוּ ם רבּ וֹ נוֹ . בּ דמוּ ת עוֹ למוֹ ת, בּ ׁש ני מל א לּ א - ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵי וֹ תר 
מי  - ׁש ּת ים ה כּ בוֹ ד. מל זה  מי  - אחת  ּפ עמים. הּפ סוּ ק  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָכּ פוּ ל

ראׁש יכם מהוּ  ראׁש יכם, ׁש ערים שׂ אוּ  הכּ בוֹ ד. מל זה ?הוּ א ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
הּמ רכּ בה וחיּ וֹ ת העלי וֹ נה, ה ּמ רכּ בה חיּ וֹ ת אלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַּפ עמים.

מהימנא)ה ּת חּת וֹ נה. רעיא  .(ע "כ ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הח על  לת רה  כתב רה ר ְְְִִֶֶֶַָָָ

עוֹ לם שׂ אוּ  ּפ תחי  וה נּ שׂ אוּ  ראׁש יכם  ז)ׁש ערים במדבר:(כד, [זוהר ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

פנחס רנ"ג :)פ' שׂ אוּ ](דף  ואמר, ּפ ס וּ ק ּפ תח  ׁש מע וֹ ן ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
שׂ אוּ  אבל  ונתבּ אר. בּ ארוּ הוּ  זה ּפ סוּ ק  וג וֹ '. ראׁש יכם ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים
ׁש ל  ׁש ערים עלי וֹ נים, ׁש ערים הם אלּ וּ  - ראׁש יכם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים
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הראׁש ים אלּ וּ  - ראׁש יכם ׁש ערים . חמים ואלּ וּ  עליוֹ ן , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵשׂ כל
הם ולעלוֹ תמי להתּפ ט  ראׁש  לוֹ  יׁש  ואחד אחד כּ ל אלּ א ? ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌

בּ זה. זה וּ להכּ לל  בּ זה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶזה

ׁש עריםמצאנ וּ  הם אלּ וּ  - ׁש ערים שׂ אוּ  : ֹחנו ׁש ל בּ ספר וֹ  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אחר וֹ נים. ׁש ׁש ה ואלּ וּ  מהאבוֹ ת , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
האבוֹ ת ואלּ וּ  ישׂ ראל, אלפי  ראׁש י הם אלּ וּ  - ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָראׁש יכם
אלּ וּ  וּ מוּ ם ׁש ערים. אוֹ תם ׁש ל  ראׁש ים ואלּ וּ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים,
כּ תפיהם, על אוֹ תם ונוֹ טלים ׁש ּס וֹ בבים אוֹ פנּ ים, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם

למי  שׂ אוּ , ראׁש יכם. ׁש ערים  שׂ אוּ  לראׁש יכם.אוֹ מרים ? ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ּפ תחי  והנּ שׂ אוּ  עליכם. וׁש וֹ לטים עליכם ראׁש ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם

ׁש לּ מּט ה. הן וארבּ ע האּמ הוֹ ת, אלּ וּ  - ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָעוֹ לם

מלויב וֹ א ׁש הוּ א הכּ ל, ׁש ל העליוֹ ן הּמ ל זה - הכּ בוֹ ד מל ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌
ה וּ א וּ מי  ל לּ בנה. ׁש ּמ איר כּ בוֹ ד, צבאוֹ ת.מאוֹ תוֹ  ה' ? ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מקוֹ ם לאיזה אחד ויב וֹ א, בּ חבּ וּ ר  בּ ארוֹ ן, הּת וֹ רה להכניס ? ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
נכנסת הּת וֹ רה  אז למקוֹ מ וֹ , נכנס ׁש זּ ה וכיון ׁש ראוּ י. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ּפ ה, ׁש בּ על בּ תוֹ רה עלי וֹ נה ּת וֹ רה אחד , חבּ וּ ר וּ מתחבּ ר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ ארוֹ ן,

סת וּ מים. דּ ברים  לפרׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רוֹ ת
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פנחס רנ"ג :)פ' וכ ּמ ה](דף  בּ אילן י ׁש  ענפים ׁש כּ ּמ ה גּ ב על ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף
בּ כּ וּ רים. נקראים בּ ראׁש וֹ נה ׁש הקדּ ימוּ  אלּ וּ  - עליהם ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְתאנים

נאמר  ׁש לּ הם  כּ דגמא כּ לּ ם. ׁש ל  רא ׁש ים הם כד )אלּ וּ  שׂ אוּ (תהלים ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌
ראׁש יכם. מ)ׁש ערים ברא(ישעיה  מי וּ ראוּ  עיניכם מרוֹ ם שׂ אוּ  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

א)אלּ ה. י שׂ ראל .(במדבר  בּ ני  עדת כּ ל  רא ׁש  את  שׂ אוּ  ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש ל שׂ אוּ  ׁש ערים חמים  הם אלּ וּ  ׁש ערים ראׁש יכם. ׁש ערים ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ׁש ל  - עוֹ לם ּפ תחי וּ שׂ אוּ  מעלה. ׁש ל יׁש יבה ׁש היא ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִבּ ינה ,
מתנא. לב ּס וֹ ף בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  ׁש כּ ל מּט ה. ׁש ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְי ׁש יבה

ׁש כּ תוּ ב ל )זהוּ  בּ עלי (משלי  וּ בארוּ הוּ  בּ התנא. נבלּת  אם ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ויבא ה ּמ ׁש נה מתנא, לּס וֹ ף  תוֹ רה, דּ ברי על עצמוֹ  המנ בּ ל כּ ל  , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֹ

ּת וֹ רה  אלּ א כּ בוֹ ד ואין הכּ בוֹ ד, ּת וֹ רה .מל ׁש לּ וֹ מד מי  מכּ אן , ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
מל נקרא כּ ב וֹ ד , ואׁש נּ קראת הבּ א ע וֹ לם בּ אוֹ תוֹ  תאמר ו א . ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌

זה וּ מוּ ם רבּ וֹ נוֹ . בּ דמוּ ת עוֹ למוֹ ת, בּ ׁש ני מל א לּ א - ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵי וֹ תר 
מי  - ׁש ּת ים ה כּ בוֹ ד. מל זה  מי  - אחת  ּפ עמים. הּפ סוּ ק  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָכּ פוּ ל

ראׁש יכם מהוּ  ראׁש יכם, ׁש ערים שׂ אוּ  הכּ בוֹ ד. מל זה ?הוּ א ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
הּמ רכּ בה וחיּ וֹ ת העלי וֹ נה, ה ּמ רכּ בה חיּ וֹ ת אלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַּפ עמים.

מהימנא)ה ּת חּת וֹ נה. רעיא  .(ע "כ ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הח על  לת רה  כתב רה ר ְְְִִֶֶֶַָָָ

עוֹ לם שׂ אוּ  ּפ תחי  וה נּ שׂ אוּ  ראׁש יכם  ז)ׁש ערים במדבר:(כד, [זוהר ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

פנחס רנ"ג :)פ' שׂ אוּ ](דף  ואמר, ּפ ס וּ ק ּפ תח  ׁש מע וֹ ן ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
שׂ אוּ  אבל  ונתבּ אר. בּ ארוּ הוּ  זה ּפ סוּ ק  וג וֹ '. ראׁש יכם ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים
ׁש ל  ׁש ערים עלי וֹ נים, ׁש ערים הם אלּ וּ  - ראׁש יכם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים
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הראׁש ים אלּ וּ  - ראׁש יכם ׁש ערים . חמים ואלּ וּ  עליוֹ ן , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵשׂ כל
הם ולעלוֹ תמי להתּפ ט  ראׁש  לוֹ  יׁש  ואחד אחד כּ ל אלּ א ? ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌

בּ זה. זה וּ להכּ לל  בּ זה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶזה

ׁש עריםמצאנ וּ  הם אלּ וּ  - ׁש ערים שׂ אוּ  : ֹחנו ׁש ל בּ ספר וֹ  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אחר וֹ נים. ׁש ׁש ה ואלּ וּ  מהאבוֹ ת , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
האבוֹ ת ואלּ וּ  ישׂ ראל, אלפי  ראׁש י הם אלּ וּ  - ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָראׁש יכם
אלּ וּ  וּ מוּ ם ׁש ערים. אוֹ תם ׁש ל  ראׁש ים ואלּ וּ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים,
כּ תפיהם, על אוֹ תם ונוֹ טלים ׁש ּס וֹ בבים אוֹ פנּ ים, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם

למי  שׂ אוּ , ראׁש יכם. ׁש ערים  שׂ אוּ  לראׁש יכם.אוֹ מרים ? ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ּפ תחי  והנּ שׂ אוּ  עליכם. וׁש וֹ לטים עליכם ראׁש ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם

ׁש לּ מּט ה. הן וארבּ ע האּמ הוֹ ת, אלּ וּ  - ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָעוֹ לם

מלויב וֹ א ׁש הוּ א הכּ ל, ׁש ל העליוֹ ן הּמ ל זה - הכּ בוֹ ד מל ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌
ה וּ א וּ מי  ל לּ בנה. ׁש ּמ איר כּ בוֹ ד, צבאוֹ ת.מאוֹ תוֹ  ה' ? ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מקוֹ ם לאיזה אחד ויב וֹ א, בּ חבּ וּ ר  בּ ארוֹ ן, הּת וֹ רה להכניס ? ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
נכנסת הּת וֹ רה  אז למקוֹ מ וֹ , נכנס ׁש זּ ה וכיון ׁש ראוּ י. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ּפ ה, ׁש בּ על בּ תוֹ רה עלי וֹ נה ּת וֹ רה אחד , חבּ וּ ר וּ מתחבּ ר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ ארוֹ ן,

סת וּ מים. דּ ברים  לפרׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רוֹ ת
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יהואכה אלי אא:לדוד אהיבנפׁש י 
איבי יעלצוּ  אל ׁש ה אבוֹ  אל בטחּת י  ּב

ריקם:ג לי: הבּ וֹ גדים יבׁש וּ  יבׁש וּ  א קוֹ י כּ ל גּ ם 

עקא לכל
וגו' אשא  נפשי ה '  אלי א)לדוד כה ]:(כה, לפרק תהלי יאמר [שימוש 

אל"י . שלו וש וישתזיב . עקא  ליה דאית  עיד בכל בוקר  בכל אותו 
זה . "מי  מ י' , למע" מ ל ' , אלי" מ א'

תהלי שימוש

מר קר א א  נפי ה' ְְִֵֶֶֶֶַַָָאלי

א אלדוד  נפׁש י ה' א)אלי לך:(כה, לך פ' בראשית  פז .)[זוהר ](דף  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

עּמ וֹ . אחד ויהוּ די  ייסא רבּ י בּ הם  ּפ גׁש  הוֹ לכים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ עוֹ דם
אוֹ מר, היּ הוּ די אוֹ תוֹ  כה)והיה  אא (שם נפׁש י  ה' אלי .לדוד  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

מזמוֹ ר לדוד  אוֹ  לדוד מזמוֹ ר כתוּ ב א לּמ ה וכי  אלּ אלדוד , ? ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אלי בּ ׁש בילוֹ . ׁש אמר הּת ׁש בּ חת את דּ וד  אמר  דּ ר גּ תוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 

נפׁש י  זוֹ  מי  נפׁש י, למעלה . ה' אלי אא, נפׁש י זה[אשא]?ה' ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
כּ מ וֹ [הוא]דוד, אעלה, - אא ׁש אמרנוּ . הראׁש וֹ נה הדּ רגּ ה ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

קכא)ׁש נּ אמר  היה(שם ׁש דּ וד מוּ ם ההרים. אל עיני  אא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
למעלה להתע ּט ר דּ ר גּ תוֹ  את  להעל וֹ ת ימיו כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ ל 

כּ ראוּ י . ׁש לם בּ ק ׁש ר  ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתק ר 

,  ה סדר  מע , וי"ו מא ת ח הא תת  ל י זה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָפרק
 תפילי פ ה    ה וסדר ה קר  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹה מת 
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וכו 'לדוד  א א נפׁש י  ה' א-ב )אלי במדבר:(כה, פ' במדבר  [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ק"כ:) ּפ תח,](דף  ׁש מעוֹ ן כה)ר בּ י  ה'(תהלים  אלי לדוד ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש בח לס דּ ר דוד  ראה מה וגוֹ '. בטחּת י  ּב א הי אא ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַנפ ׁש י

כּ כה חסר,זה וזה ׁש למים, כּ לּ ם  בּ א"ב, ׁש הם הבחים וכל  ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ו' בּ וֹ  אּפ יםׁש אין  על  לּפ ל  זה סדּ וּ ר  ולּמ ה עליוֹ ן ? ס וֹ ד אלּ א ? ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

הלּ ילה, ׁש נּ כנס בּ ׁש עה החברים. בּ ין גּ נוּ ז העץ (ושולט )הוּ א ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
 ּכ ועל הכּ ל. וּ מכ ּס ה ענפיו ּפ וֹ רשׂ  בּ וֹ , ּת לוּ י  ׁש הּמ ות ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ ן
אדם וּ מקדּ ים הּמ ות, טעם  ט וֹ עמים העוֹ לם בּ ני וכל  , ַמחׁש י◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ קח וּ מ וּ ם בּ פּק דוֹ ן . בּ ידוֹ  וּ מפקיד  נפׁש וֹ , ּפ קד וֹ ן ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְונוֹ תן
הבּ קר. ׁש ּמ גּ יע בּ ׁש עה  לבעליו  הּפ ּק דוֹ ן חוֹ זר  בּ פּק דוֹ ן, ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תם
הּק דוֹ ׁש  את  לבר צרי ּפ קד וֹ נוֹ , אליו וחוֹ זר הבּ קר  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ גּ יע
לבית נכנס ׁש ּק ם, אחרי העלי וֹ ן. הנּ אמן ׁש הוּ א הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
וּ מטהר נכנס ציצית, בּ כּס וּ י מתכּ ּס ה בּ תפלּ ין , מתעּט ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת,
מלכוּ ת על עליו מקבּ ל  ּכ אחר בּ ּת חלּ ה, בּ ּק ר בּ נוֹ ת ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַעצמוֹ 
וּ בס דּ וּ ר מלכ וּ ת. על  ׁש ל סדּ וּ ר  ׁש הם דוד, ׁש בחי ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַבּ ּס דּ וּ ר
מיּ ׁש ב, ּת פ לּ ת סדּ וּ ר   ּכ אחר על. אוֹ תוֹ  עליו מׁש רה זה ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש בח 

כּ אחד . לקׁש רם מעמד, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוּ תפ לּ ה

בּ מלל בּ א  ּת לוּ יה ׁש ּת פלּ ה גּ ב על אף הדּ בר, סוֹ ד  ראה ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
אחר בּ ּת ח לּ ה, הּמ ע שׂ ה בּ עּק ר ּת לוּ י  הכּ ל - הּפ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְודבּ וּ ר

מעשׂ ה איזה הּפ ה. וּ במלל בּ דבּ וּ ר  ּמעשׂ הכ אוֹ תוֹ  אלּ א ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
בּ ּת חלּ  האדם אדםׁש ע וֹ שׂ ה ית ּפ לּ ל וא ז וֹ . ּת פלּ ה כּ מוֹ  ה ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

מעשׂ ה הּת פלּ ה. כּ מ וֹ  בּ ּת חלּ ה מעשׂ ה ׁש יּ ראה עד ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה,
מעשה)ראׁש וֹ ן עצמוֹ (בראשונה לטהר  צרי - קם ׁש אדם בּ ׁש עה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
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יהואכה אלי אא:לדוד אהיבנפׁש י 
איבי יעלצוּ  אל ׁש ה אבוֹ  אל בטחּת י  ּב

ריקם:ג לי: הבּ וֹ גדים יבׁש וּ  יבׁש וּ  א קוֹ י כּ ל גּ ם 

עקא לכל
וגו' אשא  נפשי ה '  אלי א)לדוד כה ]:(כה, לפרק תהלי יאמר [שימוש 

אל"י . שלו וש וישתזיב . עקא  ליה דאית  עיד בכל בוקר  בכל אותו 
זה . "מי  מ י' , למע" מ ל ' , אלי" מ א'

תהלי שימוש

מר קר א א  נפי ה' ְְִֵֶֶֶֶַַָָאלי

א אלדוד  נפׁש י ה' א)אלי לך:(כה, לך פ' בראשית  פז .)[זוהר ](דף  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

עּמ וֹ . אחד ויהוּ די  ייסא רבּ י בּ הם  ּפ גׁש  הוֹ לכים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ עוֹ דם
אוֹ מר, היּ הוּ די אוֹ תוֹ  כה)והיה  אא (שם נפׁש י  ה' אלי .לדוד  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

מזמוֹ ר לדוד  אוֹ  לדוד מזמוֹ ר כתוּ ב א לּמ ה וכי  אלּ אלדוד , ? ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אלי בּ ׁש בילוֹ . ׁש אמר הּת ׁש בּ חת את דּ וד  אמר  דּ ר גּ תוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 

נפׁש י  זוֹ  מי  נפׁש י, למעלה . ה' אלי אא, נפׁש י זה[אשא]?ה' ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
כּ מ וֹ [הוא]דוד, אעלה, - אא ׁש אמרנוּ . הראׁש וֹ נה הדּ רגּ ה ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

קכא)ׁש נּ אמר  היה(שם ׁש דּ וד מוּ ם ההרים. אל עיני  אא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
למעלה להתע ּט ר דּ ר גּ תוֹ  את  להעל וֹ ת ימיו כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ ל 

כּ ראוּ י . ׁש לם בּ ק ׁש ר  ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתק ר 

,  ה סדר  מע , וי"ו מא ת ח הא תת  ל י זה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָפרק
 תפילי פ ה    ה וסדר ה קר  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹה מת 
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וכו 'לדוד  א א נפׁש י  ה' א-ב )אלי במדבר:(כה, פ' במדבר  [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ק"כ:) ּפ תח,](דף  ׁש מעוֹ ן כה)ר בּ י  ה'(תהלים  אלי לדוד ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש בח לס דּ ר דוד  ראה מה וגוֹ '. בטחּת י  ּב א הי אא ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַנפ ׁש י

כּ כה חסר,זה וזה ׁש למים, כּ לּ ם  בּ א"ב, ׁש הם הבחים וכל  ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ו' בּ וֹ  אּפ יםׁש אין  על  לּפ ל  זה סדּ וּ ר  ולּמ ה עליוֹ ן ? ס וֹ ד אלּ א ? ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

הלּ ילה, ׁש נּ כנס בּ ׁש עה החברים. בּ ין גּ נוּ ז העץ (ושולט )הוּ א ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
 ּכ ועל הכּ ל. וּ מכ ּס ה ענפיו ּפ וֹ רשׂ  בּ וֹ , ּת לוּ י  ׁש הּמ ות ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ ן
אדם וּ מקדּ ים הּמ ות, טעם  ט וֹ עמים העוֹ לם בּ ני וכל  , ַמחׁש י◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ קח וּ מ וּ ם בּ פּק דוֹ ן . בּ ידוֹ  וּ מפקיד  נפׁש וֹ , ּפ קד וֹ ן ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְונוֹ תן
הבּ קר. ׁש ּמ גּ יע בּ ׁש עה  לבעליו  הּפ ּק דוֹ ן חוֹ זר  בּ פּק דוֹ ן, ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תם
הּק דוֹ ׁש  את  לבר צרי ּפ קד וֹ נוֹ , אליו וחוֹ זר הבּ קר  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ גּ יע
לבית נכנס ׁש ּק ם, אחרי העלי וֹ ן. הנּ אמן ׁש הוּ א הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
וּ מטהר נכנס ציצית, בּ כּס וּ י מתכּ ּס ה בּ תפלּ ין , מתעּט ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת,
מלכוּ ת על עליו מקבּ ל  ּכ אחר בּ ּת חלּ ה, בּ ּק ר בּ נוֹ ת ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַעצמוֹ 
וּ בס דּ וּ ר מלכ וּ ת. על  ׁש ל סדּ וּ ר  ׁש הם דוד, ׁש בחי ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַבּ ּס דּ וּ ר
מיּ ׁש ב, ּת פ לּ ת סדּ וּ ר   ּכ אחר על. אוֹ תוֹ  עליו מׁש רה זה ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש בח 

כּ אחד . לקׁש רם מעמד, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוּ תפ לּ ה

בּ מלל בּ א  ּת לוּ יה ׁש ּת פלּ ה גּ ב על אף הדּ בר, סוֹ ד  ראה ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
אחר בּ ּת ח לּ ה, הּמ ע שׂ ה בּ עּק ר ּת לוּ י  הכּ ל - הּפ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְודבּ וּ ר

מעשׂ ה איזה הּפ ה. וּ במלל בּ דבּ וּ ר  ּמעשׂ הכ אוֹ תוֹ  אלּ א ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
בּ ּת חלּ  האדם אדםׁש ע וֹ שׂ ה ית ּפ לּ ל וא ז וֹ . ּת פלּ ה כּ מוֹ  ה ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

מעשׂ ה הּת פלּ ה. כּ מ וֹ  בּ ּת חלּ ה מעשׂ ה ׁש יּ ראה עד ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה,
מעשה)ראׁש וֹ ן עצמוֹ (בראשונה לטהר  צרי - קם ׁש אדם בּ ׁש עה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
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זה  על  עליו  יקבּ ל   ּכ ואחר ּפ ריסתבּ ּת חלּ ה, ראׁש וֹ  על יפרשׂ  , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌
ּת פלּ ין , ׁש הם  היּ חוּ ד , קׁש ר י ּק ׁש ר  ּכ אחר  תפלין,)מצוה. (מהו ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ועל  בּ שׂ מאל אחד בּ ק ׁש ר  וּ לתּק נם יד, וׁש ל ראׁש  ׁש ל ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה
ׁש בּ ארנוּ  כּ פי ב )הלּ ב , השירים וגוֹ '.(שיר  לראׁש י  ּת חת שׂ מאל וֹ  ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌

ח)וכתוּ ב והרי (שם  .זרוֹ ע על כּ ח וֹ תם  ּלב על  כחוֹ תם שׂ ימני ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
נכנס  ׁש אדם בּ ׁש עה , ּכ אחר  ׁש בּ ּת חלּ ה. הּמ עשׂ ה  וזהוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנוּ .
הּפ ה. בּ ד בּ וּ ר בּ ּק רבּ נוֹ ת, בּ ּת חלּ ה עצמוֹ  יטהר  הכּ נסת, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלבית

ראׁש וֹ  על  לפר שׂ  זה, מלכוּ ת על עליו יקבּ ל  ּכ מצוה)אחר  (פרישת  ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֹ
ּפ רישׂ ת ראׁש וֹ  על ׁש ּפ וֹ רס הּמ עשׂ ה כּ מוֹ  ,הּמ ל דּ וד ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ ׁש בחי
 ּכ ואחר יד, ׁש ל ּת פלּ ין כּ נגד  מיּ ׁש ב ּת פלּ ת  ּכ אחר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמצוה.
מעשׂ ה זה. כּ מ וֹ  וזה ראׁש . ׁש ל ּת פלּ ין כּ נגד  ׁש היא מעמד ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת
את ּפ וֹ גם ואם הּת פלּ ה . ּת ל וּ יה ודבּ וּ ר  בּ מעשׂ ה ודּ אי דבּ וּ ר. ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְכּ מ וֹ 
תפ לּ ה, א וזוֹ  בּ וֹ , ׁש וֹ רה מקוֹ ם מוֹ צא א הדּ בּ וּ ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ה,

וּ למּט ה, למעלה ההוּ א האיׁש  אלא)ונפ גּ ם  עוד , ׁש צּ רי(ולא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
אוֹ י  ׁש למה. ּת פלּ ה וזוֹ הי  עליו, דּ בּ וּ ר  וּ למלּ ל  מעשׂ ה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת

כּ תוּ ב עליו ר בּ וֹ נוֹ , עבוֹ דת בּ תפלּ תוֹ , ׁש ּפ וֹ גם א)לאיׁש  כּ י (ישעיה ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
שהרי  ׁש וֹ מע . איננּ י תפלּ ה  תרבּ וּ  כּ י גּ ם וגוֹ '. ּפ ני לראוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָתבוֹ אוּ 

תלוי . הדבר וּ בדבּ וּ ר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ ה 

וּ בדבּ וּ ר,בּ א בּ מע שׂ ה , ּכ תפ לּ וֹ ת ע וֹ שׂ ה ׁש אדם כּ יון ראה, ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
עליוֹ נים מתבּ רכים ידוֹ  ׁש על נמצא היּ חוּ ד, ק ׁש ר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְוק וֹ ׁש ר
ׁש ּס יּ ם אחרי  עצמוֹ , להראוֹ ת האדם  צרי ואז ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים.
מעץ  נפרד ׁש הרי העוֹ לם, מן  נפטר כּ אלּ וּ  עמידה, ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת

ׁש החזיר הּמ ות , עץ לאוֹ תוֹ  רגליו וכנּ ס ּפ קדוֹ נוֹ ,החיּ ים  לוֹ  ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌
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ׁש נּ אמר  מט )כּ מוֹ  הוֹ דה(בראשית ׁש הרי  הּמ ּט ה, אל רגליו ויּ אסף  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
עליהם. והתּפ לּ ל חטאיו  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַעל 

אליו,עכׁש ו ול וֹ מר  ולנּפ ל  הּמ ות, עץ לאוֹ תוֹ  להת כּ נּ ס צרי ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
אא  נפׁש י  ה' כּ עתאלי בּ פ ּק דוֹ ן.  ל נתּת י בּ התחלה . ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

והוֹ דיתי  כּ ראוּ י וד בּ וּ ר מעשׂ ה ועשׂ יתי  היּ חוּ ד את ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּק ׁש ר ּת י 
בּ ודּ אי.  ל מסר ּת י  נפׁש י הרי חטאי , עצמוֹ על אדם ויראה ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

מהעוֹ לם  נפטר מוּ םכּ אלּ וּ  הזּ ה, הּמ ות למקוֹ ם מסר ׁש נּ פׁש וֹ  , ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
הּמ ות עץ וזה הוּ א, החיּ ים עץ ׁש וּ א"ו וא"ו, בּ וֹ  אין  ָּכ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

הדּ בר ׁש ּס וֹ ד  להׁש מיענוּ , בּ א וזה סוד ה וּ א. להשמיענו בא (מה ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
האדםהדבר ) ׁש נּ פטר עד מתכּ ּפ רים  ׁש א חטאים ׁש יּ ׁש  -ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עד (ישעיהכב )מהעוֹ לם, לכם הזּ ה העון יכּפ ר אם ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
א זה, למקוֹ ם נפׁש וֹ  וּ מסר  למוּ ת ודּ אי  עצמוֹ  נתן וזה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְּת מתוּ ן.
ותּק וּ ן  ו דּ אי. מהעוֹ לם ׁש נּ פטר כּ מי  אלּ א בּ לּ ילה, כּ מוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ פ ּק דוֹ ן
עליו  מרחם הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ואז הלּ ב, בּ כוּ נת צרי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶזה
ולעבד  לפ ּת וֹ תוֹ  ׁש יּ וֹ דע  האי ׁש  אׁש רי  חטאיו. על לוֹ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מכ ּפ ר 
לרבּ וֹ נוֹ  לפּת וֹ ת ׁש בּ א למי אוֹ י הלּ ב. וּ בכוּ נת בּ רצוֹ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלר בּ וֹ נ וֹ 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ברצוֹ ן, וא רחוֹ ק, עח)בּ לב  ויפּת וּ הוּ (תהלים  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אוֹ מר הוּ א עּמ וֹ . נכוֹ ן א ולבּ ם ל וֹ  יכזּ בוֹ  וּ בל ׁש וֹ נם ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְבּ פיהם

כה) אא (שם  נפ ׁש י ה'  בּ לב אלי אלּ א דּ בריו, כּ ל וא , ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הגּ יעוּ  ׁש א טרם מהעוֹ לם להס ּת לּ ק עליו גּ וֹ רם זה ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָרחוֹ ק,
ולכן  דּ ין. לעשׂ וֹ ת בּ עוֹ לם מתעוֹ רר  זה ׁש אילן  בּ זמן ֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָימיו,
אליו  יבא ו א בּ ר בּ וֹ נוֹ , וּ רצ וֹ נוֹ  נפ ׁש וֹ  להדבּ יק  אדם ָצרי◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

כּ וֹ זב , ׁש כּ תוּ ב בּ רצ וֹ ן קא)מוּ ם לנגד (שם  יכּ וֹ ן א ׁש קרים דּ בר ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד218 חשוו סדר כה  ליו

כהתהלי מזמור | לחודש  ד | ראשו ספר

זה  על  עליו  יקבּ ל   ּכ ואחר ּפ ריסתבּ ּת חלּ ה, ראׁש וֹ  על יפרשׂ  , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌
ּת פלּ ין , ׁש הם  היּ חוּ ד , קׁש ר י ּק ׁש ר  ּכ אחר  תפלין,)מצוה. (מהו ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ועל  בּ שׂ מאל אחד בּ ק ׁש ר  וּ לתּק נם יד, וׁש ל ראׁש  ׁש ל ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה
ׁש בּ ארנוּ  כּ פי ב )הלּ ב , השירים וגוֹ '.(שיר  לראׁש י  ּת חת שׂ מאל וֹ  ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌

ח)וכתוּ ב והרי (שם  .זרוֹ ע על כּ ח וֹ תם  ּלב על  כחוֹ תם שׂ ימני ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
נכנס  ׁש אדם בּ ׁש עה , ּכ אחר  ׁש בּ ּת חלּ ה. הּמ עשׂ ה  וזהוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנוּ .
הּפ ה. בּ ד בּ וּ ר בּ ּק רבּ נוֹ ת, בּ ּת חלּ ה עצמוֹ  יטהר  הכּ נסת, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלבית

ראׁש וֹ  על  לפר שׂ  זה, מלכוּ ת על עליו יקבּ ל  ּכ מצוה)אחר  (פרישת  ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֹ
ּפ רישׂ ת ראׁש וֹ  על ׁש ּפ וֹ רס הּמ עשׂ ה כּ מוֹ  ,הּמ ל דּ וד ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ ׁש בחי
 ּכ ואחר יד, ׁש ל ּת פלּ ין כּ נגד  מיּ ׁש ב ּת פלּ ת  ּכ אחר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמצוה.
מעשׂ ה זה. כּ מ וֹ  וזה ראׁש . ׁש ל ּת פלּ ין כּ נגד  ׁש היא מעמד ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת
את ּפ וֹ גם ואם הּת פלּ ה . ּת ל וּ יה ודבּ וּ ר  בּ מעשׂ ה ודּ אי דבּ וּ ר. ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְכּ מ וֹ 
תפ לּ ה, א וזוֹ  בּ וֹ , ׁש וֹ רה מקוֹ ם מוֹ צא א הדּ בּ וּ ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ה,

וּ למּט ה, למעלה ההוּ א האיׁש  אלא)ונפ גּ ם  עוד , ׁש צּ רי(ולא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
אוֹ י  ׁש למה. ּת פלּ ה וזוֹ הי  עליו, דּ בּ וּ ר  וּ למלּ ל  מעשׂ ה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת

כּ תוּ ב עליו ר בּ וֹ נוֹ , עבוֹ דת בּ תפלּ תוֹ , ׁש ּפ וֹ גם א)לאיׁש  כּ י (ישעיה ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
שהרי  ׁש וֹ מע . איננּ י תפלּ ה  תרבּ וּ  כּ י גּ ם וגוֹ '. ּפ ני לראוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָתבוֹ אוּ 

תלוי . הדבר וּ בדבּ וּ ר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ ה 

וּ בדבּ וּ ר,בּ א בּ מע שׂ ה , ּכ תפ לּ וֹ ת ע וֹ שׂ ה ׁש אדם כּ יון ראה, ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
עליוֹ נים מתבּ רכים ידוֹ  ׁש על נמצא היּ חוּ ד, ק ׁש ר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְוק וֹ ׁש ר
ׁש ּס יּ ם אחרי  עצמוֹ , להראוֹ ת האדם  צרי ואז ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים.
מעץ  נפרד ׁש הרי העוֹ לם, מן  נפטר כּ אלּ וּ  עמידה, ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת

ׁש החזיר הּמ ות , עץ לאוֹ תוֹ  רגליו וכנּ ס ּפ קדוֹ נוֹ ,החיּ ים  לוֹ  ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌
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ׁש נּ אמר  מט )כּ מוֹ  הוֹ דה(בראשית ׁש הרי  הּמ ּט ה, אל רגליו ויּ אסף  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
עליהם. והתּפ לּ ל חטאיו  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַעל 

אליו,עכׁש ו ול וֹ מר  ולנּפ ל  הּמ ות, עץ לאוֹ תוֹ  להת כּ נּ ס צרי ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
אא  נפׁש י  ה' כּ עתאלי בּ פ ּק דוֹ ן.  ל נתּת י בּ התחלה . ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

והוֹ דיתי  כּ ראוּ י וד בּ וּ ר מעשׂ ה ועשׂ יתי  היּ חוּ ד את ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּק ׁש ר ּת י 
בּ ודּ אי.  ל מסר ּת י  נפׁש י הרי חטאי , עצמוֹ על אדם ויראה ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

מהעוֹ לם  נפטר מוּ םכּ אלּ וּ  הזּ ה, הּמ ות למקוֹ ם מסר ׁש נּ פׁש וֹ  , ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
הּמ ות עץ וזה הוּ א, החיּ ים עץ ׁש וּ א"ו וא"ו, בּ וֹ  אין  ָּכ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

הדּ בר ׁש ּס וֹ ד  להׁש מיענוּ , בּ א וזה סוד ה וּ א. להשמיענו בא (מה ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
האדםהדבר ) ׁש נּ פטר עד מתכּ ּפ רים  ׁש א חטאים ׁש יּ ׁש  -ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עד (ישעיהכב )מהעוֹ לם, לכם הזּ ה העון יכּפ ר אם ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
א זה, למקוֹ ם נפׁש וֹ  וּ מסר  למוּ ת ודּ אי  עצמוֹ  נתן וזה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְּת מתוּ ן.
ותּק וּ ן  ו דּ אי. מהעוֹ לם ׁש נּ פטר כּ מי  אלּ א בּ לּ ילה, כּ מוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ פ ּק דוֹ ן
עליו  מרחם הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ואז הלּ ב, בּ כוּ נת צרי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶזה
ולעבד  לפ ּת וֹ תוֹ  ׁש יּ וֹ דע  האי ׁש  אׁש רי  חטאיו. על לוֹ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מכ ּפ ר 
לרבּ וֹ נוֹ  לפּת וֹ ת ׁש בּ א למי אוֹ י הלּ ב. וּ בכוּ נת בּ רצוֹ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלר בּ וֹ נ וֹ 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ברצוֹ ן, וא רחוֹ ק, עח)בּ לב  ויפּת וּ הוּ (תהלים  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אוֹ מר הוּ א עּמ וֹ . נכוֹ ן א ולבּ ם ל וֹ  יכזּ בוֹ  וּ בל ׁש וֹ נם ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְבּ פיהם

כה) אא (שם  נפ ׁש י ה'  בּ לב אלי אלּ א דּ בריו, כּ ל וא , ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הגּ יעוּ  ׁש א טרם מהעוֹ לם להס ּת לּ ק עליו גּ וֹ רם זה ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָרחוֹ ק,
ולכן  דּ ין. לעשׂ וֹ ת בּ עוֹ לם מתעוֹ רר  זה ׁש אילן  בּ זמן ֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָימיו,
אליו  יבא ו א בּ ר בּ וֹ נוֹ , וּ רצ וֹ נוֹ  נפ ׁש וֹ  להדבּ יק  אדם ָצרי◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

כּ וֹ זב , ׁש כּ תוּ ב בּ רצ וֹ ן קא)מוּ ם לנגד (שם  יכּ וֹ ן א ׁש קרים דּ בר ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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יכּ וֹ ן  א  זּ ה מה לזהעיני . עצמוֹ  מתקין ׁש הוּ א בּ ׁש עה ? ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
א ואוֹ מר : יוֹ צא  קוֹ ל  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מן רחק ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְול בּ וֹ 

עיני . לנגד  יכּ וֹ ן,(למה)י כּ וֹ ן א עצמוֹ , את לתּק ן צרי זה ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש ם ליחד בּ א הוּ א אם ׁש כּ ן כּ ל ׁש יּ תּת ּק ן. רוֹ צה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵאינוֹ 
הזּ ה בּ עוֹ לם  הצּ דּ יקים  ׁש ל חלקם אׁש רי  כּ ראוּ י . מיחדוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְוא

כּ תוּ ב עליהם הבּ א, סו)וּ בעוֹ לם את(ישעיה וראוּ  כּ ב וֹ די וּ באוּ  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וכתוּ ב קמ)וגוֹ '. רבּ י (תהלים בּ א וגוֹ '. לׁש מ י וֹ דוּ  צדּ יקים א ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

לׁש מע  רק לעוֹ לם באתי  א אלמלא ואמר , ידוֹ  ונׁש ק ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר 
ואׁש רי  חלקי אׁש רי  יהוּ דה, ר בּ י  אמר לי . דּ י - א לּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

ׁש כּ ת וּ ב הוּ א,  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש  ׁש נּ דבּ קים י שׂ ראל, ד )חלק (דברים  ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
וגוֹ '. הדּ בקים ס)ואּת ם בּ ר וּ (ישעיה וגוֹ '. צדּ יקים כּ לּ ם  וע ּמ ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואמן. אמן לעוֹ לם ה' ימ ואמן. אמן לעוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְה'

י "ת " אל  י א נפילת  היא  ְְִִִֵֶֶַַַַמה

א א לדוד  נפׁש י ה ' א)אלי תרומה:(כה, פ' חדש  נב.)[זוהר  מה ](דף  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אּפ ים  נפילת עשׂ ה היא מה כּ ל ׁש עוֹ שׂ ה ּפ ר ׁש וּ ה, הרי ? ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ ת וּ ב אּפ ים, וּ נפילת וּ בּק ׁש וֹ ת  ותחנוּ נים ּת פלּ ה  ט)מ ׁש ה, (דברים ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ תן   ֹלת ו ונכנס ּת פלּ תוֹ , ׁש ּמ סיּ ם  אחר אבל ה '. לפני ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְואתנּפ ל
והוֹ איל  למּט ה. לרדת יׁש  בּ כלּ ם , נק ׁש רת והכּ לּ ה  העליוֹ נוֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רגוֹ ת

הּט עם  מה בּ יתא. בּ אלפא א ּפ ים נפילת צרי למּט ה, מוּ ם ויוֹ רד ? ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
את  מראה והלאה מכּ אן חטא וֹ , על והוֹ דה ּת פלּ תוֹ  ׁש התּפ לּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש כּ יון

בּ אהבה. לאדוֹ נוֹ  נפׁש וֹ  ׁש ּמ סר כה)עצמוֹ  נפׁש י (תהלים ה' אלי לדוד ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
נחת. בּ זה  לוֹ  ועוֹ שׂ ה  הּמ ות , בּ וֹ  ׁש וֹ רה הצּ ד לאוֹ ת וֹ  לוֹ  ונוֹ ח  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאא.

תהלי זוהר 
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יהוד  דּ רכי:לּמ דני ארחוֹ תי הוֹ דיעני 
אהיה אּת ה כּ י ולּמ דני  באמּת יׁש עיהדריכני 

בּ אלפא  לחכמים. הרזים רז יׁש  בּ יתא בּ אלפא  זה, כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְועם
והינוּ  בּ מקוֹ מוֹ , ּפ "א בּ ּה  ויׁש  וא"ו, אין זוֹ  ּפ דה (שם)בּ יתא ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

בּ ּה  ואין הם, ּפ עמים ר '  ּכ אחר  ישׂ ראל. את ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱאהים
הּט עם  מה למ וּ ת,?קוֹ "ף. אדם ׁש נּ מסר  הזּ וֹ , ׁש נּ פילה  מ וּ ם  ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש וֹ רה  הצּ ד לא וֹ תוֹ  רוּ ח  נחת ולע שׂ וֹ ת  רצוֹ נ וֹ , לכ וּ ן ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּמ ות  את בּ וֹ  מראה וּ בהרים, בּ חרב וֹ ת קוֹ ף  ׁש ע וֹ שׂ ה כּ מוֹ  , ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מּמ נּ ה. ׁש ּפ וֹ חד אחת חיּ ה  לפני ׁש ּמ ת ונראה ׁש ּמ ת , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַעצמוֹ 
אוֹ תוֹ ,  ולנׁש להרגוֹ  וחוֹ ׁש בת אליו, קרבה החיּ ה ׁש אוֹ תּה  ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
אז  מת , ׁש הוּ א  וחוֹ ׁש בת  מת, כּ מוֹ  לארץ נוֹ פל א וֹ תוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶר וֹ אה
האוֹ תיּ וֹ ת  ׁש ּת י הסּת לּ קוּ  ולכן בּ וֹ . נלחמת וא לאחוֹ ריה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָׁש בה
כּ ל  ועם  לבדּ וֹ . הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  רק  בּ הן מכּ יר ׁש אין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ לוּ ,
ׁש ּמ סר  הוּ א  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  עצמוֹ  את י שׂ ים ה לּ ב בּ רצוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה,
עליו  מחׁש יב  הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  בּ אהבה. נפׁש וֹ  את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶלוֹ 
כּ מוֹ  בּ ארץ לּפ ל צרי ולכן נׁש מתוֹ . את  מּמ נּ וּ  נטל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְכּ א לּ וּ 

אּפ ים, נפילת  ׁש יּ אמר בּ ׁש עה ׁש עוֹ שׂ ה מת  חטאים ׁש יּ ׁש  מוּ ם ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
כּ כּ ת וּ ב בּ מות, אלּ א  מת כּ ּפ רים ׁש אין כב)אדם יכּפ ר (ישעיה אם ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌

ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ טל  לוֹ  ׁש נּ ח ׁש ב  וכעת, וגוֹ '. הזּ ה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶהעון
עוֹ מדת את  העה אוֹ תּה  בּ רצ וֹ ן, אוֹ תּה  נתן והוּ א  נׁש מתוֹ , ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

הצּ ד  אוֹ תוֹ  ואת הצּ דדים, כּ ל את  וּ מׁש לים חטאיו, על ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלכ ּפ ר
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ת בּ אר.

תהלי זוהר 
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יכּ וֹ ן  א  זּ ה מה לזהעיני . עצמוֹ  מתקין ׁש הוּ א בּ ׁש עה ? ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
א ואוֹ מר : יוֹ צא  קוֹ ל  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מן רחק ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְול בּ וֹ 

עיני . לנגד  יכּ וֹ ן,(למה)י כּ וֹ ן א עצמוֹ , את לתּק ן צרי זה ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש ם ליחד בּ א הוּ א אם ׁש כּ ן כּ ל ׁש יּ תּת ּק ן. רוֹ צה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵאינוֹ 
הזּ ה בּ עוֹ לם  הצּ דּ יקים  ׁש ל חלקם אׁש רי  כּ ראוּ י . מיחדוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְוא

כּ תוּ ב עליהם הבּ א, סו)וּ בעוֹ לם את(ישעיה וראוּ  כּ ב וֹ די וּ באוּ  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וכתוּ ב קמ)וגוֹ '. רבּ י (תהלים בּ א וגוֹ '. לׁש מ י וֹ דוּ  צדּ יקים א ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

לׁש מע  רק לעוֹ לם באתי  א אלמלא ואמר , ידוֹ  ונׁש ק ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר 
ואׁש רי  חלקי אׁש רי  יהוּ דה, ר בּ י  אמר לי . דּ י - א לּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

ׁש כּ ת וּ ב הוּ א,  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש  ׁש נּ דבּ קים י שׂ ראל, ד )חלק (דברים  ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
וגוֹ '. הדּ בקים ס)ואּת ם בּ ר וּ (ישעיה וגוֹ '. צדּ יקים כּ לּ ם  וע ּמ ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואמן. אמן לעוֹ לם ה' ימ ואמן. אמן לעוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְה'

י "ת " אל  י א נפילת  היא  ְְִִִֵֶֶַַַַמה

א א לדוד  נפׁש י ה ' א)אלי תרומה:(כה, פ' חדש  נב.)[זוהר  מה ](דף  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אּפ ים  נפילת עשׂ ה היא מה כּ ל ׁש עוֹ שׂ ה ּפ ר ׁש וּ ה, הרי ? ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ ת וּ ב אּפ ים, וּ נפילת וּ בּק ׁש וֹ ת  ותחנוּ נים ּת פלּ ה  ט)מ ׁש ה, (דברים ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ תן   ֹלת ו ונכנס ּת פלּ תוֹ , ׁש ּמ סיּ ם  אחר אבל ה '. לפני ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְואתנּפ ל
והוֹ איל  למּט ה. לרדת יׁש  בּ כלּ ם , נק ׁש רת והכּ לּ ה  העליוֹ נוֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רגוֹ ת

הּט עם  מה בּ יתא. בּ אלפא א ּפ ים נפילת צרי למּט ה, מוּ ם ויוֹ רד ? ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
את  מראה והלאה מכּ אן חטא וֹ , על והוֹ דה ּת פלּ תוֹ  ׁש התּפ לּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש כּ יון

בּ אהבה. לאדוֹ נוֹ  נפׁש וֹ  ׁש ּמ סר כה)עצמוֹ  נפׁש י (תהלים ה' אלי לדוד ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
נחת. בּ זה  לוֹ  ועוֹ שׂ ה  הּמ ות , בּ וֹ  ׁש וֹ רה הצּ ד לאוֹ ת וֹ  לוֹ  ונוֹ ח  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאא.

תהלי זוהר 
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יהוד  דּ רכי:לּמ דני ארחוֹ תי הוֹ דיעני 
אהיה אּת ה כּ י ולּמ דני  באמּת יׁש עיהדריכני 

בּ אלפא  לחכמים. הרזים רז יׁש  בּ יתא בּ אלפא  זה, כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְועם
והינוּ  בּ מקוֹ מוֹ , ּפ "א בּ ּה  ויׁש  וא"ו, אין זוֹ  ּפ דה (שם)בּ יתא ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

בּ ּה  ואין הם, ּפ עמים ר '  ּכ אחר  ישׂ ראל. את ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱאהים
הּט עם  מה למ וּ ת,?קוֹ "ף. אדם ׁש נּ מסר  הזּ וֹ , ׁש נּ פילה  מ וּ ם  ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש וֹ רה  הצּ ד לא וֹ תוֹ  רוּ ח  נחת ולע שׂ וֹ ת  רצוֹ נ וֹ , לכ וּ ן ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּמ ות  את בּ וֹ  מראה וּ בהרים, בּ חרב וֹ ת קוֹ ף  ׁש ע וֹ שׂ ה כּ מוֹ  , ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מּמ נּ ה. ׁש ּפ וֹ חד אחת חיּ ה  לפני ׁש ּמ ת ונראה ׁש ּמ ת , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַעצמוֹ 
אוֹ תוֹ ,  ולנׁש להרגוֹ  וחוֹ ׁש בת אליו, קרבה החיּ ה ׁש אוֹ תּה  ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
אז  מת , ׁש הוּ א  וחוֹ ׁש בת  מת, כּ מוֹ  לארץ נוֹ פל א וֹ תוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶר וֹ אה
האוֹ תיּ וֹ ת  ׁש ּת י הסּת לּ קוּ  ולכן בּ וֹ . נלחמת וא לאחוֹ ריה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָׁש בה
כּ ל  ועם  לבדּ וֹ . הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  רק  בּ הן מכּ יר ׁש אין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ לוּ ,
ׁש ּמ סר  הוּ א  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  עצמוֹ  את י שׂ ים ה לּ ב בּ רצוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה,
עליו  מחׁש יב  הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  בּ אהבה. נפׁש וֹ  את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶלוֹ 
כּ מוֹ  בּ ארץ לּפ ל צרי ולכן נׁש מתוֹ . את  מּמ נּ וּ  נטל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְכּ א לּ וּ 

אּפ ים, נפילת  ׁש יּ אמר בּ ׁש עה ׁש עוֹ שׂ ה מת  חטאים ׁש יּ ׁש  מוּ ם ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
כּ כּ ת וּ ב בּ מות, אלּ א  מת כּ ּפ רים ׁש אין כב)אדם יכּפ ר (ישעיה אם ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌

ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ טל  לוֹ  ׁש נּ ח ׁש ב  וכעת, וגוֹ '. הזּ ה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶהעון
עוֹ מדת את  העה אוֹ תּה  בּ רצ וֹ ן, אוֹ תּה  נתן והוּ א  נׁש מתוֹ , ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

הצּ ד  אוֹ תוֹ  ואת הצּ דדים, כּ ל את  וּ מׁש לים חטאיו, על ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלכ ּפ ר
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ת בּ אר.

תהלי זוהר 
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היּ וֹ ם: כּ ל קוּ יתי ואוֹ תיהו רחמי זכר 
הּמ ה: מעוֹ לם כּ י אלזוחסדי וּ פׁש עי נעוּ רי חּט אות 

הּמ הזכר מע וֹ לם ּכ י  וחסדי ה' ו )רחמי פ':(כה, בראשית [זוהר ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

לז .)בראשית וּ מעוֹ לם](דף היוּ , מּמ ׁש  מעוֹ לם אמר , חיּ יא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם  לקח היו,ׁש לּ מ ּט ה [זה ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

אלא  השם, אנשי  כתוב ולא  שם, אנשי שכתוב היו, הרע צד של גבורים וגברים

כתוב] זה כמו  שם, כה)אנשי מעוֹ לם (תהלים כּ י וחסדי ה' רחמי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְזכר 
הּק דוֹ ׁש הּמ ה  אוֹ תם לקח ׁש לּ מ ּט ה וּ מעוֹ לם ודּ אי . מע וֹ לם . ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

קדוֹ ׁש ה מרכּ בה להיוֹ ת ראׁש וֹ נים אבוֹ ת והם הוּ א.  ָּבּ רו◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ודּ אי  מע וֹ לם מעוֹ לם. אׁש ר ה גּ בּ רים הּמ ה כּ אן גּ ם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.

מעוֹ לם אמר, יצחק ר בּ י  ה וּ א .  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם  ?[ומהו]לקח ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  ׁש לּ ׁש מה, מּט תוֹ  ג )זוֹ  לּה .(שיר  סביב  גּ בּ וֹ רים ׁש ים ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

האהים  בּ ני נקראוּ  כּ לּ ם אמר, אחא התבשמה]ר בּ י  לא  עדין .[שהרי  ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

אברה זכת – הה ל מע י וחסדי ה' רחמי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹזכר
ְֲַֹויעקב

הּמ הזכר  מע וֹ לם ּכ י  וחסדי ה' ו )רחמי פ':(כה, ויקרא [זוהר ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ל"ח.)שמיני כה)כּ תוּ ב](דף כּ י(תהלים  וחסדי ה'  רחמי זכר  ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
הּמ ה  אברהם.מעוֹ לם זה - וחסדי יעקב. זה - רחמי זכר  . ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

והעלה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם נטל וּ מע וֹ לם הּמ ה, מעוֹ לם ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִכּ י
העוֹ לם. על להגן קד וֹ ׁש ה מרכּ בה מהם וע שׂ ה למעלה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם

ׁש הי  על וּ מוּ ם וּ לרחם להגן אוֹ תם זוֹ כר  הוּ א מעוֹ לם, וּ  ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
מן  הצּ דּ יקים את הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  נוֹ טל כן כּ מוֹ  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

תהלי זוהר 
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יהו טוּ ב למען אּת ה לי זכר  ּכּ חסד :ּת זכּ ר 
יהוח ויׁש ר בּ דּ ר:טוֹ ב חּט אים יוֹ רה כּ ן על 
דּ רכּ וֹ :ט ענוים וילּמ ד ׁש ּפ ט בּ ּמ  ענוים ארחוֹ תיידר כּ ל 

יהו:ועדתיו בריתוֹ  לנצרי ואמת למעןיאחסד 

העוֹ לם. על להגן כּ די למעלה, אוֹ תם וּ מעלה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

יצחק ואם כּ אן נזכּ ר  א לּמ ה לה ּפ רע ּת אמר , נׁש אר אלּ א ? ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לבניו. ׁש ּמ ציקים פ)מאוֹ תם את(שם עוֹ ררה ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

וכתוּ ב  .מב )גּ בוּ רת יעיר(ישעיה מלחמוֹ ת כּ איׁש  יצא כּ גּ בּ וֹ ר  ה' ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
זכר אוֹ מר , חיּ יא ר בּ י  מכּ אן. ׁש הס ּת לּ ק יצחק וזהוּ  וגוֹ '. ֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִקנאה
אוֹ תם ׁש צּ ריכים ואברהם, יעקב הם אלּ וּ  - וחסדי ה' ַרחמי◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
 ּכ וּ מ וּ ם קרב וֹ ת, לעשׂ וֹ ת כּ די עוֹ מד יצחק אבל עלינוּ . ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְלהגן 

עּמ ם. אוֹ תוֹ  צריכים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְא

אתדּ בר ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש כּ ׁש בּ רא הּמ ה, מעוֹ לם כּ י אחר ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש א ראה הע וֹ לם. את בּ וֹ  וקיּ ם יצחק את נטל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
העוֹ לם. את בּ וֹ  והעמיד אברהם את  נטל לבדּ וֹ , לעמד  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל

ׁש כּ תוּ ב מב )זהוּ  והארץ (בראשית המים תוֹ לד וֹ ת א לּ ה ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש צּ ריכים ראה בּ אברהם. אלּ א בּ הבּ ראם  ּת קרי אל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ הבּ ראם,
את וקיּ ם יצחק, עם אוֹ תוֹ  ו ׁש ּת ף יעקב את לקח קיּ וּ ם , ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵי וֹ תר 
ועל  וׁש מים. ארץ אהים  ה ' ע שׂ וֹ ת בּ יוֹ ם  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
מעוֹ לם כּ י -  ּכ וּ מוּ ם העוֹ לם. התק יּ ם ויעקב בּ אברהם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶזה

◌ָ◌ֵהּמ ה.

תהלי זוהר 
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היּ וֹ ם: כּ ל קוּ יתי ואוֹ תיהו רחמי זכר 
הּמ ה: מעוֹ לם כּ י אלזוחסדי וּ פׁש עי נעוּ רי חּט אות 

הּמ הזכר מע וֹ לם ּכ י  וחסדי ה' ו )רחמי פ':(כה, בראשית [זוהר ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

לז .)בראשית וּ מעוֹ לם](דף היוּ , מּמ ׁש  מעוֹ לם אמר , חיּ יא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם  לקח היו,ׁש לּ מ ּט ה [זה ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

אלא  השם, אנשי  כתוב ולא  שם, אנשי שכתוב היו, הרע צד של גבורים וגברים

כתוב] זה כמו  שם, כה)אנשי מעוֹ לם (תהלים כּ י וחסדי ה' רחמי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְזכר 
הּק דוֹ ׁש הּמ ה  אוֹ תם לקח ׁש לּ מ ּט ה וּ מעוֹ לם ודּ אי . מע וֹ לם . ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

קדוֹ ׁש ה מרכּ בה להיוֹ ת ראׁש וֹ נים אבוֹ ת והם הוּ א.  ָּבּ רו◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ודּ אי  מע וֹ לם מעוֹ לם. אׁש ר ה גּ בּ רים הּמ ה כּ אן גּ ם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.

מעוֹ לם אמר, יצחק ר בּ י  ה וּ א .  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם  ?[ומהו]לקח ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  ׁש לּ ׁש מה, מּט תוֹ  ג )זוֹ  לּה .(שיר  סביב  גּ בּ וֹ רים ׁש ים ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

האהים  בּ ני נקראוּ  כּ לּ ם אמר, אחא התבשמה]ר בּ י  לא  עדין .[שהרי  ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

אברה זכת – הה ל מע י וחסדי ה' רחמי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹזכר
ְֲַֹויעקב

הּמ הזכר  מע וֹ לם ּכ י  וחסדי ה' ו )רחמי פ':(כה, ויקרא [זוהר ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ל"ח.)שמיני כה)כּ תוּ ב](דף כּ י(תהלים  וחסדי ה'  רחמי זכר  ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
הּמ ה  אברהם.מעוֹ לם זה - וחסדי יעקב. זה - רחמי זכר  . ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

והעלה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם נטל וּ מע וֹ לם הּמ ה, מעוֹ לם ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִכּ י
העוֹ לם. על להגן קד וֹ ׁש ה מרכּ בה מהם וע שׂ ה למעלה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם

ׁש הי  על וּ מוּ ם וּ לרחם להגן אוֹ תם זוֹ כר  הוּ א מעוֹ לם, וּ  ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
מן  הצּ דּ יקים את הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  נוֹ טל כן כּ מוֹ  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

תהלי זוהר 
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יהו טוּ ב למען אּת ה לי זכר  ּכּ חסד :ּת זכּ ר 
יהוח ויׁש ר בּ דּ ר:טוֹ ב חּט אים יוֹ רה כּ ן על 
דּ רכּ וֹ :ט ענוים וילּמ ד ׁש ּפ ט בּ ּמ  ענוים ארחוֹ תיידר כּ ל 

יהו:ועדתיו בריתוֹ  לנצרי ואמת למעןיאחסד 

העוֹ לם. על להגן כּ די למעלה, אוֹ תם וּ מעלה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

יצחק ואם כּ אן נזכּ ר  א לּמ ה לה ּפ רע ּת אמר , נׁש אר אלּ א ? ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לבניו. ׁש ּמ ציקים פ)מאוֹ תם את(שם עוֹ ררה ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

וכתוּ ב  .מב )גּ בוּ רת יעיר(ישעיה מלחמוֹ ת כּ איׁש  יצא כּ גּ בּ וֹ ר  ה' ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
זכר אוֹ מר , חיּ יא ר בּ י  מכּ אן. ׁש הס ּת לּ ק יצחק וזהוּ  וגוֹ '. ֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִקנאה
אוֹ תם ׁש צּ ריכים ואברהם, יעקב הם אלּ וּ  - וחסדי ה' ַרחמי◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
 ּכ וּ מ וּ ם קרב וֹ ת, לעשׂ וֹ ת כּ די עוֹ מד יצחק אבל עלינוּ . ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְלהגן 

עּמ ם. אוֹ תוֹ  צריכים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְא

אתדּ בר ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש כּ ׁש בּ רא הּמ ה, מעוֹ לם כּ י אחר ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש א ראה הע וֹ לם. את בּ וֹ  וקיּ ם יצחק את נטל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
העוֹ לם. את בּ וֹ  והעמיד אברהם את  נטל לבדּ וֹ , לעמד  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל

ׁש כּ תוּ ב מב )זהוּ  והארץ (בראשית המים תוֹ לד וֹ ת א לּ ה ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש צּ ריכים ראה בּ אברהם. אלּ א בּ הבּ ראם  ּת קרי אל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ הבּ ראם,
את וקיּ ם יצחק, עם אוֹ תוֹ  ו ׁש ּת ף יעקב את לקח קיּ וּ ם , ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵי וֹ תר 
ועל  וׁש מים. ארץ אהים  ה ' ע שׂ וֹ ת בּ יוֹ ם  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
מעוֹ לם כּ י -  ּכ וּ מוּ ם העוֹ לם. התק יּ ם ויעקב בּ אברהם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶזה

◌ָ◌ֵהּמ ה.

תהלי זוהר 
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יהו ׁש מלעוֹ נ הוּ א:וסלחּת  רב כּ י זהיבי מי 
יהו ירא יבחר:האיׁש  בּ דר נפׁש וֹ יגיוֹ רנּ וּ  

ארץ: יירׁש  וזרעוֹ  ּת לין יהוידבּ טוֹ ב סוֹ ד 
להוֹ דיעם: וּ בריתוֹ  יהוטוליראיו אל ּת מיד עיני 

קד רית  א ת  ז אמר הוי  ה רה  ל העלי ְְֱִֵֵֶֶֶַָָֹסד

לה וֹ דיעםסוֹ ד  וּ בריתוֹ  ליראיו יד )ה ' ויחי:(כה, פ' בראשית [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

רלו:) ּפ תח](דף  אבּ א רבּ י  וגוֹ '. נפׁש י ּת בא אל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ סוֹ דם
כה)ואמר , הּס וֹ ד (תהלים - ליראיו ה' ס וֹ ד וג וֹ '. ליראיו ה' ס וֹ ד ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

לאוֹ תם אלּ א הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נתן  א הּת וֹ רה ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן
ׁש ל  עליוֹ ן סוֹ ד להם מתגּ לּ ה חטא, יראי ׁש הם וּ מי חטא, ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הּת וֹ רה ׁש ל העלי וֹ ן סוֹ ד וּ מיהוּ  בּ ריתּת וֹ רה. אוֹ ת זוֹ  אוֹ מר הוי  ? ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
הטריח וּ  ולוי ׁש מעוֹ ן  קד ׁש . בּ רית  ה' סוֹ ד ׁש נּ קראת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹקד ׁש ,

ויקבּ  עצמם ׁש יּ ּמ וֹ לוּ  ׁש כם בּ אנׁש י זה סוֹ ד  על עליהםעצמם ל וּ  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
בּ ן  זמרי בּ מע שׂ ה וע וֹ ד, ׁש בּ מרמה. מעיד והּפ ס וּ ק זה, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶסוֹ ד
ּת בא אל בּ סוֹ דם  אמר, ויעקב הזּ ה. הּס וֹ ד את ׁש ּפ סל ֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָסל וּ א

נפׁש י  ז וֹ  מי  העליוֹ נהנפׁש י . בּ בּ רית ונאחזת ׁש נּ כנסת נפ ׁש  זוֹ  ? ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
החיּ ים. צרוֹ ר  נפׁש  ונקראת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

 תי ו  עי אר  ל קד (מ"ב)להע נברא  א ת ת ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

להוֹ דיעם סוֹ ד וּ ברית וֹ  ליראיו יד )ה' פקודי:(כה, פ' שמות (דף[זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ואמר,]רל"ד.) אחריו יהוּ דה רבּ י  כה)ּפ תח ה'(תהלים ס וֹ ד ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ה' ס וֹ ד אבל ּפ ר ׁש וּ הוּ , הרי זה ּפ סוּ ק  להוֹ דיעם. וּ בריתוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִליראיו

בּ גניזוּ ת, ׁש עוֹ מד עלי וֹ ן סוֹ ד אוֹ תוֹ  - סתוםליראיו (שהוא ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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בּ ר וּ וגנוז) מהּק דוֹ ׁש  יראים ׁש הם ליראיו, אלּ א  עוֹ מד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵא
וׁש יּ היוּ  עליוֹ נים, סוֹ דוֹ ת לאוֹ תם ראוּ יים והם ּת מיד , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָהוּ א
ׁש הם מוּ ם  כּ ראוּ י , וּ בנסּת ר  בּ גניזוּ ת עלי וֹ נים סוֹ ד וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם
ׁש ה וּ א הּס וֹ ד  - להוֹ דיעם וּ בריתוֹ  אבל עלי וֹ נים. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶסוֹ דוֹ ת
ׁש עוֹ מד  מקוֹ ם ׁש הוּ א מוּ ם להוֹ דיעם, הּק דׁש , בּ ברית ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵעוֹ מד 

ולדעת. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלהגּ לוֹ ת

בּ יראה,ועוֹ ד, העוֹ מדים סוֹ דוֹ ת ׁש הם - ליראיו ה' סוֹ ד  ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
סוֹ דוֹ ת בּ אוֹ תם בּ הם יראים חטא יראי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואוֹ תם
דּ ברים, וּ לפר ׁש  לדעת - להוֹ דיעם וּ בריתוֹ  אבל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים.

לפרוּ ׁש . עוֹ מדים ה דּ ברים ׁש אוֹ תם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

והתקיּ ם,בּ א העוֹ לם נחקק  אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים בּ ארבּ עים וּ ראה , ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
עוֹ לוֹ ת כּ ׁש ּמ צטרפוֹ ת , הּק ד וֹ ׁש . ה ם ׁש ל עטרה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ְוכלּ ם
בּ עטר וֹ ת מתעּט רוֹ ת למּט ה, וי וֹ רדוֹ ת ׁש לּ מעלה  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָבּ אוֹ ת יּ וֹ ת
יצאוּ   ּכ אחר להתקיּ ם. ויכוֹ ל העוֹ לם, צדדי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ עת
היּ חוּ ד  בּ עוֹ לם וּ מּט ה, למעלה העוֹ לם את וּ בראוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת

ונקראים הּפ רוּ ד, ב )וּ בעוֹ לם השירים הרי (שיר  בתר , הרי  ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ואז  אליו, לקרב מתחיל הדּ ר וֹ ם  כּ ׁש צּ ד ׁש נּ ׁש קים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַהּפ רוּ ד
ה וּ א והכּ ל ׁש וֹ פע , ׁש לּ מעלה הזּ ה וּ בכּ ח ׁש וֹ פעים, ֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
מּט מיר המחה ׁש ל בּ רצוֹ ן עוֹ לה כּ ׁש ה ּמ חׁש בה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה.
זה וּ מתקרבים אחד , זהר מּת וֹ כּה  וׁש וֹ פע מגּ יע הּט מירים, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
סוֹ ד  הן אוֹ תיּ וֹ ת  וּ ׁש ּת ים אר בּ עים ואוֹ תן ּפ ר ׁש וּ ה. והרי ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָבּ זה,
והן  הּת חּת וֹ ן, והעוֹ לם העלי וֹ ן העוֹ לם נברא וּ בהן ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ ן,

ועל  העוֹ למוֹ ת. כּ ל וסוֹ ד  סוֹ ד הּק יּ וּ ם כּ תוּ ב  העוֹ למוֹ ת, סוֹ ד  ׁש הן ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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יהו ׁש מלעוֹ נ הוּ א:וסלחּת  רב כּ י זהיבי מי 
יהו ירא יבחר:האיׁש  בּ דר נפׁש וֹ יגיוֹ רנּ וּ  

ארץ: יירׁש  וזרעוֹ  ּת לין יהוידבּ טוֹ ב סוֹ ד 
להוֹ דיעם: וּ בריתוֹ  יהוטוליראיו אל ּת מיד עיני 

קד רית  א ת  ז אמר הוי  ה רה  ל העלי ְְֱִֵֵֶֶֶַָָֹסד

לה וֹ דיעםסוֹ ד  וּ בריתוֹ  ליראיו יד )ה ' ויחי:(כה, פ' בראשית [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

רלו:) ּפ תח](דף  אבּ א רבּ י  וגוֹ '. נפׁש י ּת בא אל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ סוֹ דם
כה)ואמר , הּס וֹ ד (תהלים - ליראיו ה' ס וֹ ד וג וֹ '. ליראיו ה' ס וֹ ד ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

לאוֹ תם אלּ א הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נתן  א הּת וֹ רה ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן
ׁש ל  עליוֹ ן סוֹ ד להם מתגּ לּ ה חטא, יראי ׁש הם וּ מי חטא, ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הּת וֹ רה ׁש ל העלי וֹ ן סוֹ ד וּ מיהוּ  בּ ריתּת וֹ רה. אוֹ ת זוֹ  אוֹ מר הוי  ? ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
הטריח וּ  ולוי ׁש מעוֹ ן  קד ׁש . בּ רית  ה' סוֹ ד ׁש נּ קראת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹקד ׁש ,

ויקבּ  עצמם ׁש יּ ּמ וֹ לוּ  ׁש כם בּ אנׁש י זה סוֹ ד  על עליהםעצמם ל וּ  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
בּ ן  זמרי בּ מע שׂ ה וע וֹ ד, ׁש בּ מרמה. מעיד והּפ ס וּ ק זה, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶסוֹ ד
ּת בא אל בּ סוֹ דם  אמר, ויעקב הזּ ה. הּס וֹ ד את ׁש ּפ סל ֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָסל וּ א

נפׁש י  ז וֹ  מי  העליוֹ נהנפׁש י . בּ בּ רית ונאחזת ׁש נּ כנסת נפ ׁש  זוֹ  ? ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
החיּ ים. צרוֹ ר  נפׁש  ונקראת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

 תי ו  עי אר  ל קד (מ"ב)להע נברא  א ת ת ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

להוֹ דיעם סוֹ ד וּ ברית וֹ  ליראיו יד )ה' פקודי:(כה, פ' שמות (דף[זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ואמר,]רל"ד.) אחריו יהוּ דה רבּ י  כה)ּפ תח ה'(תהלים ס וֹ ד ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ה' ס וֹ ד אבל ּפ ר ׁש וּ הוּ , הרי זה ּפ סוּ ק  להוֹ דיעם. וּ בריתוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִליראיו

בּ גניזוּ ת, ׁש עוֹ מד עלי וֹ ן סוֹ ד אוֹ תוֹ  - סתוםליראיו (שהוא ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
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בּ ר וּ וגנוז) מהּק דוֹ ׁש  יראים ׁש הם ליראיו, אלּ א  עוֹ מד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵא
וׁש יּ היוּ  עליוֹ נים, סוֹ דוֹ ת לאוֹ תם ראוּ יים והם ּת מיד , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָהוּ א
ׁש הם מוּ ם  כּ ראוּ י , וּ בנסּת ר  בּ גניזוּ ת עלי וֹ נים סוֹ ד וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם
ׁש ה וּ א הּס וֹ ד  - להוֹ דיעם וּ בריתוֹ  אבל עלי וֹ נים. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶסוֹ דוֹ ת
ׁש עוֹ מד  מקוֹ ם ׁש הוּ א מוּ ם להוֹ דיעם, הּק דׁש , בּ ברית ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵעוֹ מד 

ולדעת. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלהגּ לוֹ ת

בּ יראה,ועוֹ ד, העוֹ מדים סוֹ דוֹ ת ׁש הם - ליראיו ה' סוֹ ד  ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
סוֹ דוֹ ת בּ אוֹ תם בּ הם יראים חטא יראי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואוֹ תם
דּ ברים, וּ לפר ׁש  לדעת - להוֹ דיעם וּ בריתוֹ  אבל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים.

לפרוּ ׁש . עוֹ מדים ה דּ ברים ׁש אוֹ תם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

והתקיּ ם,בּ א העוֹ לם נחקק  אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים בּ ארבּ עים וּ ראה , ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
עוֹ לוֹ ת כּ ׁש ּמ צטרפוֹ ת , הּק ד וֹ ׁש . ה ם ׁש ל עטרה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ְוכלּ ם
בּ עטר וֹ ת מתעּט רוֹ ת למּט ה, וי וֹ רדוֹ ת ׁש לּ מעלה  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָבּ אוֹ ת יּ וֹ ת
יצאוּ   ּכ אחר להתקיּ ם. ויכוֹ ל העוֹ לם, צדדי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ עת
היּ חוּ ד  בּ עוֹ לם וּ מּט ה, למעלה העוֹ לם את וּ בראוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת

ונקראים הּפ רוּ ד, ב )וּ בעוֹ לם השירים הרי (שיר  בתר , הרי  ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ואז  אליו, לקרב מתחיל הדּ ר וֹ ם  כּ ׁש צּ ד ׁש נּ ׁש קים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַהּפ רוּ ד
ה וּ א והכּ ל ׁש וֹ פע , ׁש לּ מעלה הזּ ה וּ בכּ ח ׁש וֹ פעים, ֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
מּט מיר המחה ׁש ל בּ רצוֹ ן עוֹ לה כּ ׁש ה ּמ חׁש בה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה.
זה וּ מתקרבים אחד , זהר מּת וֹ כּה  וׁש וֹ פע מגּ יע הּט מירים, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
סוֹ ד  הן אוֹ תיּ וֹ ת  וּ ׁש ּת ים אר בּ עים ואוֹ תן ּפ ר ׁש וּ ה. והרי ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָבּ זה,
והן  הּת חּת וֹ ן, והעוֹ לם העלי וֹ ן העוֹ לם נברא וּ בהן ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ ן,

ועל  העוֹ למוֹ ת. כּ ל וסוֹ ד  סוֹ ד הּק יּ וּ ם כּ תוּ ב  העוֹ למוֹ ת, סוֹ ד  ׁש הן ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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החקוּ קוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת סוֹ ד  זה להוֹ דיעם. וּ בריתוֹ  ליראיו ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִה'
להקריב  צרי אדם כּ ל בּ גלוּ י. בּ חקיק וֹ תיו מפר ׁש וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ הצנע,
הלּ ב, בּ רצוֹ ן  בּ שׂ מחה, הוּ א,  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  קר בּ ן בּ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ תוֹ 
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ונחׁש ב ה כינה, כּ נפי ּת חת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכניס וֹ 

בּ רצ וֹ ן. ׁש יּ תק בּ ל ׁש לם קרבּ ן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ה וּ א 

לה וֹ דיעםס וֹ ד  וּ ברית וֹ  ליראיו  יד)ה ' תזריע:(כה , פ' ויקרא  [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מ"ד.) למוּ ל ](דף  ז וֹ  מצוה  ערלתוֹ . בּ שׂ ר יּמ וֹ ל המיני  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב יּ וֹ ם
ׁש כּ תוּ ב עלי וֹ ן , סוֹ ד הּק דׁש . בּ רית מילת ימים כה )לׁש מנה (תהלים  ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

להוֹ דיעם . וּ ברית וֹ  ליראיו ה ' אוֹ תם למיס וֹ ד  יראיו, לאוֹ תם ? ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
רק  לגלּ וֹ ת, ראוּ י  א  הּק דוֹ ׁש  הבּ רית סוֹ ד ׁש הרי  חטא, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִיראי
בּ כּמ ה  ונתבּ אר ּפ ר ׁש וּ הוּ , הרי הּק דוֹ ׁש  הבּ רית סוֹ ד ואת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָלהם.
העם  לכל העוֹ לם, על ח יּ וּ ב  הוּ א ימים ל ׁש מנה זה וסוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְמק וֹ מוֹ ת.
המיני יוֹ ם ערלתוֹ . בּ שׂ ר יּמ וֹ ל המיני  וּ ביּ וֹ ם ׁש כּ תוּ ב ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
אוֹ תוֹ  וּ מילת הדּ רגוֹ ת, לכל  ׁש מיני  והוּ א  הּק ד ׁש , בּ רית אוֹ ת זה וּ  -ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ה זּ מן בּ אוֹ תוֹ  ׁש הרי הבּ רית . מלּ פני ערלה אוֹ תּה  להעביר  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
ה בּ רית, מלּ פני  הערלה אוֹ ת ּה  להעביר הּק דוֹ ׁש  העם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תכּ נּ סים
ודּ אי וּ מתגּ לּ ה ׁש לּ וֹ  הּפ מליא כּ ל את מכנּ ס הוּ א  ּבּ ר ו ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש הרי הּק דוֹ ׁש . בּ רית מלּ פני  למעלה הערלה אוֹ תּה  את ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעביר
למעלה. מעשׂ ה מעוֹ ררים למּט ה, עוֹ שׂ ים ׁש יּ שׂ ראל הּמ עשׂ ים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל 
למעלה, הּק דוׁש  העם מכּ ל הערלה אוֹ תּה  נדחית זמן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְוּ באוֹ תוֹ 
אוֹ תּה  להׁש רוֹ ת עפר  עם אחד כּ לי הערלה לאות ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מתקינים

הכּ תוּ ב  בּ סוֹ ד בּ תוֹ כוֹ , סה )הערלה לחמ וֹ .(ישעיה  עפר (בראשית ונחׁש  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
בּ ּמ קוֹ ם ג ) בּ זּ י וֹ ן  לנהג  צרי ׁש א מכּ אן  .חיּ י ימי  כּ ל ּת אכל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְועפר
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רגלי: מרׁש ת יוֹ ציא הוּ א יחידטזכּ י כּ י וחנּ ני אלי ּפ נה 
אני: הוֹ ציאני:יזועני מּמ צוּ קוֹ תי הרחיבוּ  לבבי צרוֹ ת 

חּט אותי:יח לכל ושׂ א ועמלי עניי רבּ וּ יטראה כּ י אוֹ יבי ראה 
שׂ נאוּ ני: חמס כּ יכושׂ נאת ׁש  אבוֹ  אל והצּ ילני נפׁש י ׁש מרה 

:ב קוּ יתי:כאחסיתי כּ י יצּ רוּ ני ׁש ר וי אהיםכבּת ם ּפ דה 
:צרוֹ תיו מכּ ל ישׂ ראל את

וּ מק וֹ מוֹ  הזּ וֹ , מהבּ רית אוֹ תוֹ  ׁש ּמ עבירים גּ ב על  אף  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַההוּ א.
עפר , הוּ א הזּ וֹ  מהבּ רית נפרד  ׁש הנּ חׁש (שהנה )כּ אׁש ר אחר ׁש הרי ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

את ה  ל וֹ  שׂ ם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  האדם, מ לּ פני העבר הוּ א ַ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
וכיון .חיּ י ימי כּ ל ּת אכל ועפר  ׁש כּ תוּ ב  בּ עפר , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְמד וֹ רוֹ 
מדוֹ רוֹ  שׂ ם אדם, מלּ פני אוֹ תוֹ  כּ ׁש העביר  הוּ א  ּבּ רו ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק ד וֹ ׁש 
צריכים  אנוּ  מּמ ׁש  גּ ון  בּ אוֹ תוֹ   ּכ אוֹ תוֹ , והתקין ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶבּ עפר
הּמ דוֹ ר  בּ וֹ  ׁש יּ היה עפר  לּה  להתקין  הערלה, את ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ עבירים

הוּ א,ׁש לּ וֹ .  ּבּ רו ל ּק ד וֹ ׁש  קר בּ ן  בּ ן א וֹ ת וֹ  להקריב  צרי אדם  כּ ל  ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ונחׁש ב הכינה , כּ נפי ּת חת להכניס וֹ  ה לּ ב, בּ רצ וֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה ,
בּ רצ וֹ ן. ׁש יּ תק בּ ל  ׁש לם  קר בּ ן ׁש ה וּ א  ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
וזה  ימים, לׁש מנה זה הבּ המה. קר בּ ן  כּ מ וֹ  הזּ ה , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוהּק רבּ ן 
בּ ּמ ה  ירצה. והלאה המיני וּ מיּ וֹ ם ׁש כּ תוּ ב  ימים, ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִלׁש מנה

עליוירצה  ׁש עוֹ ברת כּ יון  אחת. ׁש בּ ת עליו ׁש עוֹ ברת בּ זה ? ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
לּמ ה  לקרבּ ן . וזה לקר בּ ן , ירצה זה אז  אחת, מוּ ם ׁש בּ ת ? ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

כּ ן ועל ה ּק דׁש , בּ רית סוֹ ד  הבּ ת, אוֹ תּה  אל ונז דּ ּמ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ד בּ ק
עליוֹ ן. בּ סוֹ ד  הוּ א מהימנא )הכּ ל  רעיא .(ע"כ ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌
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החקוּ קוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת סוֹ ד  זה להוֹ דיעם. וּ בריתוֹ  ליראיו ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִה'
להקריב  צרי אדם כּ ל בּ גלוּ י. בּ חקיק וֹ תיו מפר ׁש וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ הצנע,
הלּ ב, בּ רצוֹ ן  בּ שׂ מחה, הוּ א,  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  קר בּ ן בּ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ תוֹ 
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ונחׁש ב ה כינה, כּ נפי ּת חת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכניס וֹ 

בּ רצ וֹ ן. ׁש יּ תק בּ ל ׁש לם קרבּ ן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ה וּ א 

לה וֹ דיעםס וֹ ד  וּ ברית וֹ  ליראיו  יד)ה ' תזריע:(כה , פ' ויקרא  [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מ"ד.) למוּ ל ](דף  ז וֹ  מצוה  ערלתוֹ . בּ שׂ ר יּמ וֹ ל המיני  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב יּ וֹ ם
ׁש כּ תוּ ב עלי וֹ ן , סוֹ ד הּק דׁש . בּ רית מילת ימים כה )לׁש מנה (תהלים  ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

להוֹ דיעם . וּ ברית וֹ  ליראיו ה ' אוֹ תם למיס וֹ ד  יראיו, לאוֹ תם ? ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
רק  לגלּ וֹ ת, ראוּ י  א  הּק דוֹ ׁש  הבּ רית סוֹ ד ׁש הרי  חטא, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִיראי
בּ כּמ ה  ונתבּ אר ּפ ר ׁש וּ הוּ , הרי הּק דוֹ ׁש  הבּ רית סוֹ ד ואת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָלהם.
העם  לכל העוֹ לם, על ח יּ וּ ב  הוּ א ימים ל ׁש מנה זה וסוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְמק וֹ מוֹ ת.
המיני יוֹ ם ערלתוֹ . בּ שׂ ר יּמ וֹ ל המיני  וּ ביּ וֹ ם ׁש כּ תוּ ב ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
אוֹ תוֹ  וּ מילת הדּ רגוֹ ת, לכל  ׁש מיני  והוּ א  הּק ד ׁש , בּ רית אוֹ ת זה וּ  -ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ה זּ מן בּ אוֹ תוֹ  ׁש הרי הבּ רית . מלּ פני ערלה אוֹ תּה  להעביר  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
ה בּ רית, מלּ פני  הערלה אוֹ ת ּה  להעביר הּק דוֹ ׁש  העם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תכּ נּ סים
ודּ אי וּ מתגּ לּ ה ׁש לּ וֹ  הּפ מליא כּ ל את מכנּ ס הוּ א  ּבּ ר ו ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש הרי הּק דוֹ ׁש . בּ רית מלּ פני  למעלה הערלה אוֹ תּה  את ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעביר
למעלה. מעשׂ ה מעוֹ ררים למּט ה, עוֹ שׂ ים ׁש יּ שׂ ראל הּמ עשׂ ים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל 
למעלה, הּק דוׁש  העם מכּ ל הערלה אוֹ תּה  נדחית זמן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְוּ באוֹ תוֹ 
אוֹ תּה  להׁש רוֹ ת עפר  עם אחד כּ לי הערלה לאות ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מתקינים

הכּ תוּ ב  בּ סוֹ ד בּ תוֹ כוֹ , סה )הערלה לחמ וֹ .(ישעיה  עפר (בראשית ונחׁש  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
בּ ּמ קוֹ ם ג ) בּ זּ י וֹ ן  לנהג  צרי ׁש א מכּ אן  .חיּ י ימי  כּ ל ּת אכל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְועפר
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רגלי: מרׁש ת יוֹ ציא הוּ א יחידטזכּ י כּ י וחנּ ני אלי ּפ נה 
אני: הוֹ ציאני:יזועני מּמ צוּ קוֹ תי הרחיבוּ  לבבי צרוֹ ת 

חּט אותי:יח לכל ושׂ א ועמלי עניי רבּ וּ יטראה כּ י אוֹ יבי ראה 
שׂ נאוּ ני: חמס כּ יכושׂ נאת ׁש  אבוֹ  אל והצּ ילני נפׁש י ׁש מרה 

:ב קוּ יתי:כאחסיתי כּ י יצּ רוּ ני ׁש ר וי אהיםכבּת ם ּפ דה 
:צרוֹ תיו מכּ ל ישׂ ראל את

וּ מק וֹ מוֹ  הזּ וֹ , מהבּ רית אוֹ תוֹ  ׁש ּמ עבירים גּ ב על  אף  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַההוּ א.
עפר , הוּ א הזּ וֹ  מהבּ רית נפרד  ׁש הנּ חׁש (שהנה )כּ אׁש ר אחר ׁש הרי ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

את ה  ל וֹ  שׂ ם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  האדם, מ לּ פני העבר הוּ א ַ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
וכיון .חיּ י ימי כּ ל ּת אכל ועפר  ׁש כּ תוּ ב  בּ עפר , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְמד וֹ רוֹ 
מדוֹ רוֹ  שׂ ם אדם, מלּ פני אוֹ תוֹ  כּ ׁש העביר  הוּ א  ּבּ רו ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק ד וֹ ׁש 
צריכים  אנוּ  מּמ ׁש  גּ ון  בּ אוֹ תוֹ   ּכ אוֹ תוֹ , והתקין ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶבּ עפר
הּמ דוֹ ר  בּ וֹ  ׁש יּ היה עפר  לּה  להתקין  הערלה, את ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ עבירים

הוּ א,ׁש לּ וֹ .  ּבּ רו ל ּק ד וֹ ׁש  קר בּ ן  בּ ן א וֹ ת וֹ  להקריב  צרי אדם  כּ ל  ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ונחׁש ב הכינה , כּ נפי ּת חת להכניס וֹ  ה לּ ב, בּ רצ וֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה ,
בּ רצ וֹ ן. ׁש יּ תק בּ ל  ׁש לם  קר בּ ן ׁש ה וּ א  ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
וזה  ימים, לׁש מנה זה הבּ המה. קר בּ ן  כּ מ וֹ  הזּ ה , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוהּק רבּ ן 
בּ ּמ ה  ירצה. והלאה המיני וּ מיּ וֹ ם ׁש כּ תוּ ב  ימים, ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִלׁש מנה

עליוירצה  ׁש עוֹ ברת כּ יון  אחת. ׁש בּ ת עליו ׁש עוֹ ברת בּ זה ? ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
לּמ ה  לקרבּ ן . וזה לקר בּ ן , ירצה זה אז  אחת, מוּ ם ׁש בּ ת ? ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

כּ ן ועל ה ּק דׁש , בּ רית סוֹ ד  הבּ ת, אוֹ תּה  אל ונז דּ ּמ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ד בּ ק
עליוֹ ן. בּ סוֹ ד  הוּ א מהימנא )הכּ ל  רעיא .(ע"כ ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌

תהלי זוהר 
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יהואכו ׁש פטני הלכּת ילדוד בּ תּמ י אני כּ י 
וּ ביהו:אמעד א בּ חנניבבּ טחּת י 

יהוולבּ י:(צרופה)ונּס ני כליוֹ תי כּ יג צרפה 
: בּ אמּת והתהלּ כּת י עיני לנגד  ּיׁש בּת יד חסד א 
אבוֹ א: א נעלמים ועם ׁש וא מתי קהלהעם שׂ נאתי 

אׁש ב: א רׁש עים ועם כּ ּפ יומרעים בּ נּק יוֹ ן ארחץ 
יהו מזבּ ח את בּ קוֹ לז:ואסבבה לׁש מע 

ולסכנה לצרה 
וגו' א)שפטני  כו ]:(כו, לפרק  תהלי בי[שימוש צרה לו שיש  למי .

י "ב בו ויש אותו אמור  ח"ו , בשביה שהוא למי  או ביבשה בי בי
מ ל' ,בידיה "אשר מ א' אלהכ"י . שלו וש וינצל פסוקי

.חטאי" מ י ' "כפי , מ כ ' "קהל, מ ה' "לשמיע,

תהלי שימוש

על נשאר חוזרת  וכשנשמתו בלילה  האד על שורה רעה  רוח
ידיו  שנוטל עד ידיו

ה '""ארחץ מז ּב ח את ואסבבה ּכ ּפ י  ו )ּב נּק י וֹ ן  תורה;:(כו, [זוהר ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌

קפד:] דף  וישב  פ' א' חלק זהזוהר מקרא שמעון, רבי אמר
אדם לך אין שהרי כאן, הדבר סוד וראה בוא אבל  נתבאר,
על  שורה טמא ורוח בלילה, מיתה טעם  יטעם שלא בעולם
מן  נסתלקה הקדושה שהנשמה לפי  הטעם, מה הגוף, אותו
ונסתלקה יצאה הקדושה שהנשמה וכיון ממנו , ויצאה האדם

תהלי זוהר 
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:נפלאוֹ תי כּ ל וּ לסּפ ר אהבּת ייהוחּת וֹ דה 
:כּ בוֹ ד מׁש כּ ן וּ מקוֹ ם ּב ית עםטמעוֹ ן ּת אסף אל 

חיּ י: דמים אנׁש י ועם נפׁש י בּ ידיהםיחּט אים אׁש ר 
חד: מלאה וימינם ּפ דנייאזּמ ה אל בּ תּמ י ואני 

אבריבוחנּ ני: בּ מקהלים במיׁש וֹ ר עמדה רגלי 
יהו: 

הנשמה וכאשר ונטמא, הגוף  אותו על טמא רוח שורה ממנו,
של  שידיו אמרו והרי ההוא, זוהם נתבטל הגוף, אל חוזרת
עיניו, על ידיו יעביר אל ולכן בהם, נשאר הטמא זוהם האדם
אותן, שירחץ עד ידיו , על שורה טמא רוח  שאותו לפי
אופן  קדוש. ונקרא נתקדש אז כראוי , ידיו נוטל וכאשר 
וכלי  למטה, אחד  כלי נצרך  להתקדש, צריך ואיך  הנטילה.

שי  כדי  למעלה, שלמטהאחד והכלי שלמעלה, מהכלי  תקדש
להתקדש  וזה הטומאה לקבל זה כלי בו, הטמא זוהם שינתן
אל  טמא מים שאותן להזהר וצריך ארור, וזה  ברוך זה ממנו,
מתאספים שבהם כיון איש, אליהם יקרב שלא בבית, ישפכם
ועד  טמאים, מים מאותן נזק לקבל  ויכול טומאה, של הצד 
האדם ולפיכך נתבאר , וזה יברך לא ידיו מן הזוהם שיעביר 
נקרא שנתקדש וכיון טמא, נקרא בבקר ידיו שיקדש  טרם
תחלה, שנטהרה יד מן אלא  ידיו יטול אל ולפיכך טהור,

הּט מא" על הּט הר "והזּ ה יט )ככתוב: יט , נקרא(במדבר  זה , ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
צריכים היכן האלו המאררים  מים טמא. נקרא וזה טהור

תהלי זוהר 
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יהואכו ׁש פטני הלכּת ילדוד בּ תּמ י אני כּ י 
וּ ביהו:אמעד א בּ חנניבבּ טחּת י 

יהוולבּ י:(צרופה)ונּס ני כליוֹ תי כּ יג צרפה 
: בּ אמּת והתהלּ כּת י עיני לנגד  ּיׁש בּת יד חסד א 
אבוֹ א: א נעלמים ועם ׁש וא מתי קהלהעם שׂ נאתי 

אׁש ב: א רׁש עים ועם כּ ּפ יומרעים בּ נּק יוֹ ן ארחץ 
יהו מזבּ ח את בּ קוֹ לז:ואסבבה לׁש מע 

ולסכנה לצרה 
וגו' א)שפטני  כו ]:(כו, לפרק  תהלי בי[שימוש צרה לו שיש  למי .

י "ב בו ויש אותו אמור  ח"ו , בשביה שהוא למי  או ביבשה בי בי
מ ל' ,בידיה "אשר מ א' אלהכ"י . שלו וש וינצל פסוקי

.חטאי" מ י ' "כפי , מ כ ' "קהל, מ ה' "לשמיע,

תהלי שימוש

על נשאר חוזרת  וכשנשמתו בלילה  האד על שורה רעה  רוח
ידיו  שנוטל עד ידיו

ה '""ארחץ מז ּב ח את ואסבבה ּכ ּפ י  ו )ּב נּק י וֹ ן  תורה;:(כו, [זוהר ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌

קפד:] דף  וישב  פ' א' חלק זהזוהר מקרא שמעון, רבי אמר
אדם לך אין שהרי כאן, הדבר סוד וראה בוא אבל  נתבאר,
על  שורה טמא ורוח בלילה, מיתה טעם  יטעם שלא בעולם
מן  נסתלקה הקדושה שהנשמה לפי  הטעם, מה הגוף, אותו
ונסתלקה יצאה הקדושה שהנשמה וכיון ממנו , ויצאה האדם

תהלי זוהר 
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:נפלאוֹ תי כּ ל וּ לסּפ ר אהבּת ייהוחּת וֹ דה 
:כּ בוֹ ד מׁש כּ ן וּ מקוֹ ם בּ ית עםטמעוֹ ן ּת אסף אל 

חיּ י: דמים אנׁש י ועם נפׁש י בּ ידיהםיחּט אים אׁש ר 
חד: מלאה וימינם ּפ דנייאזּמ ה אל בּ תּמ י ואני 

אבריבוחנּ ני: בּ מקהלים במיׁש וֹ ר עמדה רגלי 
יהו: 

הנשמה וכאשר ונטמא, הגוף  אותו על טמא רוח שורה ממנו,
של  שידיו אמרו והרי ההוא, זוהם נתבטל הגוף, אל חוזרת
עיניו, על ידיו יעביר אל ולכן בהם, נשאר הטמא זוהם האדם
אותן, שירחץ עד ידיו , על שורה טמא רוח  שאותו לפי
אופן  קדוש. ונקרא נתקדש אז כראוי , ידיו נוטל וכאשר 
וכלי  למטה, אחד  כלי נצרך  להתקדש, צריך ואיך  הנטילה.

שי  כדי  למעלה, שלמטהאחד והכלי שלמעלה, מהכלי  תקדש
להתקדש  וזה הטומאה לקבל זה כלי בו, הטמא זוהם שינתן
אל  טמא מים שאותן להזהר וצריך ארור, וזה  ברוך זה ממנו,
מתאספים שבהם כיון איש, אליהם יקרב שלא בבית, ישפכם
ועד  טמאים, מים מאותן נזק לקבל  ויכול טומאה, של הצד 
האדם ולפיכך נתבאר , וזה יברך לא ידיו מן הזוהם שיעביר 
נקרא שנתקדש וכיון טמא, נקרא בבקר ידיו שיקדש  טרם
תחלה, שנטהרה יד מן אלא  ידיו יטול אל ולפיכך טהור,

הּט מא" על הּט הר "והזּ ה יט )ככתוב: יט , נקרא(במדבר  זה , ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
צריכים היכן האלו המאררים  מים טמא. נקרא וזה טהור

תהלי זוהר 
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קדוש  זה למטה, אחד וכלי  למעלה אחד כלי לפיכך לשפכן.
צריך  אלא כלום, בהם לעשות  אסור מים ומאותן טמא, וזה
אותם ילין ולא עליהם, יעברו לא שאנשים במקום לשפכם
ויכול  שם נמצא טמא רוח בארץ כשנשפכים שהרי בבית,
האדמה תחת משופעת  חפירה עבורם  יחפור ואם להזיק,
מכשפות לנשים יתנם ואל טוב, מה  נראים יהיו שלא
מאוררים, מים שהם לפי בהם , לאנשים להרע  שיכולות
קדושים, להיותם לישראל לטהר יחפץ הוא  ברוך והקדוש
מכּ ל  וּ טהר ּת ם טהוֹ רים מים עליכם "וזרקּת י  ֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְשכתוב:

אתכם" אטהר  גּ לּ וּ ליכם וּ מכּ ל כה)טמאוֹ תיכם לו, .(יחזקאל  ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌



תהלי זוהר 
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יהואכז יהולדוד אירא מּמ י ויׁש עי אוֹ רי 
:אפחד מּמ י חיּ י מרעיםבמעוֹ ז עלי ּב קרב 

רעות לחיות 
וגו' וישעי אורי א)ה ' כו ]:(כז, לפרק תהלי למכבש[שימוש בעית אי  .

מתכבשת. והיא באודנה פסוקי הני  אמור בעירא 

תהלי שימוש

ה ה  ל ע הא  מר ה רה  עול  עליו והקל  ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהע סק
ל הע מ יניוה יקי ה ל מב ל ְְִִִִִֵַַַַָָָולעוה "ב 

אפחדלדוד מ ּמ י חיּ י מעוֹ ז ה' אירע מ ּמ י וי ׁש עי אוֹ רי  (כז,ה ' ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ויחי:א) פ' בראשית רמב:)[זוהר חמר](דף  ישכר  אחר ֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
ואמר, ּפ תח  - וג וֹ ' רבץ כז)גּ רם מּמ י(תהלים וי ׁש עי א וֹ רי  ה' לדוד ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

אפחד . מּמ י  חיּ י מע וֹ ז ה' הּת וֹ רהאירע דּ ברי  הם חביבים ,כּ ּמ ה ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם חביבים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

העוֹ ל הוּ א  מּפ געי  פוֹ חד  א בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  ׁש כּ ל ם,, ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ וֹ פת אלּ א עוֹ ד, וא למּט ה. הוּ א ׁש מ וּ ר למעלה, הוּ א ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָׁש מוּ ר

רבּ ה. ּת הוֹ ם לעמק אוֹ תם וּ מוֹ ריד העוֹ לם ּפ געי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל

וּ כלביםבּ א  נסּת מים, הּפ תחים  הלּ ילה, ׁש נּ כנס בּ ׁש עה ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ר ׁש וּ ת ונּת נת בּ ע וֹ לם, וּ מׁש וֹ טטים ׁש וֹ רים ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוחמוֹ רים
ונׁש מ וֹ ת בּ מּט וֹ תיהם, יׁש נים העוֹ לם בּ ני  וכל  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלה ׁש חית,
צפוֹ ן  ר וּ ח  כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת למעלה. להתע נּ ג עוֹ ל וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
נאמר וזה בּ עוֹ לם, מתעוֹ ררת  קדה התעוֹ ררוּ ת הלּ ילה, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְונחלק

תהלי זוהר 

יצא לאור בס"ד אלול ה'תשע"ד
מפעל הזוהר העולמי

סניף בת ים 0527-651911
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קדוש  זה למטה, אחד וכלי  למעלה אחד כלי לפיכך לשפכן.
צריך  אלא כלום, בהם לעשות  אסור מים ומאותן טמא, וזה
אותם ילין ולא עליהם, יעברו לא שאנשים במקום לשפכם
ויכול  שם נמצא טמא רוח בארץ כשנשפכים שהרי בבית,
האדמה תחת משופעת  חפירה עבורם  יחפור ואם להזיק,
מכשפות לנשים יתנם ואל טוב, מה  נראים יהיו שלא
מאוררים, מים שהם לפי בהם , לאנשים להרע  שיכולות
קדושים, להיותם לישראל לטהר יחפץ הוא  ברוך והקדוש
מכּ ל  וּ טהר ּת ם טהוֹ רים מים עליכם "וזרקּת י  ֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְשכתוב:

אתכם" אטהר  גּ לּ וּ ליכם וּ מכּ ל כה)טמאוֹ תיכם לו, .(יחזקאל  ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
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יהואכז יהולדוד אירא מּמ י ויׁש עי אוֹ רי 
:אפחד מּמ י חיּ י מרעיםבמעוֹ ז עלי ּב קרב 

רעות לחיות 
וגו' וישעי אורי א)ה ' כו ]:(כז, לפרק תהלי למכבש[שימוש בעית אי  .

מתכבשת. והיא באודנה פסוקי הני  אמור בעירא 

תהלי שימוש

ה ה  ל ע הא  מר ה רה  עול  עליו והקל  ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהע סק
ל הע מ יניוה יקי ה ל מב ל ְְִִִִִֵַַַַָָָולעוה "ב 

אפחדלדוד מ ּמ י חיּ י מעוֹ ז ה' אירע מ ּמ י וי ׁש עי אוֹ רי  (כז,ה ' ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ויחי:א) פ' בראשית רמב:)[זוהר חמר](דף  ישכר  אחר ֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
ואמר, ּפ תח  - וג וֹ ' רבץ כז)גּ רם מּמ י(תהלים וי ׁש עי א וֹ רי  ה' לדוד ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

אפחד . מּמ י  חיּ י מע וֹ ז ה' הּת וֹ רהאירע דּ ברי  הם חביבים ,כּ ּמ ה ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם חביבים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

העוֹ ל הוּ א  מּפ געי  פוֹ חד  א בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  ׁש כּ ל ם,, ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ וֹ פת אלּ א עוֹ ד, וא למּט ה. הוּ א ׁש מ וּ ר למעלה, הוּ א ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָׁש מוּ ר

רבּ ה. ּת הוֹ ם לעמק אוֹ תם וּ מוֹ ריד העוֹ לם ּפ געי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל

וּ כלביםבּ א  נסּת מים, הּפ תחים  הלּ ילה, ׁש נּ כנס בּ ׁש עה ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ר ׁש וּ ת ונּת נת בּ ע וֹ לם, וּ מׁש וֹ טטים ׁש וֹ רים ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוחמוֹ רים
ונׁש מ וֹ ת בּ מּט וֹ תיהם, יׁש נים העוֹ לם בּ ני  וכל  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלה ׁש חית,
צפוֹ ן  ר וּ ח  כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת למעלה. להתע נּ ג עוֹ ל וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
נאמר וזה בּ עוֹ לם, מתעוֹ ררת  קדה התעוֹ ררוּ ת הלּ ילה, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְונחלק

תהלי זוהר 
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בּ אוֹ תּה  ׁש עוֹ מד אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי מקוֹ מוֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה
כּ ל  את בּ ּת וֹ רה, ּפ וֹ תח ׁש הוּ א כּ יון בּ ּת וֹ רה. וּ מׁש ּת דּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָׁש עה
וכוֹ פת ר בּ ה , ּת הוֹ ם לנקב  מכניס הוּ א הרעים הּמ ינים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם
זהמת ׁש ל העפר ׁש ּת חת בּ רים וּ מ וֹ רידוֹ  החמ וֹ ר, ◌ַ◌ֲ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶאת
את כּ וֹ פת בּ ּת וֹ רה, ׁש הׁש ּת דּ לוּ תוֹ  ישכר ,  ּכ מוּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק ׁש ר .
עוֹ לה ׁש הוּ א הּמ עלוֹ ת , גּ רם מאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  וּ מוֹ ריד ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַהחמוֹ ר
זהמת בּ ין הּמ ׁש ּפ תים, בּ ין מדוֹ רוֹ  ושׂ ם לע וֹ לם, ◌ַ◌ֲ◌◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְלה זּ יק

ׁש בּ עפר.הרים ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

נעמהבּ א  כּ י הארץ ואת טוֹ ב כּ י  מנחה ו יּ רא  כּ תוּ ב, מה ראה ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
זוֹ  - ט וֹ ב כּ י מנחה ו יּ רא  עבד . למס  ויהי לסבּ ל ׁש כמוֹ  ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַויּ ט
ויּ ט ּפ ה. ׁש בּ על  ּת וֹ רה ז וֹ  - נעמה כּ י  הארץ ואת ׁש בּ כתב. ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָּת וֹ רה
ויהי  וליל וֹ ת. ימים בּ ּה  ולדבּ ק הּת וֹ רה על  לסבּ ל  - לסבּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש כמוֹ 
בּ וֹ  ולדבּ ק הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את עוֹ בד  להיוֹ ת  - עבד  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ְלמס 
היוּ  חיּ יא ור בּ י  י וֹ סי ור בּ י  ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ ּה . עצמוֹ  את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוּ להּת י ׁש 
נל ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  אמר לטבריה. העליוֹ ן מהגּ ליל  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְהוֹ לכים
מׁש ּת דּ ל  וא בּ ּת וֹ רה להׁש ּת דּ ל ׁש יּ וֹ דע מי ׁש כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונ ׁש ּת דּ ל
הארץ  על עליו נוֹ תנים אלּ א ע וֹ ד, וא בּ נפׁש וֹ , מתחיּ ב  -ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌

ויּ ט זּ ה מה לס בּ ל. ׁש כמוֹ  ויּ ט  בּ י שכר ׁש כּ תוּ ב רע, ?וׁש עבּ וּ ד ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ח)סטה, א ׁש ּס וֹ טה(שמואל מי הבּ צע. אחרי  ויּ ּט וּ  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

עבד . למס  ויהי מיּ ד ּת וֹ רה, על לסבּ ל ׁש א ועצמוֹ  ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַדר כּ וֹ 

יניה עלי מל לע  ת א יפחד  לא  אד א חז ה"ה  יוְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

וכו'לדוד אפחד מּמ י  חיּ י מע וֹ ז ה ' אירע מּמ י וי ׁש עי  א וֹ רי ה ' ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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ונפלוּ : כׁש לוּ  הּמ ה לי ואיבי צרי בּ שׂ רי את אםג לאכל 
מלחמה עלי ּת קוּ ם אם לבּ י יירא א מחנה עלי ּת חנה

בוֹ טח: אני יהוד בּ זאת מאת ׁש אלּת י אחת 
יהו בּ בית ׁש בּת י ׁש  אבּק  חיּ יאוֹ תּה  ימי כּ ל 

א) במדבר:(כז, פ' במדבר קי"ט.)[זוהר ואמר ,](דף כז)ּפ תח (תהלים ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
א וֹ רי אירא ה' מּמ י ויׁש עיוגוֹ 'ויׁש עי  אוֹ רי ה' כּ יון . , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

הס ּת כּ ל ה וּ א(נאחז)ׁש אדם  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ׁש לּ מעלה, בּ א וֹ ר  ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ותחּת וֹ נים, מעלי וֹ נים פ וֹ חד א עליו, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמאיר

ס) יראה.(ישעיה עלי וּ כבוֹ דוֹ  ה' יזרח  מעוֹ ז ועלי ה' ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יפחד ח יּ י, א  בּ אדם, אוֹ חז הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  כּ יון  ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כּ יון  זה, כּ מוֹ  אני גּ ם הדּ ינים. בּ עלי מכּ ל ע וֹ לם ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
וּ בעוֹ לם ה זּ ה  בּ עוֹ לם אפחד א ,וּ ב  בּ אבי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אחזּת י 

◌ֵ◌ַ◌ָהאחר.

הרית א ת   ְִַֹזאת 

וגוֹ 'אם  מחנה עלי ג)ּת חנה לך :(כז , לך פ' בראשית צג :)[זוהר ](דף  ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

כּ תוּ ב ואמר, אחר כז)ּפ תח  מחנה (תהלים עלי ּת חנה אם ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ׁש נינוּ ,  ּכ בוֹ טח וגוֹ '. אני בּ זאתבּ זאת זּ ה מה א וֹ ת, זוֹ  ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

 ּכ וּ מוּ ם למעלה. ונרמזה אדם, אצל ּת מיד המזּמ נת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
והכּ ל  בּ ריתי, זאת הבּ רית, אוֹ ת זאת ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  בּ זאת, ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
נפרדים. וא אחת בּ דרגּ ה הם וזאת זה וׁש נינוּ , אחת. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דר גּ ה
דוד  לּמ ה , ּכ האדם בּ ני ׁש אר  הרי  , ּכ אם ּת אמר , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְואם

אחרבּ לבדּ וֹ  בּ וֹ ,וא ונרמזה בּ וֹ  אחוּ זה ׁש היא מוּ ם  אלּ א ? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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בּ אוֹ תּה  ׁש עוֹ מד אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי מקוֹ מוֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה
כּ ל  את בּ ּת וֹ רה, ּפ וֹ תח ׁש הוּ א כּ יון בּ ּת וֹ רה. וּ מׁש ּת דּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָׁש עה
וכוֹ פת ר בּ ה , ּת הוֹ ם לנקב  מכניס הוּ א הרעים הּמ ינים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם
זהמת ׁש ל העפר ׁש ּת חת בּ רים וּ מ וֹ רידוֹ  החמ וֹ ר, ◌ַ◌ֲ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶאת
את כּ וֹ פת בּ ּת וֹ רה, ׁש הׁש ּת דּ לוּ תוֹ  ישכר ,  ּכ מוּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק ׁש ר .
עוֹ לה ׁש הוּ א הּמ עלוֹ ת , גּ רם מאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  וּ מוֹ ריד ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַהחמוֹ ר
זהמת בּ ין הּמ ׁש ּפ תים, בּ ין מדוֹ רוֹ  ושׂ ם לע וֹ לם, ◌ַ◌ֲ◌◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְלה זּ יק

ׁש בּ עפר.הרים ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

נעמהבּ א  כּ י הארץ ואת טוֹ ב כּ י  מנחה ו יּ רא  כּ תוּ ב, מה ראה ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
זוֹ  - ט וֹ ב כּ י מנחה ו יּ רא  עבד . למס  ויהי לסבּ ל ׁש כמוֹ  ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַויּ ט
ויּ ט ּפ ה. ׁש בּ על  ּת וֹ רה ז וֹ  - נעמה כּ י  הארץ ואת ׁש בּ כתב. ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָּת וֹ רה
ויהי  וליל וֹ ת. ימים בּ ּה  ולדבּ ק הּת וֹ רה על  לסבּ ל  - לסבּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש כמוֹ 
בּ וֹ  ולדבּ ק הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את עוֹ בד  להיוֹ ת  - עבד  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ְלמס 
היוּ  חיּ יא ור בּ י  י וֹ סי ור בּ י  ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ ּה . עצמוֹ  את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוּ להּת י ׁש 
נל ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  אמר לטבריה. העליוֹ ן מהגּ ליל  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְהוֹ לכים
מׁש ּת דּ ל  וא בּ ּת וֹ רה להׁש ּת דּ ל ׁש יּ וֹ דע מי ׁש כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונ ׁש ּת דּ ל
הארץ  על עליו נוֹ תנים אלּ א ע וֹ ד, וא בּ נפׁש וֹ , מתחיּ ב  -ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌

ויּ ט זּ ה מה לס בּ ל. ׁש כמוֹ  ויּ ט  בּ י שכר ׁש כּ תוּ ב רע, ?וׁש עבּ וּ ד ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ח)סטה, א ׁש ּס וֹ טה(שמואל מי הבּ צע. אחרי  ויּ ּט וּ  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

עבד . למס  ויהי מיּ ד ּת וֹ רה, על לסבּ ל ׁש א ועצמוֹ  ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַדר כּ וֹ 

יניה עלי מל לע  ת א יפחד  לא  אד א חז ה"ה  יוְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

וכו'לדוד אפחד מּמ י  חיּ י מע וֹ ז ה ' אירע מּמ י וי ׁש עי  א וֹ רי ה ' ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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ונפלוּ : כׁש לוּ  הּמ ה לי ואיבי צרי בּ שׂ רי את אםג לאכל 
מלחמה עלי ּת קוּ ם אם לבּ י יירא א מחנה עלי ּת חנה

בוֹ טח: אני יהוד בּ זאת מאת ׁש אלּת י אחת 
יהו בּ בית ׁש בּת י ׁש  אבּק  חיּ יאוֹ תּה  ימי כּ ל 

א) במדבר:(כז, פ' במדבר קי"ט.)[זוהר ואמר ,](דף כז)ּפ תח (תהלים ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
א וֹ רי אירא ה' מּמ י ויׁש עיוגוֹ 'ויׁש עי  אוֹ רי ה' כּ יון . , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

הס ּת כּ ל ה וּ א(נאחז)ׁש אדם  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ׁש לּ מעלה, בּ א וֹ ר  ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ותחּת וֹ נים, מעלי וֹ נים פ וֹ חד א עליו, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמאיר

ס) יראה.(ישעיה עלי וּ כבוֹ דוֹ  ה' יזרח  מעוֹ ז ועלי ה' ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יפחד ח יּ י, א  בּ אדם, אוֹ חז הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  כּ יון  ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כּ יון  זה, כּ מוֹ  אני גּ ם הדּ ינים. בּ עלי מכּ ל ע וֹ לם ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
וּ בעוֹ לם ה זּ ה  בּ עוֹ לם אפחד א ,וּ ב  בּ אבי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אחזּת י 

◌ֵ◌ַ◌ָהאחר.

הרית א ת   ְִַֹזאת 

וגוֹ 'אם  מחנה עלי ג)ּת חנה לך :(כז , לך פ' בראשית צג :)[זוהר ](דף  ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

כּ תוּ ב ואמר, אחר כז)ּפ תח  מחנה (תהלים עלי ּת חנה אם ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ׁש נינוּ ,  ּכ בוֹ טח וגוֹ '. אני בּ זאתבּ זאת זּ ה מה א וֹ ת, זוֹ  ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

 ּכ וּ מוּ ם למעלה. ונרמזה אדם, אצל ּת מיד המזּמ נת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
והכּ ל  בּ ריתי, זאת הבּ רית, אוֹ ת זאת ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  בּ זאת, ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
נפרדים. וא אחת בּ דרגּ ה הם וזאת זה וׁש נינוּ , אחת. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דר גּ ה
דוד  לּמ ה , ּכ האדם בּ ני ׁש אר  הרי  , ּכ אם ּת אמר , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְואם

אחרבּ לבדּ וֹ  בּ וֹ ,וא ונרמזה בּ וֹ  אחוּ זה ׁש היא מוּ ם  אלּ א ? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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א הזּ וֹ  הזאת ׁש את מוּ ם ראה, בּ א  הּמ לכוּ ת. כּ תר ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְוהיא
כּ ל  מּמ נּ וּ  העברה הּמ לכ וּ ת כּ ראוּ י , הּמ ל דּ וד אוֹ תּה  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש מר
ׁש לּ מעלה, בּ ּמ לכוּ ת נרמזה  הזּ וֹ  הזאת למדנוּ , וכ הזּ מן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 
ׁש דּ וד  העה  בּ אוֹ תּה  הּק דוֹ ׁש ה. הּק ריה בּ יר וּ ׁש לים, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונרמזה
אוֹ ת ּת וּ תר . נּ קׁש ר ּת  בּ מה דּ וד, ואמר : קוֹ ל יצא עליה, ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָעבר 

לנוּ  מ נּ ין . מּמ ּת וּ סר והּמ לכוּ ת מירוּ ׁש לים, ׁש כּ תוּ ב טוֹ רדים ? ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יב ) ב  בּ מדיּ ק.(שמואל מבּ ית .מבּ ית רעה  עלי מקים ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִהנני 

ׁש אר -  ּכ הּמ ל דּ וד וּ מה נענׁש . עליו  עבר  בּ מה היה.  ְוכ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת על הע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני 

רה  הינ – טח  אני ְְֲִֵַַָֹזאת 

ו אם  מחנה  עלי  ג)גוֹ 'ּת חנה ויחי:(כז , פ' בראשית רטו:)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

מכּ אן, אמר נחמן כז)רב מחנה(תהלים עלי ּת חנה אם ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ּת היה ּת וֹ רה זוֹ  - זאת בּ וֹ טח, אני בּ זאת וגוֹ ' ל בּ י יירא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִא 

ולכן הּמ ׁש יח, ב )לכ ׁש יּ בא בּ ארצנוּ .(שיר  נׁש מע הּת וֹ ר וקוֹ ל ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לגוֹ זל  הּת וֹ רה נמׁש לה דּ ברי ל ּמ ה  אף - ערב קוֹ לוֹ  גּ וֹ זל מה ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ליוֹ ם הּמ ׁש יח כּ ׁש יּ בא יהיה הזּ ה והּק וֹ ל ערב, קוֹ לם ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
הּת וֹ ר וקוֹ ל  הגּ יע הזּ מיר עת בארץ נראוּ  הנּ צּ נים למדנ וּ , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַהדּ ין.
ׁש ּמ ן  הּמ רכּ בה ׁש ל האבוֹ ת א לּ וּ  - הנּ צּ נים בּ ארצנוּ . ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מע 
הּת ׁש בּ ח וֹ ת - הגּ יע ה זּ מיר  עת ויתראוּ . יקוּ מוּ  הם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם
הּת וֹ ר וקוֹ ל  כּ בּת חלּ ה. לעבוֹ דתם כּ ׁש יּ ׁש וּ בוּ  הלויּ ם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ ׁש בּ חוּ 
כּ קוֹ ל  ערבים ׁש הם  ת וֹ רה דּ ברי בּ זה, אהים לי נתן אׁש ר  -ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

ז"ה הזּ ה, לוֹ מרהּת וֹ ר ר וֹ צה  מה  ׁש וים. ּת וֹ ר וסוֹ ד וזא"ת ? ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
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יהו ּב נעם ּב היכלוֹ :לחזוֹ ת יצּפ נניהוּ לבקּ ר כּ י 

י וֹ רד , זאת  ׁש ל  א' הכינה, כּ נפי ּת חת  תהי וּ  ׁש א בּ זמן - ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 
הבּ ית, מחרב ואנוהוּ  אל זה ׁש ל ה' ועוֹ לה לכּ ל , מּת חת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוהוּ א
קדוֹ ׁש ה ׁש ה"א נכרים, עּמ ים בּ ין  ולהיוֹ ת לדוּ ר יכלה א ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ה"א
עדיפה א' בּ ּק דה, עדיפה ה"א  אלף : ה"א הם. מן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲחתוּ כה
חתוּ כה ׁש היא קדוֹ ׁש ה ה"א לארצם, ישׂ ראל כּ ׁש יּ ׁש וּ בוּ  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָלא וֹ ת יּ וֹ ת.
מת ּק ן. מנין ויצא בּ זה ּת ׁש וּ ב הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ה ם ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִמן

לראות זוכי ה ,החיי בצרור להתקשר  שזוכי הצדיקי
הקדוש  המל של העליו בכבוד

ּב היכלוֹ לחז וֹ ת  וּ לבּק ר ה' ד )ּב נעם חוקת :(כז , פ' ג ' חלק (דף[זוהר ַ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

תורה]קפב:) מאשרזוהר גבוה יותר הרבה הצדיקים מדור 
חייא, רבי אמר  בּ היכלוֹ ". וּ לבּק ר ה' בּ נעם "לחזוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ַהמלאכים.
הם החיים, בצרור  להתקשר  שזוכים הצדיקים וראה, בוא
שכתוב : כמו הקדוש, המלך של  העליון בכבוד  לראות זוכים
גבוה יותר  מדורם והם בּ היכלוֹ ", וּ לבּק ר  ה' בּ נעם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ַ"לחזוֹ ת
שהרי  שלהם, המדרגות וכל הקדושים מלאכים אותן  מכל 

ההוא עליון ההיא)מקום עליונה העליונים(חדוה זוכים אין
לראותו  אהיםלזוהתחתונים  ראתה א "עין שכתוב: זהו ,ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

לוֹ " למח כּ ה יע שׂ ה ג )זוּ לת סד, כך.(ישעיהו כל זוכה  שאינו מי  ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
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א הזּ וֹ  הזאת ׁש את מוּ ם ראה, בּ א  הּמ לכוּ ת. כּ תר ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְוהיא
כּ ל  מּמ נּ וּ  העברה הּמ לכ וּ ת כּ ראוּ י , הּמ ל דּ וד אוֹ תּה  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש מר
ׁש לּ מעלה, בּ ּמ לכוּ ת נרמזה  הזּ וֹ  הזאת למדנוּ , וכ הזּ מן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 
ׁש דּ וד  העה  בּ אוֹ תּה  הּק דוֹ ׁש ה. הּק ריה בּ יר וּ ׁש לים, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונרמזה
אוֹ ת ּת וּ תר . נּ קׁש ר ּת  בּ מה דּ וד, ואמר : קוֹ ל יצא עליה, ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָעבר 

לנוּ  מ נּ ין . מּמ ּת וּ סר והּמ לכוּ ת מירוּ ׁש לים, ׁש כּ תוּ ב טוֹ רדים ? ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יב ) ב  בּ מדיּ ק.(שמואל מבּ ית .מבּ ית רעה  עלי מקים ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִהנני 

ׁש אר -  ּכ הּמ ל דּ וד וּ מה נענׁש . עליו  עבר  בּ מה היה.  ְוכ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת על הע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני 

רה  הינ – טח  אני ְְֲִֵַַָֹזאת 

ו אם  מחנה  עלי  ג)גוֹ 'ּת חנה ויחי:(כז , פ' בראשית רטו:)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

מכּ אן, אמר נחמן כז)רב מחנה(תהלים עלי ּת חנה אם ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ּת היה ּת וֹ רה זוֹ  - זאת בּ וֹ טח, אני בּ זאת וגוֹ ' ל בּ י יירא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִא 

ולכן הּמ ׁש יח, ב )לכ ׁש יּ בא בּ ארצנוּ .(שיר  נׁש מע הּת וֹ ר וקוֹ ל ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לגוֹ זל  הּת וֹ רה נמׁש לה דּ ברי ל ּמ ה  אף - ערב קוֹ לוֹ  גּ וֹ זל מה ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ליוֹ ם הּמ ׁש יח כּ ׁש יּ בא יהיה הזּ ה והּק וֹ ל ערב, קוֹ לם ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
הּת וֹ ר וקוֹ ל  הגּ יע הזּ מיר עת בארץ נראוּ  הנּ צּ נים למדנ וּ , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַהדּ ין.
ׁש ּמ ן  הּמ רכּ בה ׁש ל האבוֹ ת א לּ וּ  - הנּ צּ נים בּ ארצנוּ . ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מע 
הּת ׁש בּ ח וֹ ת - הגּ יע ה זּ מיר  עת ויתראוּ . יקוּ מוּ  הם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם
הּת וֹ ר וקוֹ ל  כּ בּת חלּ ה. לעבוֹ דתם כּ ׁש יּ ׁש וּ בוּ  הלויּ ם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ ׁש בּ חוּ 
כּ קוֹ ל  ערבים ׁש הם  ת וֹ רה דּ ברי בּ זה, אהים לי נתן אׁש ר  -ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

ז"ה הזּ ה, לוֹ מרהּת וֹ ר ר וֹ צה  מה  ׁש וים. ּת וֹ ר וסוֹ ד וזא"ת ? ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
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יהו ּב נעם ּב היכלוֹ :לחזוֹ ת יצּפ נניהוּ לבקּ ר כּ י 

י וֹ רד , זאת  ׁש ל  א' הכינה, כּ נפי ּת חת  תהי וּ  ׁש א בּ זמן - ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 
הבּ ית, מחרב ואנוהוּ  אל זה ׁש ל ה' ועוֹ לה לכּ ל , מּת חת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוהוּ א
קדוֹ ׁש ה ׁש ה"א נכרים, עּמ ים בּ ין  ולהיוֹ ת לדוּ ר יכלה א ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ה"א
עדיפה א' בּ ּק דה, עדיפה ה"א  אלף : ה"א הם. מן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲחתוּ כה
חתוּ כה ׁש היא קדוֹ ׁש ה ה"א לארצם, ישׂ ראל כּ ׁש יּ ׁש וּ בוּ  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָלא וֹ ת יּ וֹ ת.
מת ּק ן. מנין ויצא בּ זה ּת ׁש וּ ב הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ה ם ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִמן

לראות זוכי ה ,החיי בצרור להתקשר  שזוכי הצדיקי
הקדוש  המל של העליו בכבוד

ּב היכלוֹ לחז וֹ ת  וּ לבּק ר ה' ד )ּב נעם חוקת :(כז , פ' ג ' חלק (דף[זוהר ַ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

תורה]קפב:) מאשרזוהר גבוה יותר הרבה הצדיקים מדור 
חייא, רבי אמר  בּ היכלוֹ ". וּ לבּק ר ה' בּ נעם "לחזוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ַהמלאכים.
הם החיים, בצרור  להתקשר  שזוכים הצדיקים וראה, בוא
שכתוב : כמו הקדוש, המלך של  העליון בכבוד  לראות זוכים
גבוה יותר  מדורם והם בּ היכלוֹ ", וּ לבּק ר  ה' בּ נעם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ַ"לחזוֹ ת
שהרי  שלהם, המדרגות וכל הקדושים מלאכים אותן  מכל 

ההוא עליון ההיא)מקום עליונה העליונים(חדוה זוכים אין
לראותו  אהיםלזוהתחתונים  ראתה א "עין שכתוב: זהו ,ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

לוֹ " למח כּ ה יע שׂ ה ג )זוּ לת סד, כך.(ישעיהו כל זוכה  שאינו מי  ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
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יתה זוהר הלימוד236 חשוו סדר כט   ליו

כזתהלי מזמור  | לחודש  ד  | ראשו ספר 

בּ  אהלוֹ  בּ סתר יסּת רני רעה בּ יוֹ ם ירוֹ ממני:בּ סכּ ה צוּ ר 
באהלוֹ ו ואזבּ חה סביבוֹ תי איבי על ראׁש י ירוּ ם ועּת ה

מטה . של  עדן  בגן מקום לו כל יש  לעלות זוכים שאין ואותן
זוכים אינם  והם דרכיהם, כפי למטה מקום להם יש כך,
שהם הצדיקים אותן שרואים כמו ולראות ההוא , למקום
יותר. ולא למטה העדן  בקיום עומדים ואלה  למעלה,

השכינה. מזיו נהנים שלמטה עדן בגן תשאל הצדיקים ואם
שלמטה, חכמה  שנקרא עדן זה אלא שלמטה, עדן  איזהו
ואלה עליו, העדן אותו והשגחת שבארץ, הגן  על עומד והוא

העדן. מאותו ונהנים הזה, בגן בלשון עומדים שלמטה  עדן גן 
זכר. בלשון שלמעלה שלמטהנקבה העדן בין מה

עדנה נקרא שלמטה עדן החשך, מן האור  כיתרון לשלמעלה,
כתוב : עליו זכר, בלשון עדן נקרא  העליון עדן נקבה, בלשון

לוֹ ". למחכּ ה יע שׂ ה זוּ לת אהים ראתה א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ"עין

להדת  ואז רה  א ירה .ל הע מ יה את להעביר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָדי
ל לע הפסק ללא  ל"ה  ְְְְֵֵֶַַַָָָֹלח

זבחי וע ּת ה  באהלוֹ  ואז ּב חה סביבוֹ תי  איבי על  ראׁש י  יר וּ ם ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

לה' ואזּמ רה א ׁש ירה  ו )תר וּ עה מקץ.(כז , פ' בראשית [זוהר ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

קצח.) ּפ תח](דף ייסא רבּ י וגוֹ '. הארץ על  הלּ יט  הוּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְויוֹ סף
כז)ואמר , ואז בּ חה(תהלים סביבוֹ תי  איבי  על ראׁש י  ירוּ ם ועּת ה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌

לה'. ואזּמ רה אׁש ירה תרוּ עה זבחי  ראה,באהל וֹ  בּ א ְ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌
על  אוֹ ת וֹ  זוֹ קף הוּ א מהאדם, מתר צּ ה  ה וּ א   ּבּ רו ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הּק דוֹ ׁש 
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הנביא אליהו 1פתיחת

הנביא אליהו פתיחת 

בריש כתב  הנזכרת  לטוב זכור  אליהו פתח תפלת לומר  טוב תיקוניהרמ "ק : ספר
מראשקוב )הזוהר  שבתאי רבי  קבלו.(סדור אשר  החיד "א, קדישי ,וכתב שהיא רבנן 

התפלה. לקבלת  י')מסגלת  סימן  סוף באצבע מורה הקודש הטוב(עבודת  והרי"ח .
הקדושה ניצוצי לברור מסוגל שבאמירתה  ההקדמה )כתב, סוף  בהר פ' .(בא"ח,

         ¥¦¨©¨¦¨©§¨©¦¨¨¦¤©¨
        ¤¨§¨§Ÿ§¤§©¦§¨¦©¨¤§¥©
         ̈¨¤§¦¤§¨¥©¨¤¡¨¦§¥©§¨¨§¦¨
        §§©¦§§¨©¨¤¥¨§¦¦¨¤¤¦¦
       §§¦¨¤¤¤§¦§©§¦¨¤¨§¦
        ¤¥¨¦§¦§¨©¦§¦¨¤©¨¦§©¤¦§¥¨¨
        §©¨¤¥¨§©¥¨¦§¥¤©¨¦¦§¦

ארמית בלשון אליהו פתח

חד ּפ תח ה וּ א  דּ אנ ּת  עלמין  רבּ וֹ ן  ואמר: לּט וֹ ב זכ וּ ר הנּ ביא אליּ ה וּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
כּ ל  על סתימא עלּ אין  כּ ל על עלּ אה  ה וּ א  אנ ּת  בח ׁש בּ ן . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְולא 
ע שׂ ר דּ אּפ ק ּת  ה וּ א  אנּת  כּ לל . ב ּת פיסא מח ׁש בא  לית  ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְסתימין ,
סתימין עלמין  בה וֹ ן לאנהגא  ספירן, ע שׂ ר  להוֹ ן  וקרינן  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִּת ּק וּ נין ,
נ ׁש א , מבּ ני אתכּ סיאת  וּ בה וֹ ן דּ אתגּ לין. ועלמין  את גּ לין, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא 
מאן כּ ל - מלגאו  דּ אנּת  וּ בגין  לוֹ ן . וּ מיחד ל וֹ ן דקׁש יר ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואנּת 
כּ א לּ וּ  לּה  אתחב  [ספירן ], ע שׂ ר  מא לּ ין  מחברי ּה  חד  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ אפריׁש 
וחד  ארי חד  כּ סדרן , אזלין  אנּ וּ ן ספירן עשׂ ר ואלּ ין  . ּב ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאפרי ׁש 
,ל דּ אנהיג מאן ולית  ל וֹ ן, דאנהיג הוּ א ואנּת  בּ ינ וֹ ני. וחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָקצר 
דּ מנּ יה וּ  לוֹ ן  ּת ּק נ ּת  לבוּ ׁש ין  סטרא . מכּ ל ולא  לתּת א ולא לעלּ א  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָלא
דּ אתקריא וּ  לוֹ ן , ּת ּק נּת  ג וּ פין  וכּמ ה נ ׁש א. לבני  נׁש מתין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָּפ רחין
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הקדושה ניצוצי לברור מסוגל שבאמירתה  ההקדמה )כתב, סוף  בהר פ' .(בא"ח,
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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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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 ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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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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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 
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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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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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



וארבעי שמונה  תקו זוהר תיקוני 12

        ¦§¤¤¨Ÿ§¨¦§¦¦§¦¦§¦¦¥§Ÿ¤¨¨
          Ÿ¤©¨§¨¨¥¥¥¤§©§¤©¨

           §¨¨¥¨¨§¥¨¨¥¨¨©¦§¨¨¨§¨¨§¥¨¨
         ©¦§¨©©§¦¥¤¤§¨¨¤¡©©¦Ÿ

         ̈£¨¡Ÿ¦¨¤¤©¨¨©¥¥¥¤
           ̈¤§¤§¥¥©¨¨§¨§¦¨¦¨
          §¥£¥¥¨¨©¦©©©¦§¤§¦¦
        ¦¨©§¤§¦¨©§¤¦©§¦¨©©§¨©©
          ¦¤¥¦¨§©¨¤©¥¤Ÿ¦§¨¥¨¤¤
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

בּ ׁש בּ ת . יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים  ה ּמ וֹ סיף וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם ,
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

בּ ׁש בּ ת . יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים  ה ּמ וֹ סיף וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם ,
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  )20 כרכים( - לתרומות עבור הדפסה והפצת  הספרים - טל:  0527651911

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ה' 
ּוּבֹו ַאַחד ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
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ַהַּכְׁשרּות ְוַהַּׁשָּבת\ֻסַּכת 

ַהֹּזַהר\ְּגֻאַּלת ַהֹּזַהר\
ַהֹּזַהר ְוַהר ִסיַני\ְּדָרָׁשה 
ִלְסִליחֹות תשע"ג\ֹזַהר 
ַלָּבר ִמְצָוה\ֹזַהר ַּבר ֵּבי 
ַרב ְּדַחד יֹוָמא\ִסּיּום 

ַהֹּזַהר\10. ַים ַהֹּזַהר\11. 
ֹּכַח ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך א'
ּוּבֹו ְׁשֵני ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)268 ַעּמּוִדים(:

קֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\
ֹּכַח ַהֹּזַהר ֵחֶלק ג'

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ב'
ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
  )284 ַעּמּוִדים(:

ֵסֶפר ַהְּתׁשּוָבה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר
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ִנְפָּתִחים )252 ַעּמּוִדים(:
ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ַהְּמֹבָאר\
ְסֻגַּלת ָּפַתח ֵאִלָּיהּו\

ִּגיָמְטִרּיֹות ַהֹּזַהר\קֹוֵבץ 
ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\ֹּכַח 
ַהֹּזַהר ֵחֶלק ב' \ ַהַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב ְוַהְּׁשִחיָטה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ד' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 
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 )228 ַעּמּוִדים(:

ַהֹּזַהר ּוְסָפָריו\ַהֹּזַהר 
ָּבָעֵקב\ַהֹּזַהר ּוָמִׁשיַח\
ַהֹּזַהר ְוַהְּגאּוָלה\ֹזַהר 
ַהְּמזּוָזה\ֹזַהר ַהְּגאּוָלה

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ
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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

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 2
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ע לם ל רא הדיה פילת 

י ֹום  ּכל אֹותּה האֹומר ּכל  הי ׁשּוע ֹות . לכל מביאה ית ּבר ה' את ּולה ּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָלהֹודֹות
מּיד   הֹופ מהּלב זּו ּתחּנה  האֹומר וכל ע ֹולמים, מּבֹורא ּגלּויים נּסים לראֹות ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּיזּכה

לרחמים. ּדין ְֲִִִַַמּדת 

, לע ל נר , לע  אד הא, ר דה  לכי ה מלכי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמל
.דה  ָ
ל.דה  מדה  לפני א עומד/ת  אני ְְֲִֶֶֶַָָ

צריכ/ה אמת אני  ה  לעת  כאפס  אי יהיה אמר אני מה ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻוכל
.ל ְְלה דת 

.ל לה דת  צריכ/ה אני הל על  ְְֲֲִֵַַֹהרי
. ברחמי חסד , ח לי נת הל  ,מ הל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹי

ע ל. דה  בריה ל  על ְִַַָָָָָ
אתי דה   עה י, מכ לי ,  עזר  עמי רבבת רי ר ב על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

אתי , ע דדת עלי, מר אתי, ריפאת  אתי ח אתי ,  לְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָה
מיד. אי אה ִִִֶַָָָדה

טבי, דה  י מע לעת ח מצת, לעת ח לי   תנ א ה ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
להתל. ְְְִֵַַֹוח

דה.דה  ל להיד  ידע י ולא לי עזר  עמיה ל  על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
ורגע.דה  רגע כל  עי ע ה  א ה  החסדי ל על  ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
נושמ/ת.דה  אני נימה נימה  ל על  ְְֲִִִֶַָָָָ
לי.דה   אי ברי ה ל  על  ,לכיה מלכי מל  ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ראיתי דה  מיד לא א אפיל לטבתי הל כי , לפעמי לי ה ְְֲִִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הבר ה א  מ יע מה  ל יודע/ת אני לב עמק  לטבתי, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה
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רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה



המבואר  הקטורת  פיטו

המבואר הקטורת פיטום

הטרת  רת אמירת ְְֲִֶַַַַָָֹֻסגת

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער   דה יחד (האר "י ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
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רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה
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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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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 ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
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חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
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לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 
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ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
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חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

ניחח ריח ִֵֵַַאר

לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌
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דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער
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יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת. ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנ וּ : יעננוּ   הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

עוֹ לם יאהדונהי כּ ימי ויר וּ ׁש לים . יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
קדמניּ וֹ ת:וּ כ ׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן כב וֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע  גּ ל וּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים   ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית  תּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר 
ועל  ע וֹ ללינוּ  ועל טּפ נוּ  ועל  עלינוּ  ורחם בּ ּת ינ וּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלב וֹ א
ּת פ לּ תינוּ  את  וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים וקבּ ל  , ע ּמ י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ ּפ י משׂ את  לפני קטרת ּת פ לּ תי  תכּ וֹ ן  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ענין
לפני ׁש הקטיר  הּס ּמ ים  קטרת ׁש קּ בּ לת וּ כמוֹ  ערב , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
בּ ין ויּ עמד ׁש נּ אמר  בּ עם הנּ גף החל כּ אׁש ר  ה כּ הן ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
ׁש נּ אמר  ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, וּת עצר החיּ ים וּ בין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
ויּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן  הּמ גּ פה וּת עצר ויפ לּ ל ּפ נחס ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

ליהו מזבּ ח דּ וד  עוֹ לוֹ ת יאהדונהיׁש ם ויּ על  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו ויּ עתר וּת עצר יאהדונהיוּ ׁש למים לארץ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה
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אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער
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יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת. ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנ וּ : יעננוּ   הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

עוֹ לם יאהדונהי כּ ימי ויר וּ ׁש לים . יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
קדמניּ וֹ ת:וּ כ ׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן כב וֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע  גּ ל וּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים   ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית  תּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר 
ועל  ע וֹ ללינוּ  ועל טּפ נוּ  ועל  עלינוּ  ורחם בּ ּת ינ וּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלב וֹ א
ּת פ לּ תינוּ  את  וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים וקבּ ל  , ע ּמ י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ ּפ י משׂ את  לפני קטרת ּת פ לּ תי  תכּ וֹ ן  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ענין
לפני ׁש הקטיר  הּס ּמ ים  קטרת ׁש קּ בּ לת וּ כמוֹ  ערב , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
בּ ין ויּ עמד ׁש נּ אמר  בּ עם הנּ גף החל כּ אׁש ר  ה כּ הן ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
ׁש נּ אמר  ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, וּת עצר החיּ ים וּ בין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
ויּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן  הּמ גּ פה וּת עצר ויפ לּ ל ּפ נחס ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

ליהו מזבּ ח דּ וד  עוֹ לוֹ ת יאהדונהיׁש ם ויּ על  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו ויּ עתר וּת עצר יאהדונהיוּ ׁש למים לארץ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה
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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  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
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זכ וּ ר  הקּ ד וֹ ׁש  האר"י דּ עת על הקּ טרת בּ סממני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהרמוּ זים
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הזוהר סגולות
ההוא  ביו" כנגד , מה שלושי הזוהר, ללומדי הרבות הסגולות מתו כא הבאנו 

הקדוש . הזוהר לימוד בזכות  שיתקיי אחד", ושמו אחד ה' יהיה

יגינוא. שלו  והחברים  שמעון רבי זכות הזוהר בספר  לימוד ידי על
ע"ד)עליו . יד ד לחיי יוחאי ב..(זכירה בן  שמעון רבי  שזכות ועוד

הבא . לעולם גם עליו יגן ט"ז)בפרטות דרוש במחזה  אברה ולימודג..(ספר 
שמים. ליראת סגולה הקדוש לספר הזוהר בסולה משה רבי (הקדמת

(להשגה.ד..התקוני סגולה הזוהר בספר הקודשהעסק רוח בשער  (האריז"ל

ע"ב) יא  את ה..ד להביא סגולה בתדירות הקדוש בזוהר  העסק
ב"ה. סוף  לאין  להתקשרות א 'האדם שער ההתקשרות שער ישראל (שארית

ב) מאמר  ה תשובה.ו..דרוש לבעל גדול תיקון  הוא בזוהר  (שבחיהלימוד

לנשמה.ז..האריז"ל) גדול  תקון הוא בזוהר  מד)הלימוד אות באצבע  (מורה

הנפש.ח. וקדושת  לטהרת מביא הזוהר זוהר )לימוד ער יוע (פלא

הנשמה. ט )ולזכות  אות מהרצ "א מסיר ט.(הגהות הקדוש בזוהר לימוד 
הלב  התניא)טמטום לבעל שערי עולמות.י..(מאה בונה הזוהר בלימוד

ס) אות מג תי' הזוהר תקוני  על מל הקדוש יא.(כסא  זוהר  בספר הלומד
בבושה. ישב  לא לבא לעתיד אז הזה , קפה בעולם   ד וישב פרשת (זוהר

צו) פרשת התניא לבעל תורה בלקוטי ובפרטות בכללות, סתרי יב..ע "א לימוד
התורה. נגלות להבנת רב  סיוע  הוא בספר התורה מסלוני אברה (רבי 

אבות) הבורא .יג..תורת לאהבת האדם את מביא בזוהר (הרמ"זהלימוד

הכוונות) לספר  לאמונה.יד..בהגהותיו האדם את מביא בזוהר הלימוד 
ג) אות ט  שער  פנחס האדם טו..(אמרי  את מציל הקדוש הזוהר לימוד

ושערורות. ממגפה  עג)ומשפחתו אות ו שער   רפואה טז..(ש מביא
שיניים. ל)לכאב עמ' ח"ד ויציב אמת בספר נדפס  מלובי החוזה לתלמיד  אמת .(מעשי



המבואר  הקטורת  פיטו 
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|הזוהר המגןסגולות  זוהר

קוץ .יז. ולהוצאת לרגלים רפואה ג)והוא אות ט שער פנחס .(אמרי 
יתגלי יח. כד  דילך  חיבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה

יומיא בסוף בתראה לדרא ע"א)לתתא נ"ד  ד ו'  סגולה יט..(תיקו
זהר. הרבה שילמד הגאות, מן ע "ג)שינצל אות ל"ו . ד פנחס (מדרש

לפרנסהכ. מסגל יום בכל זהר  מ"ג)אמירת אות ל"ו. ד פנחס .(מדרש
דעלמא,כא. דינין כל מיני' אהיה מסתלקי שלמה בד"ה שה"ש חדש  (זהר 

דחכמתאכב..כעוטיה ) דכיא דאפרסמונא רזי  תרעי  תליסר לי' פתחין
בהו. תליא שה"ש)עילאה  חדש בההואכג..(זהר  לי' חקיק הקב "ה

תמן. גליפין דיוקנין דכל שה"ש)פופירא חדש  הקב "ה כד..(זהר 
דאתי. ועלמא דא עלמא עלמין, תרין וחסין עדן  בגן  ביה אשתעשע

שה"ש) חדש בסטראכה..(זהר  די נימוסין גרדיני אינון כל  שביק  לא
יצטערוהו שלא יצילהו חייב , שיהי' [ואעפ"י בהדי ', למקרב  אחרא
מסיגי  ויטהרוהו  למעלה פנים  משוא שאין  ח "ו , ינקה לא ונקה כעת,

זלה"ה )מעשיו , הרמ "ק בש החמה אור שה"ש , חדש ההיאכו..(זהר  כפום 
אגרא. לי ' יהבי הכי  בה ואתדבק אבתרי' דרדיף רמז,חכמתה (זח"ב

לאסתכלאכז..ב) חכמתא דידעי דאינון  לאגרא שיעורא לית
דמאריהון. ב)ביקרא רמז, דיןכח..(זח"ב בעלמא חולקיהון זכאה

דאתי. ב)ובעלמא רמז, התיקוניםכט..(זח"ב ע"ב)בהקדמת הלכה (י"ד  :
האדם  עם  הולכים הם הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה... איהי
ולכבוד לצוותא עמו ביתו שהולך מקום  ובכל עולמו, לבית
נפרד אינו  לעולם הקבלה מלימוד הנברא המלאך כי ולתפארת,
אתו שכרו הפשוט  לימוד  אבל שכרו, מתן  על נוסף  מהאדם

לפניו. ע"ב)ופעולתו י"ד ד התיקו "ז להקדמת  מל שיׁשּתדל ל..(כסא מי   ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְוכל
ּומפרׁש ּכהֹוגה הּוא הרי לבד... ּבקריאה אפילּו הּקדֹוׁש זֹוהר  ֵ ָ ְ ֶ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ִ ֲ ָ ַ ַֹ ְ ִלקרא
עליו ויגן ידיעה, ּבלא אפיל ּו נּסים לעׂשֹות ּבֹו ּכֹוח ׁשּיׁש הּׁשם,  ָ ָ ֵ ָ ְ ָ ִ ְֹ ְ ִ ֲ ִ ִ ֲ ַ ַ ֵ ֶ ֵ ַ ֶאת

הּבא ּובע ֹולם הּזה קע "ח:)ּבעֹולם .(הרמ"ז ָ ָ ַ ֶ ָ ָ ַ ָ 
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הגדולות לסגולות  מקורות
ז "ל  האר"י רבינו שתיק מ "ח  לתיקו

אל בית שנתספר הוספותוברית "ךליוורנא עם היחוד, שיר 
 ישרה מהאריז"ל. דרך לנפש"ךבשנתספר דה)חיים עם (דפים  ,

 הסכמות. הזוהר10 תשע"ג אור  סיון שיר 143 לתיקון הוספה
 מקומות ומראה זי "ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז "ל  היחוד

יושר הנהגות ספר  זצ"ל . סרוק מערבילמהר"י יסוד ספר
הוספות  עם תרפ"ה, בשנת מטבריה ישראל גדולי 7 בהסכמת

מהאריז"ל, היחוד נגנה)שיר  הזוהר.(דפים אור תשע"ג סיון 131
חכמה  מעין ג ספר בשנת בקארעץ ם.חתו ןמעי לנעוןנדפס

דחיי סמא  בשנתספר מא, ל"ט דפים אב  עם תרפ "דפרקים ,
זי "ע . חי איש בן ומבעל מהאריז"ל היחוד שיר  תיקון הוספה
סמא , ישרה דרך כמו: ספרים בהרבה נוסחאות כמה [מצאתי

 צדיק ]. צמח מערבי, יסוד  אל, בית חיים, אורחות אורדחייא,
תשע"ג הזוהר סיון מהאריז"ל 140 היחוד  שיר לתיקון  הוספה

מקומות ומראה זי"ע, חי איש  בן הזוהרומבעל אור סיון 128
 היום תשע"ג סדר זיע "אספר  חיים  יוסף רבנו להצה"ק

הנ"ל התיקון על מ ')שהוסיף  דף דחיי  (סמא צדיק . צמח ספר 
 הזוהרליוורנא. תשע"ג אור סיון שיר 144 לתיקון  הוספה

מקומות  ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל מהאריז "ל היחוד
 קודש ברית יסוד  מקרה ותיקון  קרה צ "הצ"ו )ספר  בשנת (דפים 

המיחלים  ה את שיר  תיקון הוספה עם  מהאריז"ל.לחסדו, יחוד
הזוהר תשע"ג אור סיון היחוד140 שיר לתיקון  הוספה

צדיקמהאריז"ל  קרנות ספר  נ'. סימן  צדיק ח"ג קרנות ,ספר
לבניםבבל אבות "וברית בשנת בדפוס תזכור ", ונדפס [תרכ"ז],



|הזוהר המגןסגולות  זוהר

קוץ .יז. ולהוצאת לרגלים רפואה ג)והוא אות ט שער פנחס .(אמרי 
יתגלי יח. כד  דילך  חיבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה

יומיא בסוף בתראה לדרא ע"א)לתתא נ"ד  ד ו'  סגולה יט..(תיקו
זהר. הרבה שילמד הגאות, מן ע "ג)שינצל אות ל"ו . ד פנחס (מדרש

לפרנסהכ. מסגל יום בכל זהר  מ"ג)אמירת אות ל"ו. ד פנחס .(מדרש
דעלמא,כא. דינין כל מיני' אהיה מסתלקי שלמה בד"ה שה"ש חדש  (זהר 

דחכמתאכב..כעוטיה ) דכיא דאפרסמונא רזי  תרעי  תליסר לי' פתחין
בהו. תליא שה"ש)עילאה  חדש בההואכג..(זהר  לי' חקיק הקב "ה

תמן. גליפין דיוקנין דכל שה"ש)פופירא חדש  הקב "ה כד..(זהר 
דאתי. ועלמא דא עלמא עלמין, תרין וחסין עדן  בגן  ביה אשתעשע

שה"ש) חדש בסטראכה..(זהר  די נימוסין גרדיני אינון כל  שביק  לא
יצטערוהו שלא יצילהו חייב , שיהי' [ואעפ"י בהדי ', למקרב  אחרא
מסיגי  ויטהרוהו  למעלה פנים  משוא שאין  ח "ו , ינקה לא ונקה כעת,

זלה"ה )מעשיו , הרמ "ק בש החמה אור שה"ש , חדש ההיאכו..(זהר  כפום 
אגרא. לי ' יהבי הכי  בה ואתדבק אבתרי' דרדיף רמז,חכמתה (זח"ב

לאסתכלאכז..ב) חכמתא דידעי דאינון  לאגרא שיעורא לית
דמאריהון. ב)ביקרא רמז, דיןכח..(זח"ב בעלמא חולקיהון זכאה

דאתי. ב)ובעלמא רמז, התיקוניםכט..(זח"ב ע"ב)בהקדמת הלכה (י"ד  :
האדם  עם  הולכים הם הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה... איהי
ולכבוד לצוותא עמו ביתו שהולך מקום  ובכל עולמו, לבית
נפרד אינו  לעולם הקבלה מלימוד הנברא המלאך כי ולתפארת,
אתו שכרו הפשוט  לימוד  אבל שכרו, מתן  על נוסף  מהאדם

לפניו. ע"ב)ופעולתו י"ד ד התיקו "ז להקדמת  מל שיׁשּתדל ל..(כסא מי   ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְוכל
ּומפרׁש ּכהֹוגה הּוא הרי לבד... ּבקריאה אפילּו הּקדֹוׁש זֹוהר  ֵ ָ ְ ֶ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ִ ֲ ָ ַ ַֹ ְ ִלקרא
עליו ויגן ידיעה, ּבלא אפיל ּו נּסים לעׂשֹות ּבֹו ּכֹוח ׁשּיׁש הּׁשם,  ָ ָ ֵ ָ ְ ָ ִ ְֹ ְ ִ ֲ ִ ִ ֲ ַ ַ ֵ ֶ ֵ ַ ֶאת

הּבא ּובע ֹולם הּזה קע "ח:)ּבעֹולם .(הרמ"ז ָ ָ ַ ֶ ָ ָ ַ ָ 

המגן הזוהרזוהר |סגולות 

הגדולות לסגולות  מקורות
ז "ל  האר"י רבינו שתיק מ "ח  לתיקו

אל בית שנתספר הוספותוברית "ךליוורנא עם היחוד, שיר 
 ישרה מהאריז"ל. דרך לנפש"ךבשנתספר דה)חיים עם (דפים  ,

 הסכמות. הזוהר10 תשע"ג אור  סיון שיר 143 לתיקון הוספה
 מקומות ומראה זי "ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז "ל  היחוד

יושר הנהגות ספר  זצ"ל . סרוק מערבילמהר"י יסוד ספר
הוספות  עם תרפ"ה, בשנת מטבריה ישראל גדולי 7 בהסכמת

מהאריז"ל, היחוד נגנה)שיר  הזוהר.(דפים אור תשע"ג סיון 131
חכמה  מעין ג ספר בשנת בקארעץ ם.חתו ןמעי לנעוןנדפס

דחיי סמא  בשנתספר מא, ל"ט דפים אב  עם תרפ "דפרקים ,
זי "ע . חי איש בן ומבעל מהאריז"ל היחוד שיר  תיקון הוספה
סמא , ישרה דרך כמו: ספרים בהרבה נוסחאות כמה [מצאתי

 צדיק ]. צמח מערבי, יסוד  אל, בית חיים, אורחות אורדחייא,
תשע"ג הזוהר סיון מהאריז"ל 140 היחוד  שיר לתיקון  הוספה

מקומות ומראה זי"ע, חי איש  בן הזוהרומבעל אור סיון 128
 היום תשע"ג סדר זיע "אספר  חיים  יוסף רבנו להצה"ק

הנ"ל התיקון על מ ')שהוסיף  דף דחיי  (סמא צדיק . צמח ספר 
 הזוהרליוורנא. תשע"ג אור סיון שיר 144 לתיקון  הוספה

מקומות  ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל מהאריז "ל היחוד
 קודש ברית יסוד  מקרה ותיקון  קרה צ "הצ"ו )ספר  בשנת (דפים 

המיחלים  ה את שיר  תיקון הוספה עם  מהאריז"ל.לחסדו, יחוד
הזוהר תשע"ג אור סיון היחוד140 שיר לתיקון  הוספה

צדיקמהאריז"ל  קרנות ספר  נ'. סימן  צדיק ח"ג קרנות ,ספר
לבניםבבל אבות "וברית בשנת בדפוס תזכור ", ונדפס [תרכ"ז],



|הקדוש הזהר לומדי עם הרשב "י  המגןשמחת זוהר

תשס"ב . בשנת בירושלים בא"י הפעם עוד ונדפס נח , בדף  חדש
משמעון שם חיים )ספר  העץ (על י"ב . שם  ומביא ע"ח, [דף ,

רבי מהצה "ק אגאסיסגולותיו ] שלשמעון חיחבירו איש  הבן
 תרע "ד. בשנת נפטר היחודים זיע"א, שער של ספר יד  מכתב

וויטאלרבנו חיים בשנתרבי  מחדש ונדפס  עם מעש"ר,
ועוד. זי "ע  בעש"ט  תלמידי  הצדיקים גדולי 22 אורהסכמות 

המראה הזוהר עם מהאריז "ל היחוד שיר  תשע"ג, סיון 133
הזוהרמקומות . תשע"ג .אור  סיון  הקודש134 רוח שער  כתבי)

וביאוריםהאריז "ל) תקכ"ה)הוספות הקודש.(דף רוח שער  (האריז "ל (כתבי 

וביאורים תקכ"ו )הוספות זי "ע.(דף לייקיס  למהר"ד  המיוחס  מכת"י
זה. תיקון על יד כתב עם הבעש "ט , מתלמידי



דה ההר למדי ע הר"י מחת

הקים  למען ּבּגּבֹורים, ה' לעזרת  ּבֹואּו יקרים :  ִ ַ ַ ַ ְ ִ ִ ַ ַ ְ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ְיהּודים 
הּקדֹוׁש ׁשהרׁשּב"י ולזּכֹות מעפרא, הּקדֹוׁשה  ָ ַ ִ ְ ַ ָ ֶ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַהּׁשכינה

ּבינינּו.  ֵ ֵ ָידּור
מ"ג äñôן  Łל  עתקים מיליõן 15 להדïיס àדחיפäת רõצים ä ְְְְֳִִִִִִִֶַָָאנ

נח לתיבת מ"ג:)לזכות יתרו  חדש ומגוג ,(זוהר גוג ממלחמת להינצל ,
לט  המלך בדבר דחופים יצאו והרצים המעäנין דחוף , ְְַָובה.

.üלתäז אלקים ראתה לא  "עין עצäמõת לזכõçת ולזõéת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֻלהôôŁף
àחìם. ã קäולחל הרàים לזיäéי .0527651911:ְְְֲִִִֶַַָָָטל

הõôרם: Łñàת  àיום. אחת ïעם הïחõת לכל äלמדçŁאחד éל ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
מיליוני  éל Łל והåכõçת הfiכר את מקàל מהõêמדים ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻואחד

המגן ישראלזוהר בני לאחינו קדושה |קריאה

מ"ג  הäñôן לõמדי ועõד )היהודים חסידים, עם.(ספר הäñôן לäëד זמן ְְְִִִִֵַַַ
õñâת. 5 הäא ֵַַהàאäר

הìגלה , õôרת Łנה מלי õן  מאה = àŁàת זõהר Łעה  לי äëד éןזכõר ! אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
àŁàת  ז õהר  õñâת 5 הìגלהלי äëד õôרת חדŁים מליõן מאה הרי"ח= ,üמל (íéא ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

נתן) דר' אבõת צ âיקים, אõרחõת את ,הõæב, הõíעדים הר àים מזéי הם 1000 éפäל  וע õד  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נפôלי łרי ונקראים קכ.)הכינה דף ח "ב זוהר  טז, פסקה  ח' פרשה שיה "ש äבמנין,(מד "ר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

אלף éפäל וçצא)ע õד אלף(זõה "ק éפäל ע õד äבמירõן  הה"ש), חצי,(תיקו"ז, éפ äל והéל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
Łהäא ,50,000,000,000,000,000,000  י õצא הäñôן, לõמדי [àמ êים]מלי õן  ְְְִִִִֵֵֶַ

Łïט לäëד  õôרה חד Łים קוודרילי õן  הàאמ "ח 50 äלפי כ"י), ôרäמה  (פ ' ְְְְְְְֳִִִִַַַַַָָָ

את  מכïיל 50,000,000,000,000,000,000 קוודרילי õן  50 éי  ְְְְִִִֵֶַַיõצא
קוודריליõן 50 éפäל éלõמר , מהõêמדים, ואחד אחד  לכל õְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעצמ
15 éפäל עõד הס"ח  äלפי ,5.2 +39 = .50,000,000,000,000,000,000ְִָ

שהוא ,64+3.75 = àעõלם ŁçŁ יהäדים  מלי õן  15 éנגד  37(במילים)מליõן, ְְְְִִִֵֶֶֶָָ
ראה הì"ל  הח õàŁן על [ההסàר  àחד Łים. ספטיליון  500 ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָספטיליארד

ח "ג]. הזõהר àְַַַֹכח 

àŁת,זכ õר! נקרא  נŁ(אâרא)הרàŁ"י נמצאת תורתו  לימוד מתõובשעת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
של  מגן לסוכת וזוכים רחמים משפיע זכות ומלמד ואחד, אחד éל  ְִֶֶָָָעם

,õ רתõô ונלמד ,õנõרצ ונעłה äנêé äאõà סז)הרשב "י. ע "ה(áיטין והרàŁ"י  . ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻ
הäא. üäרà Łõדñה לפני לרצõן äתינêפô ôעלה üéו זכ äת, äעלינ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָימליץ 

יראל ני לאחינ קד ה קריאה

äŁ והקדי áàלäת , הìמצאת  הñדŁõה הכינה על ä סä ח ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָאìא
àצäàר  Łõדñ ה זõהר  äדëול ôפ êה, éל אחרי אחת ,ñâה ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

נŁמõת éל לזי äéי  יłראל , על Ł יâ ק ä אמרô üé ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹואחר



|הקדוש הזהר לומדי עם הרשב "י  המגןשמחת זוהר

תשס"ב . בשנת בירושלים בא"י הפעם עוד ונדפס נח , בדף  חדש
משמעון שם חיים )ספר  העץ (על י"ב . שם  ומביא ע"ח, [דף ,

רבי מהצה "ק אגאסיסגולותיו ] שלשמעון חיחבירו איש  הבן
 תרע "ד. בשנת נפטר היחודים זיע"א, שער של ספר יד  מכתב

וויטאלרבנו חיים בשנתרבי  מחדש ונדפס  עם מעש"ר,
ועוד. זי "ע  בעש"ט  תלמידי  הצדיקים גדולי 22 אורהסכמות 

המראה הזוהר עם מהאריז "ל היחוד שיר  תשע"ג, סיון 133
הזוהרמקומות . תשע"ג .אור  סיון  הקודש134 רוח שער  כתבי)

וביאוריםהאריז "ל) תקכ"ה)הוספות הקודש.(דף רוח שער  (האריז "ל (כתבי 

וביאורים תקכ"ו )הוספות זי "ע.(דף לייקיס  למהר"ד  המיוחס  מכת"י
זה. תיקון על יד כתב עם הבעש "ט , מתלמידי



דה ההר למדי ע הר"י מחת

הקים  למען ּבּגּבֹורים, ה' לעזרת  ּבֹואּו יקרים :  ִ ַ ַ ַ ְ ִ ִ ַ ַ ְ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ְיהּודים 
הּקדֹוׁש ׁשהרׁשּב"י ולזּכֹות מעפרא, הּקדֹוׁשה  ָ ַ ִ ְ ַ ָ ֶ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַהּׁשכינה

ּבינינּו.  ֵ ֵ ָידּור
מ"ג äñôן  Łל  עתקים מיליõן 15 להדïיס àדחיפäת רõצים ä ְְְְֳִִִִִִִֶַָָאנ

נח לתיבת מ"ג:)לזכות יתרו  חדש ומגוג ,(זוהר גוג ממלחמת להינצל ,
לט  המלך בדבר דחופים יצאו והרצים המעäנין דחוף , ְְַָובה.

.üלתäז אלקים ראתה לא  "עין עצäמõת לזכõçת ולזõéת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֻלהôôŁף
àחìם. ã קäולחל הרàים לזיäéי .0527651911:ְְְֲִִִֶַַָָָטל

הõôרם: Łñàת  àיום. אחת ïעם הïחõת לכל äלמדçŁאחד éל ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
מיליוני  éל Łל והåכõçת הfiכר את מקàל מהõêמדים ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻואחד

המגן ישראלזוהר בני לאחינו קדושה |קריאה

מ"ג  הäñôן לõמדי ועõד )היהודים חסידים, עם.(ספר הäñôן לäëד זמן ְְְִִִִֵַַַ
õñâת. 5 הäא ֵַַהàאäר

הìגלה , õôרת Łנה מלי õן  מאה = àŁàת זõהר Łעה  לי äëד éןזכõר ! אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
àŁàת  ז õהר  õñâת 5 הìגלהלי äëד õôרת חדŁים מליõן מאה הרי"ח= ,üמל (íéא ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

נתן) דר' אבõת צ âיקים, אõרחõת את ,הõæב, הõíעדים הר àים מזéי הם 1000 éפäל  וע õד  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נפôלי łרי ונקראים קכ.)הכינה דף ח "ב זוהר  טז, פסקה  ח' פרשה שיה "ש äבמנין,(מד "ר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

אלף éפäל וçצא)ע õד אלף(זõה "ק éפäל ע õד äבמירõן  הה"ש), חצי,(תיקו"ז, éפ äל והéל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
Łהäא ,50,000,000,000,000,000,000  י õצא הäñôן, לõמדי [àמ êים]מלי õן  ְְְִִִִֵֵֶַ

Łïט לäëד  õôרה חד Łים קוודרילי õן  הàאמ "ח 50 äלפי כ"י), ôרäמה  (פ ' ְְְְְְְֳִִִִַַַַַָָָ

את  מכïיל 50,000,000,000,000,000,000 קוודרילי õן  50 éי  ְְְְִִִֵֶַַיõצא
קוודריליõן 50 éפäל éלõמר , מהõêמדים, ואחד אחד  לכל õְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעצמ
15 éפäל עõד הס"ח  äלפי ,5.2 +39 = .50,000,000,000,000,000,000ְִָ

שהוא ,64+3.75 = àעõלם ŁçŁ יהäדים  מלי õן  15 éנגד  37(במילים)מליõן, ְְְְִִִֵֶֶֶָָ
ראה הì"ל  הח õàŁן על [ההסàר  àחד Łים. ספטיליון  500 ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָספטיליארד

ח "ג]. הזõהר àְַַַֹכח 

àŁת,זכ õר! נקרא  נŁ(אâרא)הרàŁ"י נמצאת תורתו  לימוד מתõובשעת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
של  מגן לסוכת וזוכים רחמים משפיע זכות ומלמד ואחד, אחד éל  ְִֶֶָָָעם

,õ רתõô ונלמד ,õנõרצ ונעłה äנêé äאõà סז)הרשב "י. ע "ה(áיטין והרàŁ"י  . ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻ
הäא. üäרà Łõדñה לפני לרצõן äתינêפô ôעלה üéו זכ äת, äעלינ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָימליץ 

יראל ני לאחינ קד ה קריאה

äŁ והקדי áàלäת , הìמצאת  הñדŁõה הכינה על ä סä ח ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָאìא
àצäàר  Łõדñ ה זõהר  äדëול ôפ êה, éל אחרי אחת ,ñâה ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

נŁמõת éל לזי äéי  יłראל , על Ł יâ ק ä אמרô üé ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹואחר



|ישראל בני לאחינו קדושה המגןקריאה זוהר

יהודה [מנחת גבוה הכי הנפטרים  התיקון  שזה  ְִֵָיłראל ,
חäŁב עôה, ה åה הäëעט הäëêד éי זיע "א] פתייא ִִֶַַַַָָָלמהר"י
Łâ קëה àŁית àזמן נביõת אילי éל מהקרבת יõתר àְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמים

קçם האריז"ל).(ôלמידיהיה ְֲִִֵַַַָָָָ

àיהמ"ד,מáיד רב  רב Łכ äנה , עיר, רב  י Łיבה , Ł רא éלאדמõ"ר, éן  ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹעל
י ñח  טהõרים, רàן àית Łל ôינõקõת מלëד הõçמי, âף Łל Łְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָעäר
עם את äלהðיל להàñ"ה, לעõłת יכõל הäא רäח  נחת איזה  àְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָחõàŁן

ה äàðר, עם אחת ñâה Łõדñה זõהר õדëלà הðרõת מéל וכü,י łראל  ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ
õמé äמג õג, õáג מëלחמת äצלìוי נח , àתבת äנסéי יłראל עם éְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹל
הõåהר . אõר ועי "ע זי"ע , והרמח "ל וויטאל, חçים רàי הזõה "ק, éŁְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָתב

ימים(àח õל )ñâה אחתלäëדזõהרהñדŁõזכõר! Łה  õמéאä רהäàצà, ְְְְִִִִַַַַַָָָָ
אלף  éפäל ו çצא )äבמנין äבצער (זõה"ק הŁïט, õôרת  לäëד ימים 6000 = ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ימים מליõן 600 = 1000 éפäל  äבłמחה  ימים, 600,000 = מאה éְְְִִִִֵָָָָָָפäל
õôרת ימים מיליארד 600 = אלף, éפäל  עõד äבàŁת הŁïט. õôרת Łְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָל

נתן )ה Łïט. דר' אב õת צâיקים, א õרח õת ה õæב , הרי"ח ,üמל עõד.(íéא àיר Łäלים  זה ואם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ŁŁ=6,000,000,000,000טריליארדימיםõôרת(ààא סאלי )éפ äל 10 י õצא ְְְִִִֵֵַַָָָָָ

1000הŁïט. éפäל ע õד הëערבי éàתל זה תיקו"ז)ואם וçצא, .(זõהר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

äכנגד êéם éנגד łכר מקàל  אחת ñâה äלמדçŁ המאר áן  ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻזכõר!
מ  éל היהäדים . הרא õŁן éל להיõת ית ïס õקדקדà מח õל ŁçŁ י  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

אחת àדñה éי ,ýôעâ ôן êéם. éנגד łכר ויקàל הëנין  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻלארáן
נצח, לעõלמ õת זõכה אôה הôפ êה , אחרי  Łõדñה ה õåהר ל äëד Łְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָל

יע łה ýלתäז אלקים ראתה  לא לõ"."עין למח éה ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ




