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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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לו תהלי מזמור  | לחודש  ו | ראשו ספר 

מה ה צּ דדים. כּ ל את ׁש אוֹ חז הגּ ן בּ אמצע  עלי וֹ ן עץ ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
אוֹ תוֹ הּט עם בּ וֹ  ׁש אחוּ ז מוּ ם וּ מעּט ר(באותו)? ח יּ ים, מקוֹ ר ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ נ ּה  את  ׁש ּמ עּט רת אם  כּ מוֹ  הגּ ן סביב עלי וֹ נוֹ ת בּ עטרוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַאוֹ תוֹ 
ׁש כּ תוּ  זהוּ  הכּ ל. ג )בעל  וגוֹ '.(שיר  ציּ וֹ ן בּ נוֹ ת וּ ראינה צאינה  ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

אוֹ ר. נראה בּ אוֹ ר זה ועל חיּ ים, מק וֹ ר   ע ּמ כּ י   ּכ ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִוּ מ וּ ם

הגּ דוֹ ל ר בּ י  הכּ הן זה - חיּ ים מק וֹ ר   ע ּמ כּ י אמר, יצחק ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌
מ ׁש ּפ יע   ּכ מוּ ם למּט ה. גּ דוֹ ל  כּ הן כּ נגדּ וֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
מנוֹ ר וֹ ת וּ מדליק למּט ה עליוֹ ן קדׁש  מׁש חת ׁש מן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
היּ מים ׁש בעת  ׁש ל בּ ׁש למ וּ ת  ׁש לם  הגּ דוֹ ל  ׁש הכּ הן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
מלּ וּ אים ימי ׁש בעה זה כּ נגד  הכּ ל . על וּ להתע ּט ר ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים, ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
ימי  זה ועל ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  הכּ ל ׁש יּ ּמ צא ׁש לּ מּט ה, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַל כּ הן
בּ ׁש אר הכּ הן  ׁש יּ ׁש ּת לּ ם כּ די ההׁש למה, ימי נקראוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַהּמ לּ וּ אים
ימי  נקראים  ואלּ ה כאחד . ׁש בעה להׁש לים האחרים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים

אוֹ מר זּ ה  מה האחרים. ׁש אר בּ וֹ  ׁש אוֹ חזים מוּ ם ?מלּ וּ אים, ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
עּמ וֹ . מתעוֹ ררים  האחרים ׁש אר כּ ל מתעוֹ רר, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש הכּ הן
וגוֹ '. מאת י וֹ ם עד וגוֹ ', מ וֹ עד אהל וּ מּפ תח כּ תוּ ב,  ּכ ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
כּ מ וֹ  בּ כּ ל למ ּט ה הכּ הן מתעּט ר ואז ודּ אי, ימים  ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה
הכּ ל  ׁש לּ מ ּט ה, הכּ הן ׁש ּמ תע וֹ רר ׁש בּ ׁש עה  מוּ ם ֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.

וּ למּט ה. למעלה ברכוֹ ת ויּמ צא וּ  למעלה, ידוֹ  על ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִיתעוֹ ררוּ 

אהרן ר בּ י  את מ ׁש ה ׁש ּמ ׁש ח וֹ נה מה אמר , אלּ אא בּ א ? ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  ׁש ל הבּ ן ׁש הוּ א באותו)מוּ ם מקוֹ ר(אחוז מק וֹ ם ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

וכתוּ ב  סג )החיּ ים, ּת פארּת וֹ .(ישעיה זרוֹ ע מׁש ה לימין  מ וֹ לי ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אהרן. עם הכּ ל  להׁש רוֹ ת מ לּ וּ אים, ימי אוֹ תם  כּ ל ׁש ּמ ׁש  ֹ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶֹוּ מׁש ה
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מה ה צּ דדים. כּ ל את ׁש אוֹ חז הגּ ן בּ אמצע  עלי וֹ ן עץ ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
אוֹ תוֹ הּט עם בּ וֹ  ׁש אחוּ ז מוּ ם וּ מעּט ר(באותו)? ח יּ ים, מקוֹ ר ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ נ ּה  את  ׁש ּמ עּט רת אם  כּ מוֹ  הגּ ן סביב עלי וֹ נוֹ ת בּ עטרוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַאוֹ תוֹ 
ׁש כּ תוּ  זהוּ  הכּ ל. ג )בעל  וגוֹ '.(שיר  ציּ וֹ ן בּ נוֹ ת וּ ראינה צאינה  ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

אוֹ ר. נראה בּ אוֹ ר זה ועל חיּ ים, מק וֹ ר   ע ּמ כּ י   ּכ ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִוּ מ וּ ם

הגּ דוֹ ל ר בּ י  הכּ הן זה - חיּ ים מק וֹ ר   ע ּמ כּ י אמר, יצחק ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌
מ ׁש ּפ יע   ּכ מוּ ם למּט ה. גּ דוֹ ל  כּ הן כּ נגדּ וֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
מנוֹ ר וֹ ת וּ מדליק למּט ה עליוֹ ן קדׁש  מׁש חת ׁש מן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
היּ מים ׁש בעת  ׁש ל בּ ׁש למ וּ ת  ׁש לם  הגּ דוֹ ל  ׁש הכּ הן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
מלּ וּ אים ימי ׁש בעה זה כּ נגד  הכּ ל . על וּ להתע ּט ר ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים,
ימי  זה ועל ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  הכּ ל ׁש יּ ּמ צא ׁש לּ מּט ה, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַל כּ הן
בּ ׁש אר הכּ הן  ׁש יּ ׁש ּת לּ ם כּ די ההׁש למה, ימי נקראוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַהּמ לּ וּ אים
ימי  נקראים  ואלּ ה כאחד . ׁש בעה להׁש לים האחרים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים

אוֹ מר זּ ה  מה האחרים. ׁש אר בּ וֹ  ׁש אוֹ חזים מוּ ם ?מלּ וּ אים, ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
עּמ וֹ . מתעוֹ ררים  האחרים ׁש אר כּ ל מתעוֹ רר, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש הכּ הן
וגוֹ '. מאת י וֹ ם עד וגוֹ ', מ וֹ עד אהל וּ מּפ תח כּ תוּ ב,  ּכ ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
כּ מ וֹ  בּ כּ ל למ ּט ה הכּ הן מתעּט ר ואז ודּ אי, ימים  ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה
הכּ ל  ׁש לּ מ ּט ה, הכּ הן ׁש ּמ תע וֹ רר ׁש בּ ׁש עה  מוּ ם ֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.

וּ למּט ה. למעלה ברכוֹ ת ויּמ צא וּ  למעלה, ידוֹ  על ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִיתעוֹ ררוּ 

אהרן ר בּ י  את מ ׁש ה ׁש ּמ ׁש ח וֹ נה מה אמר , אלּ אא בּ א ? ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  ׁש ל הבּ ן ׁש הוּ א באותו)מוּ ם מקוֹ ר(אחוז מק וֹ ם ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

וכתוּ ב  סג )החיּ ים, ּת פארּת וֹ .(ישעיה זרוֹ ע מׁש ה לימין  מ וֹ לי ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אהרן. עם הכּ ל  להׁש רוֹ ת מ לּ וּ אים, ימי אוֹ תם  כּ ל ׁש ּמ ׁש  ֹ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶֹוּ מׁש ה
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ּת נדני:יב אל רׁש עים ויד גּ אוה רגל ּת בוֹ אני ׁש םיגאל 
קוּ ם: יכלוּ  וא דּ חוּ  און ּפ עלי נפלוּ 

לוֹ רבּ י  אמר  אלעזר. ר בּ י  לפני י וֹ ׁש ב היה אוֹ רוֹ ת חזקיּ ה כּ ּמ ה , ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
הם : ואלּ וּ  ׁש בעה. ל וֹ , אמר הע וֹ לם? ׁש נּ ברא טרם ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִנברא וּ 
בּ ית  אוֹ ר ה כּ בוֹ ד , כּ ּס א אוֹ ר עדן, גּ ן אוֹ ר  גּ יה נּ ם, אוֹ ר  ּת וֹ רה, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ָאוֹ ר 
בּ טרם  נבראוּ  ואלּ ה מ ׁש יח. ׁש ל  אוֹ רוֹ  ּת ׁש וּ בה, אוֹ ר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש ,

באהרן  ׁש נּ אחז וּ  וּ מאוֹ רוֹ ת אוֹ רוֹ ת  ׁש בעה העוֹ לם. וה וּ אׁש נּ ברא , ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌
למּט ה. מּמ עלה מנוֹ רוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמדליק 

נ וע ר ה היה מה העת ע חטא  ל החטא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמע ה
נחל ֶָָ

אל־ ּת נדני אל ־ּת בוֹ אני  ויד ־רׁש עים  גּ אוה יב )רגל [זוהר:(לו, ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

בראשית פ ' לה :)ח"א ל"ד](דף סימן מהשמטה השלמה

ׁש הל והינ וּ  הנּ קבה, מן הנּ קבה ונׁש מת הזּ כר, מן  ה זּ כר  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מת
אסית נּ הה הצּ פוֹ ן , מן ונׁש מתּה  הוֹ איל  אמר : ח וּ ה . אחרי  נּ חׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ׁש היתה ההסתה וּ מה ׁש אלוּ מהרה. עליה . ׁש בּ א מוּ ם ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌
הּמ עשׂ ה היה אי קׁש רּת למידיו: הרׁש ע סמא"ל  להם: אמר ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש אמר מ וּ ם ר בּ וֹ , על מעלה צבאוֹ ת כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִעם
אוּ כל  היא אמר, המים. וּ בעוֹ ף היּ ם בדגת וּ רד וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א

מ לּ פניו  וּ לגרׁש וֹ  לוֹ להחטיאוֹ  וּ בּק ׁש  חילוֹ תיו כּ ל עם ירד ? ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ה וּ א וּ מי כּ מוֹ תוֹ . חבר רכב בּ ארץ גּ מל . דּ מוּ ת לוֹ  והיה נחׁש , ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

א א הים אמר  כּ י  אף  לּה : אמר האה. אצל לוֹ  וּ בא ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָעליו
ׁש ּת גרע  כּ די ואוֹ סיף , יוֹ תר אבּק ׁש  אמר , הגּ ן. עץ מכּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְֹתאכל וּ 
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ה גּ ן   ֹבּ ת ו אׁש ר הדּ עת מעץ - אלּ א מנענוּ  א אמרה: ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִהיא.
ּת מתוּ ן. ּפ ן בּ וֹ  תגּ עוּ  וא מּמ נּ וּ  תאכלוּ  א אהים ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָאמר
אמר הגּ ן  ֹבּ תו אׁש ר  העץ  מּפ רי אמרה, דברים. ׁש ני  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוהוֹ סיפה
ואמרה, הדּ עת. מעץ אלּ א לּה  נאמר וא תאכלוּ , א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱאהים

ּת מתוּ ן. ּפ ן בּ וֹ  תגּ ע וּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌א

הר ׁש ע מה סמא"ל  צוֹ וחע שׂ ה האילן והיה  בּ אילן, ונגע  הל ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
לו)ואוֹ מר : אל (תהלים ר ׁש עים ויד גּ אוה רגל ּת בוֹ אני  אל  ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ואמר הל ּת נדני. אל רׁש עים ויד ׁש נּ אמר בּ י, ּת גּ ע אל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְּת נדני,
וא בּ אילן ּת גּ עי  אּת  אף מ ּת י , ו א בּ אילן  נגעּת י  הרי ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָלא ה:
בּ א הּמ ות מלא וראתה בּ אילן, ונגעה האה הלכה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָתמוּ תי.
ה וּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  מתה, אני עכׁש ו אוּ לי  אמרה : ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ ּה .
לוֹ  גּ וֹ רמת הריני אלּ א לאדם, ונוֹ תנ ּה  אחרת  אה  ל וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶעוֹ שׂ ה
ׁש נינוּ . נחיה - נחיה ואם ׁש נינוּ , נמוּ ת - נמוּ ת אם עּמ י. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֶׁש יּ אכל
וקהוּ  ׁש ניהם עיני נת ּפ ּק חוּ  לבעל ּה . גּ ם  ונתנה מּפ רי וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְולקחה

ׁש נּ י  ׁש ּק הוּ  ׁש האכלּת ני  מה לּה : אמר  כּ ל ׁש נּ יו. ׁש נּ י  קהוּ   ּכ ? ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ׁש נּ אמר אמת, בּ דין  לוֹ  י ׁש ב ט )הבּ ר יּ וֹ ת. ׁש וֹ פט(שם לכּס א יׁש ב ּת  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

מּפ ני  בּ רחּת  ל ּמ ה לוֹ : ואמר לאדם  קרא אתצדק . ל וֹ : אמר  ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
אנכי קל עירם כּ י ואירא  עצמוֹ תי, ורעדוּ  בּ גּ ן , ׁש מעּת י ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ִֹ◌

כּ י  מצּ וּ וּ יי, - אנכי עירם כּ י מּפ עלי . - אנכי עירם  כּ י ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ִֹ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָואחבא.
ואחבא. מּמ ע שׂ י, - אנכי  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ָֹ◌ֵעירם

אדםמה  ׁש ל לבוּ ׁש וֹ  מעליו.היה והפׁש יטוֹ  צּפ רן, ׁש ל ע וֹ ר  ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ערם, עצמ וֹ  אּת ה.ראה  עירם כּ י ל הגּ יד  מי ׁש נּ אמר  ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌
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ּת נדני:יב אל רׁש עים ויד גּ אוה רגל ּת בוֹ אני ׁש םיגאל 
קוּ ם: יכלוּ  וא דּ חוּ  און ּפ עלי נפלוּ 

לוֹ רבּ י  אמר  אלעזר. ר בּ י  לפני י וֹ ׁש ב היה אוֹ רוֹ ת חזקיּ ה כּ ּמ ה , ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
הם : ואלּ וּ  ׁש בעה. ל וֹ , אמר הע וֹ לם? ׁש נּ ברא טרם ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִנברא וּ 
בּ ית  אוֹ ר ה כּ בוֹ ד , כּ ּס א אוֹ ר עדן, גּ ן אוֹ ר  גּ יה נּ ם, אוֹ ר  ּת וֹ רה, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ָאוֹ ר 
בּ טרם  נבראוּ  ואלּ ה מ ׁש יח. ׁש ל  אוֹ רוֹ  ּת ׁש וּ בה, אוֹ ר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש ,

באהרן  ׁש נּ אחז וּ  וּ מאוֹ רוֹ ת אוֹ רוֹ ת  ׁש בעה העוֹ לם. וה וּ אׁש נּ ברא , ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌
למּט ה. מּמ עלה מנוֹ רוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמדליק 

נ וע ר ה היה מה העת ע חטא  ל החטא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמע ה
נחל ֶָָ

אל־ ּת נדני אל ־ּת בוֹ אני  ויד ־רׁש עים  גּ אוה יב )רגל [זוהר:(לו, ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

בראשית פ ' לה :)ח"א ל"ד](דף סימן מהשמטה השלמה

ׁש הל והינ וּ  הנּ קבה, מן הנּ קבה ונׁש מת הזּ כר, מן  ה זּ כר  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מת
אסית נּ הה הצּ פוֹ ן , מן ונׁש מתּה  הוֹ איל  אמר : ח וּ ה . אחרי  נּ חׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ׁש היתה ההסתה וּ מה ׁש אלוּ מהרה. עליה . ׁש בּ א מוּ ם ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌
הּמ עשׂ ה היה אי קׁש רּת למידיו: הרׁש ע סמא"ל  להם: אמר ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש אמר מ וּ ם ר בּ וֹ , על מעלה צבאוֹ ת כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִעם
אוּ כל  היא אמר, המים. וּ בעוֹ ף היּ ם בדגת וּ רד וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א

מ לּ פניו  וּ לגרׁש וֹ  לוֹ להחטיאוֹ  וּ בּק ׁש  חילוֹ תיו כּ ל עם ירד ? ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ה וּ א וּ מי כּ מוֹ תוֹ . חבר רכב בּ ארץ גּ מל . דּ מוּ ת לוֹ  והיה נחׁש , ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

א א הים אמר  כּ י  אף  לּה : אמר האה. אצל לוֹ  וּ בא ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָעליו
ׁש ּת גרע  כּ די ואוֹ סיף , יוֹ תר אבּק ׁש  אמר , הגּ ן. עץ מכּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְֹתאכל וּ 
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ה גּ ן   ֹבּ ת ו אׁש ר הדּ עת מעץ - אלּ א מנענוּ  א אמרה: ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִהיא.
ּת מתוּ ן. ּפ ן בּ וֹ  תגּ עוּ  וא מּמ נּ וּ  תאכלוּ  א אהים ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָאמר
אמר הגּ ן  ֹבּ תו אׁש ר  העץ  מּפ רי אמרה, דברים. ׁש ני  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוהוֹ סיפה
ואמרה, הדּ עת. מעץ אלּ א לּה  נאמר וא תאכלוּ , א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱאהים

ּת מתוּ ן. ּפ ן בּ וֹ  תגּ ע וּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌א

הר ׁש ע מה סמא"ל  צוֹ וחע שׂ ה האילן והיה  בּ אילן, ונגע  הל ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
לו)ואוֹ מר : אל (תהלים ר ׁש עים ויד גּ אוה רגל ּת בוֹ אני  אל  ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ואמר הל ּת נדני. אל רׁש עים ויד ׁש נּ אמר בּ י, ּת גּ ע אל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְּת נדני,
וא בּ אילן ּת גּ עי  אּת  אף מ ּת י , ו א בּ אילן  נגעּת י  הרי ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָלא ה:
בּ א הּמ ות מלא וראתה בּ אילן, ונגעה האה הלכה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָתמוּ תי.
ה וּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  מתה, אני עכׁש ו אוּ לי  אמרה : ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ ּה .
לוֹ  גּ וֹ רמת הריני אלּ א לאדם, ונוֹ תנ ּה  אחרת  אה  ל וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶעוֹ שׂ ה
ׁש נינוּ . נחיה - נחיה ואם ׁש נינוּ , נמוּ ת - נמוּ ת אם עּמ י. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֶׁש יּ אכל
וקהוּ  ׁש ניהם עיני נת ּפ ּק חוּ  לבעל ּה . גּ ם  ונתנה מּפ רי וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְולקחה

ׁש נּ י  ׁש ּק הוּ  ׁש האכלּת ני  מה לּה : אמר  כּ ל ׁש נּ יו. ׁש נּ י  קהוּ   ּכ ? ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ׁש נּ אמר אמת, בּ דין  לוֹ  י ׁש ב ט )הבּ ר יּ וֹ ת. ׁש וֹ פט(שם לכּס א יׁש ב ּת  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

מּפ ני  בּ רחּת  ל ּמ ה לוֹ : ואמר לאדם  קרא אתצדק . ל וֹ : אמר  ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
אנכי קל עירם כּ י ואירא  עצמוֹ תי, ורעדוּ  בּ גּ ן , ׁש מעּת י ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ִֹ◌

כּ י  מצּ וּ וּ יי, - אנכי עירם כּ י מּפ עלי . - אנכי עירם  כּ י ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ִֹ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָואחבא.
ואחבא. מּמ ע שׂ י, - אנכי  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ָֹ◌ֵעירם

אדםמה  ׁש ל לבוּ ׁש וֹ  מעליו.היה והפׁש יטוֹ  צּפ רן, ׁש ל ע וֹ ר  ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ערם, עצמ וֹ  אּת ה.ראה  עירם כּ י ל הגּ יד  מי ׁש נּ אמר  ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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עוֹ לם, ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  הוּ א:  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  אדם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר
לי  ׁש הבאת הא ה אלּ א ,ל חטאתי ׁש ּמ א לבדּ י ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש הייתי 
נתּת ה אׁש ר האה ׁש נּ אמר  , מדּ ברי אוֹ תי הדּ יחה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִהיא
הוּ א:  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  אמר  העץ. מן לּ י נתנה הוא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִעּמ די

לאדם ׁש החטאת א לּ א ׁש חטאת,  ּדּ י לפניו :א אמרה ? ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הביא . לפני לחטא היאני  הנּ חׁש  עוֹ לם, ׁש ל ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִרבּ וֹ נוֹ 
קללוֹ ת וּ ׁש ׁש ים ּת ׁש עה דּ ין. גּ זרוֹ ת עליהם וגזר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש ל ׁש ּת ם
מן  קדתם מּמ ק וֹ ם ׁש לּ וֹ  הכּ ת ואת סמא"ל והּפ יל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָוּ מות,
וּ מכּ ל  ח יּ ה מכּ ל וארר וּ  נחׁש , ׁש ל  רגליו וקצּ ץ ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים,
ׁש בע  אחר  עוֹ רוֹ  את מפׁש יט ׁש יּ היה עליו וּ פקד ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה,

ע"כ . ◌ִ◌ָׁש נים:
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בּ עשׂ יאלז ּת קנּ א אל בּ ּמ רעים ּת תחר אל לדוד
ׁש אבעולה: דּ  וּ כירק יּמ לוּ  מהרה כחציר כּ י 

לשכור 
וגו' במרעי תתחר  א)אל לז]:(לז, לפרק תהלי קח[שימוש לשכור. .

רישיה על  והב  ש ע המזמור זה עליו ואמור  מי בו ושי כוס
א ' א"ה. הוא שלו  וש ומקי יינו  יפוג  ומיד יתיה ואשקי ואפוהי 

ה"א . בגימטריא  ויעזר מ ה' תתחר, "אל מ

תהלי שימוש

ע בר רע  מע י מקא  אינ מי – עולה ע י קא  ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאל
לאוי ל ה  ְִַָָעל

עולהלדוד ּב ע שׂ י ּת ק נּ א  אל  ּב ּמ רעים ּת תחר  א)אל [זוהר:(לז, ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ויחי פ' בראשית רלח:)- בּ אוֹ תוֹ ](דף  ּפ גׁש וּ  הוֹ לכים , ׁש הי וּ  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵעד
אחד  וזקן החמוֹ ר, מאחרי לקּפ וֹ טקיּ א הוֹ ל ׁש היה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִתינוֹ ק
.ּפ סוּ ק את  לי אמר  בּ ני, תינוֹ ק, לאוֹ תוֹ  זקן אוֹ תוֹ  אמר ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵרוֹ כב.
לפני אר כּ ב אוֹ  למּט ה רד אלּ א אחד, אינוֹ  ּפ ס וּ קי לוֹ , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר
ׁש אׁש קל  תינוֹ ק, ואּת ה זקן אני  רוֹ צה, א ל וֹ , אמר .ל ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְואמר

ּפ סוּ ק  ׁש אל ּת  לּמ ה אז , ּכ אם ל וֹ , אמר . עּמ עצמי  אמראת ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש ה וּ א זקן, אוֹ תוֹ  ׁש ל  רוּ חוֹ  ּת ּפ ח אמר, .בּ דּ ר ׁש נּ ל כּ די  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְל וֹ ,
נפרד  ע ּמ י . ׁש קוּ ל  יהיה ׁש א ואמר דּ בר, י וֹ דע וא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵרוֹ כב

זק  בּ דּ ר .מאוֹ תוֹ  לוֹ  והל ן ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

אוֹ תוֹ ּכ ׁש הגּ יעוּ  ׁש אלוּ  אליהם. קרב יצחק , ור בּ י יהוּ דה רבּ י ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌
יפה יה וּ דה, רבּ י  לוֹ  אמר  הּמ ע שׂ ה. את להם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוסח 

תהלי זוהר 
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עוֹ לם, ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  הוּ א:  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  אדם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר
לי  ׁש הבאת הא ה אלּ א ,ל חטאתי ׁש ּמ א לבדּ י ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש הייתי 
נתּת ה אׁש ר האה ׁש נּ אמר  , מדּ ברי אוֹ תי הדּ יחה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִהיא
הוּ א:  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  אמר  העץ. מן לּ י נתנה הוא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִעּמ די

לאדם ׁש החטאת א לּ א ׁש חטאת,  ּדּ י לפניו :א אמרה ? ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הביא . לפני לחטא היאני  הנּ חׁש  עוֹ לם, ׁש ל ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִרבּ וֹ נוֹ 
קללוֹ ת וּ ׁש ׁש ים ּת ׁש עה דּ ין. גּ זרוֹ ת עליהם וגזר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש ל ׁש ּת ם
מן  קדתם מּמ ק וֹ ם ׁש לּ וֹ  הכּ ת ואת סמא"ל והּפ יל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָוּ מות,
וּ מכּ ל  ח יּ ה מכּ ל וארר וּ  נחׁש , ׁש ל  רגליו וקצּ ץ ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים,
ׁש בע  אחר  עוֹ רוֹ  את מפׁש יט ׁש יּ היה עליו וּ פקד ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה,

ע"כ . ◌ִ◌ָׁש נים:
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בּ עשׂ יאלז ּת קנּ א אל בּ ּמ רעים ּת תחר אל לדוד
ׁש אבעולה: דּ  וּ כירק יּמ לוּ  מהרה כחציר כּ י 

לשכור 
וגו' במרעי תתחר  א)אל לז]:(לז, לפרק תהלי קח[שימוש לשכור. .

רישיה על  והב  ש ע המזמור זה עליו ואמור  מי בו ושי כוס
א ' א"ה. הוא שלו  וש ומקי יינו  יפוג  ומיד יתיה ואשקי ואפוהי 

ה"א . בגימטריא  ויעזר מ ה' תתחר, "אל מ

תהלי שימוש

ע בר רע  מע י מקא  אינ מי – עולה ע י קא  ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאל
לאוי ל ה  ְִַָָעל

עולהלדוד ּב ע שׂ י ּת ק נּ א  אל  ּב ּמ רעים ּת תחר  א)אל [זוהר:(לז, ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ויחי פ' בראשית רלח:)- בּ אוֹ תוֹ ](דף  ּפ גׁש וּ  הוֹ לכים , ׁש הי וּ  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵעד
אחד  וזקן החמוֹ ר, מאחרי לקּפ וֹ טקיּ א הוֹ ל ׁש היה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִתינוֹ ק
.ּפ סוּ ק את  לי אמר  בּ ני, תינוֹ ק, לאוֹ תוֹ  זקן אוֹ תוֹ  אמר ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵרוֹ כב.
לפני אר כּ ב אוֹ  למּט ה רד אלּ א אחד, אינוֹ  ּפ ס וּ קי לוֹ , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר
ׁש אׁש קל  תינוֹ ק, ואּת ה זקן אני  רוֹ צה, א ל וֹ , אמר .ל ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְואמר

ּפ סוּ ק  ׁש אל ּת  לּמ ה אז , ּכ אם ל וֹ , אמר . עּמ עצמי  אמראת ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש ה וּ א זקן, אוֹ תוֹ  ׁש ל  רוּ חוֹ  ּת ּפ ח אמר, .בּ דּ ר ׁש נּ ל כּ די  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְל וֹ ,
נפרד  ע ּמ י . ׁש קוּ ל  יהיה ׁש א ואמר דּ בר, י וֹ דע וא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵרוֹ כב

זק  בּ דּ ר .מאוֹ תוֹ  לוֹ  והל ן ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

אוֹ תוֹ ּכ ׁש הגּ יעוּ  ׁש אלוּ  אליהם. קרב יצחק , ור בּ י יהוּ דה רבּ י ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌
יפה יה וּ דה, רבּ י  לוֹ  אמר  הּמ ע שׂ ה. את להם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוסח 
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אני  להם, אמר  . מּפ י דּ בר ונׁש מע כּ אן ונׁש ב עּמ נוּ  ל ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָעשׂ ית,
התרח ׁש  לוֹ . ונתנוּ  לחם הוֹ ציאוּ  הזּ ה. היּ וֹ ם אכלּת י ׁש א  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָעיף,
והם מ ּמ נּ וּ , ׁש תוּ  עץ. ּת חת דּ ּק יק מים מעין וּ מצאוּ  נס ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם

ויׁש ב וּ . ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש תוּ 

ואמר,ּפ תח  תינוֹ ק לז)אוֹ תוֹ  בּ ּמ רעים(תהלים ּת תחר  אל לדוד  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אם אמר, א  - ׁש ירה אם לדוד, עולה. בּ עשׂ י  ּת ק נּ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַאל
הּק דׁש  רוּ ח סתם, לדוד  מקוֹ ם בּ כל  אלּ א אמר . א - ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

בּ ּמ רעים ּת תחר אל  זּ ה מה בּ ּמ רעים, ּת תחר אל  זה. את ?אמר ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
 צרי ּת תחבּ ר(לכתב )היה תחר וּ תאל  ּת ע שׂ ה אל אלּ א ! ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌

עץ  הוּ א אוּ לי  לוֹ , תוּ כל וא עצמ יסוֹ ד ידעּת  א כּ י  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַבּ ּמ רעים ,
עולה, בּ עשׂ י  ּת קנּ א ואל  מלּ פניו. ות דּ חה  לעוֹ למים נעקר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש א
מי  ׁש כּ ל בהם, לקנּ א תבא וא בּ מעשׂ יהם ת ׁש גּ יח ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש א
על  עוֹ בר  בּ ר וּ -הוּ א, ל ּק דוֹ ׁש - מק נּ א וא מעשׂ יהם את ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש רוֹ אה

ׁש כּ תוּ ב  לאוים, כ )ׁש ׁש ה אחרים(שמות  א הים ל יהיה א ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
להם תׁש ּת חוה  א ּת מוּ נה. וכל פסל  ל תעשׂ ה א ּפ ני. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַעל 
האדם צרי לכן קנּ א. אל  היא ה' אנכי כּ י תעבדם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוא
את וסטיתי  נפרדּת י  לכן מהם, דּ רכּ וֹ  ולסטוֹ ת מהם ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּפ רד 
הלּ לוּ  ּפ ס וּ קים אוֹ מר  אני אתכם, ׁש ּמ צאתי  והלאה מכּ אן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַדּ ר כּ י .

◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניכם.

ליראל הלת  רמה  הרעי  יה עמ ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהד

עולהלדוד ּב ע שׂ י ּת ק נּ א  אל  ּב ּמ רעים ּת תחר  א)אל [זוהר:(לז, ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בשלח פ' שמות מ "ה :)- היוּ ](דף יהוּ דה  ורבּ י יצחק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
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בּ יהוג יבּ וֹ לוּ ן: ארץבּ טח ׁש כן טוֹ ב ועשׂ ה 

גּ מלּ ים עם הּס וֹ חר י וֹ סי עּמ הם והיה לל וֹ ד, מאוּ ׁש א ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְהוֹ לכים
י וֹ סי  מצא הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד  כּ תפיהם. על וּ מאוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְקׁש וּ רים
בּ דה. ירקוֹ ת ׁש לּ ּק טה העּמ ים מאר אחת אה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַהּס וֹ חר

ור יצחק ר בּ י  ּת מהוּ  עליה. וּ בא בּ ּה  והחזיק מהם בּ י נׁש מט ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי הזּ וֹ ,  מה דּ ר נׁש וּ ב אמר וּ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה.
בּ דקוּ  ,מהדּ ר ׁש בוּ  ע ּמ וֹ . נתחבּ ר  ׁש א לנוּ  להראוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָרצה
ּפ סוּ ל  זרע ואביו נכר , אל  בּ ת ׁש ל  בּ ן ׁש היה וּ מצאוּ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו,

ׁש הצּ ילנוּ . הרחמן  ּבּ ר ו אמר וּ : ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהיה .

ואמר,ּפ תח יצחק לז)רבּ י הם(תהלים מי  בּ ּמ רעים . ּת תחר  אל ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
רׁש עים אוֹ  חּט אים כתוּ ב  ׁש א מרעים,הּמ רעים, אלּ א ? ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

אמר, יהוּ דה  ר בּ י  עּמ ם. ׁש ּמ תחבּ רים וּ לאוֹ תם לעצמם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּמ רעים 
וחברים רעים תהי וּ  ׁש א מּמ רעים, עצמ הרחק - ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְמרעים
ראה, בּ א בּ חטאיו. ותּת פס מעשׂ יו   ל ירע וּ  ׁש א  ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד ,
נעשׂ ה א ישׂ ראל, עם ׁש התחבּ רוּ  רב ערב א וֹ תם היוּ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִאלּ וּ לי
וא ׁש ּמ תוּ , אוֹ תם כּ ל מיּ שׂ ראל מתוּ  וא מע שׂ ה, אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהיה
חטא ואוֹ תוֹ  מעשׂ ה אוֹ תוֹ  ראה, וּ בא גּ רם. מה לישׂ ראל ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָגרם

י שׂ ראל . לגל וּ ת גּ רם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַמּמ ׁש 

די  העלינה אמנה  ל ויד ק  נ ר זהיר  אד יהיה  ל ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלע
 נ ר ע  ל ְִִִֵֶֶָהיה 

אמוּ נהבּ טח וּ רעה ארץ ׁש כן  טוֹ ב  וע שׂ ה ג)ּב יהוה [זוהר(לז, ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌

בהר  פ' ק"י:)ויקרא רבּ י ](דף וגוֹ '. נּ אכל  מה תאמר וּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְוכי 
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אני  להם, אמר  . מּפ י דּ בר ונׁש מע כּ אן ונׁש ב עּמ נוּ  ל ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָעשׂ ית,
התרח ׁש  לוֹ . ונתנוּ  לחם הוֹ ציאוּ  הזּ ה. היּ וֹ ם אכלּת י ׁש א  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָעיף,
והם מ ּמ נּ וּ , ׁש תוּ  עץ. ּת חת דּ ּק יק מים מעין וּ מצאוּ  נס ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם

ויׁש ב וּ . ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש תוּ 

ואמר,ּפ תח  תינוֹ ק לז)אוֹ תוֹ  בּ ּמ רעים(תהלים ּת תחר  אל לדוד  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אם אמר, א  - ׁש ירה אם לדוד, עולה. בּ עשׂ י  ּת ק נּ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַאל
הּק דׁש  רוּ ח סתם, לדוד  מקוֹ ם בּ כל  אלּ א אמר . א - ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

בּ ּמ רעים ּת תחר אל  זּ ה מה בּ ּמ רעים, ּת תחר אל  זה. את ?אמר ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
 צרי ּת תחבּ ר(לכתב )היה תחר וּ תאל  ּת ע שׂ ה אל אלּ א ! ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌

עץ  הוּ א אוּ לי  לוֹ , תוּ כל וא עצמ יסוֹ ד ידעּת  א כּ י  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַבּ ּמ רעים ,
עולה, בּ עשׂ י  ּת קנּ א ואל  מלּ פניו. ות דּ חה  לעוֹ למים נעקר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש א
מי  ׁש כּ ל בהם, לקנּ א תבא וא בּ מעשׂ יהם ת ׁש גּ יח ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש א
על  עוֹ בר  בּ ר וּ -הוּ א, ל ּק דוֹ ׁש - מק נּ א וא מעשׂ יהם את ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש רוֹ אה

ׁש כּ תוּ ב  לאוים, כ )ׁש ׁש ה אחרים(שמות  א הים ל יהיה א ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
להם תׁש ּת חוה  א ּת מוּ נה. וכל פסל  ל תעשׂ ה א ּפ ני. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַעל 
האדם צרי לכן קנּ א. אל  היא ה' אנכי כּ י תעבדם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוא
את וסטיתי  נפרדּת י  לכן מהם, דּ רכּ וֹ  ולסטוֹ ת מהם ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּפ רד 
הלּ לוּ  ּפ ס וּ קים אוֹ מר  אני אתכם, ׁש ּמ צאתי  והלאה מכּ אן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַדּ ר כּ י .

◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניכם.

ליראל הלת  רמה  הרעי  יה עמ ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהד

עולהלדוד ּב ע שׂ י ּת ק נּ א  אל  ּב ּמ רעים ּת תחר  א)אל [זוהר:(לז, ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בשלח פ' שמות מ "ה :)- היוּ ](דף יהוּ דה  ורבּ י יצחק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
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בּ יהוג יבּ וֹ לוּ ן: ארץבּ טח ׁש כן טוֹ ב ועשׂ ה 

גּ מלּ ים עם הּס וֹ חר י וֹ סי עּמ הם והיה לל וֹ ד, מאוּ ׁש א ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְהוֹ לכים
י וֹ סי  מצא הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד  כּ תפיהם. על וּ מאוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְקׁש וּ רים
בּ דה. ירקוֹ ת ׁש לּ ּק טה העּמ ים מאר אחת אה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַהּס וֹ חר

ור יצחק ר בּ י  ּת מהוּ  עליה. וּ בא בּ ּה  והחזיק מהם בּ י נׁש מט ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי הזּ וֹ ,  מה דּ ר נׁש וּ ב אמר וּ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה.
בּ דקוּ  ,מהדּ ר ׁש בוּ  ע ּמ וֹ . נתחבּ ר  ׁש א לנוּ  להראוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָרצה
ּפ סוּ ל  זרע ואביו נכר , אל  בּ ת ׁש ל  בּ ן ׁש היה וּ מצאוּ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו,

ׁש הצּ ילנוּ . הרחמן  ּבּ ר ו אמר וּ : ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהיה .

ואמר,ּפ תח יצחק לז)רבּ י הם(תהלים מי  בּ ּמ רעים . ּת תחר  אל ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
רׁש עים אוֹ  חּט אים כתוּ ב  ׁש א מרעים,הּמ רעים, אלּ א ? ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

אמר, יהוּ דה  ר בּ י  עּמ ם. ׁש ּמ תחבּ רים וּ לאוֹ תם לעצמם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּמ רעים 
וחברים רעים תהי וּ  ׁש א מּמ רעים, עצמ הרחק - ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְמרעים
ראה, בּ א בּ חטאיו. ותּת פס מעשׂ יו   ל ירע וּ  ׁש א  ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד ,
נעשׂ ה א ישׂ ראל, עם ׁש התחבּ רוּ  רב ערב א וֹ תם היוּ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִאלּ וּ לי
וא ׁש ּמ תוּ , אוֹ תם כּ ל מיּ שׂ ראל מתוּ  וא מע שׂ ה, אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהיה
חטא ואוֹ תוֹ  מעשׂ ה אוֹ תוֹ  ראה, וּ בא גּ רם. מה לישׂ ראל ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָגרם

י שׂ ראל . לגל וּ ת גּ רם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַמּמ ׁש 

די  העלינה אמנה  ל ויד ק  נ ר זהיר  אד יהיה  ל ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלע
 נ ר ע  ל ְִִִֵֶֶָהיה 

אמוּ נהבּ טח וּ רעה ארץ ׁש כן  טוֹ ב  וע שׂ ה ג)ּב יהוה [זוהר(לז, ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌

בהר  פ' ק"י:)ויקרא רבּ י ](דף וגוֹ '. נּ אכל  מה תאמר וּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְוכי 
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ּפ תח, לז)יהוּ דה  וּ רעה(תהלים ארץ  ׁש כן טוֹ ב וע שׂ ה בּ ה' בּ טח ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
לבּ וֹ .אמ וּ נה ויד בּ ק בּ רבּ וֹ נוֹ , זהיר  אדם בּ ן יהיה לעוֹ לם ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ׁש לם ׁש כּ ׁש יּ היה רבּ וֹ נוֹ . עם ׁש לם ׁש יּ היה כּ די העליוֹ נה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָבּ אמוּ נה
ראה, בּ א העוֹ לם. בּ ני  כּ ל להזּ יקוֹ  יוּ כלוּ  א בּ ה'ע ּמ וֹ , בּ טח ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּ ּמ עשׂ ה  ׁש נינוּ ,  ּכ אלּ א ט וֹ ב ? ועשׂ ה זּ ה מה טוֹ ב , ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַועשׂ ה 
ועשׂ יתם  ּפ רׁש וּ ה, והרי ׁש לּ מעלה . מעשׂ ה  מתעוֹ רר ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
התעוֹ ררוּ ת  ׁש בּ אוֹ תּה  מוּ ם א וֹ תם, ּת עשׂ וּ  אּת ם כּ ביכוֹ ל - ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹאתם
כּ ת וּ ב זה ועל  למעלה, מתעוֹ רר  למּט ה , עוֹ שׂ ים  ׁש אּת ם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ כם

ׁש כּ תוּ ב צדּ יק, א לּ א טוֹ ב ואין טוֹ ב, ג )ועשׂ ה צ דּ יק (ישעיה אמרוּ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הזּ ה ׁש הּט וֹ ב ודּ אי זה, את עוֹ שׂ ים  ׁש אּת ם כּ יון טוֹ ב. ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִכּ י
ארץ, ׁש כן  אחד . והכּ ל אמוּ נה , וּ רעה ארץ ׁש כן  ואז ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִיתעוֹ רר ,

העליוֹ נה , עד ארץ עּמ ּה  ל ׁש ר וֹ ת ׁש יּ כ וֹ ל בּ עוֹ לם ל אין ׁש הרי ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ה וּ א כּ ביכוֹ ל אוֹ תוֹ , ׁש ּמ עוֹ רר כּ יון אליה. הזּ ה הּט וֹ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעוֹ רר 
ּפ רי ּה , ואכל בתוֹ כ ּה  ׁש רה ארץ, ׁש כן  ואז אוֹ תוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ שׂ ה
כּ מ וֹ  אחד, והכּ ל ארץ, זוֹ  אמוּ נה, וּ רעה ע ּמ ּה . ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת עׁש ע

צב )ׁש נּ אמר  הנהיגּה (תהלים אמוּ נה, וּ רעה בּ לּ ילוֹ ת. ואמוּ נת ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מתרחק  הזּ ה הּט וֹ ב כּ נגדּ ּה , תתעוֹ רר  א  ואם .רצוֹ נ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
יוֹ קדת. אׁש  כּ בׁש ן  ֹלתו ּת תקרב אל  אליה, ּת תקרב ואל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,
אז  ׁש הרי ה ּמ ות, מן ׁש ּפ וֹ חד כּ מי בּ פחד, - אליה ּת קרב ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם
וכיון  בּ ׁש להבוֹ תיה. העוֹ לם את ושׂ וֹ רפת דּ וֹ לקת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָהאׁש 
אל  ואּת ה בתוֹ כּה , ׁש וֹ רה ה וּ א  אז הזּ ה, הּט וֹ ב כּ נגדּ ּה  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ רר

- אז  מּמ נּ ה. כב )ּת פחד דּ רכי(איוב  ועל ל ויקם אמר  ותגזר  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
לרצוֹ נם זּ את את מנהיגים האמוּ נה בּ ני  ראה, בּ א אוֹ ר . ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָנגּה 
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האמ וּ נה בּ ני הם מי י וֹ ם. הזּ הבּ כל הּט וֹ ב ׁש ּמ עוֹ ררים אוֹ תם ? ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
יּת ן  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי  וי וֹ דעים ׁש לּ וֹ , על  חס ו א ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ וֹ ,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י וֹ תר , יא)לוֹ  מה(משלי  עוֹ ד . ונוֹ סף מפ זּ ר  י ׁש  ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
א ּת ן הּט עם אם יאמר: וא כּ נגדּ וֹ , בּ רכ וֹ ת מעוֹ רר  ׁש זּ ה מוּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

למחר אעשׂ ה מה עכ ׁש ו, זה נוֹ תן את  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אלּ א ? ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
תאמר וּ  וכי , ּכ וּ מוּ ם ׁש בּ ארוּ ה. כּ מוֹ  דּ י, בּ לי עד  בּ רכוֹ ת  ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְל וֹ 

כּ תוּ ב  מה וגוֹ ', הביעת בּ נה נּ אכל  בּ רכתי מה את וצוּ יתי ? ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הנים. לׁש ׁש  הּת בוּ אה את  ועשׂ ת הית בּ נה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָלכם

להיוֹ ת?ועשׂ ת  צרי היה  ועשׂ תה ועשׂ ת! זּ ה מה אלּ א! ? ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּ תוּ ב  מעשׂ ה. ע וֹ שׂ ה וא וּ מנוּ חה ׁש מּט ה לּה  ׁש יּ ׁש  ה', ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלה וֹ ציא

טז) יוֹ מים(שמות לחם ה י בּ יּ וֹ ם לכם נתן  וגוֹ ', ה' כּ י ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְראוּ 
וגוֹ '. הית בּ נה לכם בּ רכתי את וצוּ יתי זה, כּ גוֹ ן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְוגוֹ '.

יהח ע היא  ְִִֵַַָָדקה

אמוּ נהבּ טח וּ רעה ארץ ׁש כן  טוֹ ב ועשׂ ה  ג)ּב ה' -:(לז, [זוהר  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌

בהר פ' – ק"י:)ויקרא ה וֹ לכים](דף היוּ  יוֹ סי ור בּ י  חיּ יא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
בּ ין  הוֹ לכים. ׁש הי וּ  גברים  ׁש ני  מצאוּ  הר, בּ אוֹ ת וֹ  ּפ געוּ  , ַבּ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ּת נוּ  מכּ ם, בּ ב ּק ׁש ה להם: ואמר  בּ א, ׁש היה אחד  אי ׁש  ראוּ   ָּכ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
וא בּמ דבּ ר ׁש ּת עיתי  אלּ ה ימים ׁש ני  לחם, ּפ ת מזוֹ ן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִלי
מזוֹ נוֹ  והוֹ ציא גברים, ׁש ני מאוֹ תם אחד נׁש מט  דבר. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאכל ּת י
לוֹ  אמר  אוֹ תוֹ . והׁש קה והאכיל  ל וֹ  ונתן ,ל דּ ר הביא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א

אוֹ כל  אני ׁש לּ י  את אני ׁש הרי הּמ זוֹ ן, עם  ּת עשׂ ה מה ?חברוֹ : ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
הוֹ ל אני  ּׁש ל על וּ מה לוֹ : עד אמר  עני , אוֹ תוֹ  אצלוֹ  יׁש ב ? ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
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ּפ תח, לז)יהוּ דה  וּ רעה(תהלים ארץ  ׁש כן טוֹ ב וע שׂ ה בּ ה' בּ טח ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
לבּ וֹ .אמ וּ נה ויד בּ ק בּ רבּ וֹ נוֹ , זהיר  אדם בּ ן יהיה לעוֹ לם ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ׁש לם ׁש כּ ׁש יּ היה רבּ וֹ נוֹ . עם ׁש לם ׁש יּ היה כּ די העליוֹ נה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָבּ אמוּ נה
ראה, בּ א העוֹ לם. בּ ני  כּ ל להזּ יקוֹ  יוּ כלוּ  א בּ ה'ע ּמ וֹ , בּ טח ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּ ּמ עשׂ ה  ׁש נינוּ ,  ּכ אלּ א ט וֹ ב ? ועשׂ ה זּ ה מה טוֹ ב , ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַועשׂ ה 
ועשׂ יתם  ּפ רׁש וּ ה, והרי ׁש לּ מעלה . מעשׂ ה  מתעוֹ רר ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
התעוֹ ררוּ ת  ׁש בּ אוֹ תּה  מוּ ם א וֹ תם, ּת עשׂ וּ  אּת ם כּ ביכוֹ ל - ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹאתם
כּ ת וּ ב זה ועל  למעלה, מתעוֹ רר  למּט ה , עוֹ שׂ ים  ׁש אּת ם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ כם

ׁש כּ תוּ ב צדּ יק, א לּ א טוֹ ב ואין טוֹ ב, ג )ועשׂ ה צ דּ יק (ישעיה אמרוּ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הזּ ה ׁש הּט וֹ ב ודּ אי זה, את עוֹ שׂ ים  ׁש אּת ם כּ יון טוֹ ב. ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִכּ י
ארץ, ׁש כן  אחד . והכּ ל אמוּ נה , וּ רעה ארץ ׁש כן  ואז ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִיתעוֹ רר ,

העליוֹ נה , עד ארץ עּמ ּה  ל ׁש ר וֹ ת ׁש יּ כ וֹ ל בּ עוֹ לם ל אין ׁש הרי ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ה וּ א כּ ביכוֹ ל אוֹ תוֹ , ׁש ּמ עוֹ רר כּ יון אליה. הזּ ה הּט וֹ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעוֹ רר 
ּפ רי ּה , ואכל בתוֹ כ ּה  ׁש רה ארץ, ׁש כן  ואז אוֹ תוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ שׂ ה
כּ מ וֹ  אחד, והכּ ל ארץ, זוֹ  אמוּ נה, וּ רעה ע ּמ ּה . ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת עׁש ע

צב )ׁש נּ אמר  הנהיגּה (תהלים אמוּ נה, וּ רעה בּ לּ ילוֹ ת. ואמוּ נת ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מתרחק  הזּ ה הּט וֹ ב כּ נגדּ ּה , תתעוֹ רר  א  ואם .רצוֹ נ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
יוֹ קדת. אׁש  כּ בׁש ן  ֹלתו ּת תקרב אל  אליה, ּת תקרב ואל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,
אז  ׁש הרי ה ּמ ות, מן ׁש ּפ וֹ חד כּ מי בּ פחד, - אליה ּת קרב ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם
וכיון  בּ ׁש להבוֹ תיה. העוֹ לם את ושׂ וֹ רפת דּ וֹ לקת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָהאׁש 
אל  ואּת ה בתוֹ כּה , ׁש וֹ רה ה וּ א  אז הזּ ה, הּט וֹ ב כּ נגדּ ּה  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ רר

- אז  מּמ נּ ה. כב )ּת פחד דּ רכי(איוב  ועל ל ויקם אמר  ותגזר  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
לרצוֹ נם זּ את את מנהיגים האמוּ נה בּ ני  ראה, בּ א אוֹ ר . ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָנגּה 
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האמ וּ נה בּ ני הם מי י וֹ ם. הזּ הבּ כל הּט וֹ ב ׁש ּמ עוֹ ררים אוֹ תם ? ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
יּת ן  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי  וי וֹ דעים ׁש לּ וֹ , על  חס ו א ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ וֹ ,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י וֹ תר , יא)לוֹ  מה(משלי  עוֹ ד . ונוֹ סף מפ זּ ר  י ׁש  ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
א ּת ן הּט עם אם יאמר: וא כּ נגדּ וֹ , בּ רכ וֹ ת מעוֹ רר  ׁש זּ ה מוּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

למחר אעשׂ ה מה עכ ׁש ו, זה נוֹ תן את  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אלּ א ? ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
תאמר וּ  וכי , ּכ וּ מוּ ם ׁש בּ ארוּ ה. כּ מוֹ  דּ י, בּ לי עד  בּ רכוֹ ת  ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְל וֹ 

כּ תוּ ב  מה וגוֹ ', הביעת בּ נה נּ אכל  בּ רכתי מה את וצוּ יתי ? ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הנים. לׁש ׁש  הּת בוּ אה את  ועשׂ ת הית בּ נה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָלכם

להיוֹ ת?ועשׂ ת  צרי היה  ועשׂ תה ועשׂ ת! זּ ה מה אלּ א! ? ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּ תוּ ב  מעשׂ ה. ע וֹ שׂ ה וא וּ מנוּ חה ׁש מּט ה לּה  ׁש יּ ׁש  ה', ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלה וֹ ציא

טז) יוֹ מים(שמות לחם ה י בּ יּ וֹ ם לכם נתן  וגוֹ ', ה' כּ י ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְראוּ 
וגוֹ '. הית בּ נה לכם בּ רכתי את וצוּ יתי זה, כּ גוֹ ן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְוגוֹ '.

יהח ע היא  ְִִֵַַָָדקה

אמוּ נהבּ טח וּ רעה ארץ ׁש כן  טוֹ ב ועשׂ ה  ג)ּב ה' -:(לז, [זוהר  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌

בהר פ' – ק"י:)ויקרא ה וֹ לכים](דף היוּ  יוֹ סי ור בּ י  חיּ יא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
בּ ין  הוֹ לכים. ׁש הי וּ  גברים  ׁש ני  מצאוּ  הר, בּ אוֹ ת וֹ  ּפ געוּ  , ַבּ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ּת נוּ  מכּ ם, בּ ב ּק ׁש ה להם: ואמר  בּ א, ׁש היה אחד  אי ׁש  ראוּ   ָּכ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
וא בּמ דבּ ר ׁש ּת עיתי  אלּ ה ימים ׁש ני  לחם, ּפ ת מזוֹ ן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִלי
מזוֹ נוֹ  והוֹ ציא גברים, ׁש ני מאוֹ תם אחד נׁש מט  דבר. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאכל ּת י
לוֹ  אמר  אוֹ תוֹ . והׁש קה והאכיל  ל וֹ  ונתן ,ל דּ ר הביא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א

אוֹ כל  אני ׁש לּ י  את אני ׁש הרי הּמ זוֹ ן, עם  ּת עשׂ ה מה ?חברוֹ : ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
הוֹ ל אני  ּׁש ל על וּ מה לוֹ : עד אמר  עני , אוֹ תוֹ  אצלוֹ  יׁש ב ? ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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, ל דּ ר לוֹ  נתן ׁש נּ ׁש אר  לחם ואוֹ תוֹ  אצלוֹ , היה מה כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אכל
ל וֹ . ְוהל◌ָ◌ַ◌

יעשׂ האמר זה ׁש דּ בר  הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  רצה א  חיּ יא, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
אי ׁש , אוֹ תוֹ  על דּ ין נגזר אוּ לי  יוֹ סי , ר בּ י אמר  ידינוּ . ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַעל
להצּ יל וֹ . כּ די זה את לפניו להזמין הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְורצה
וא חברוֹ : לוֹ  אמר  .בּ דּ ר איׁש  אוֹ תוֹ  התעיּ ף  ׁש הלכוּ , ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ ע וֹ ד

לאחר לחם תּת ן  ׁש א   ל יוֹ סי ,אמרּת י לרבּ י חיּ יא ר בּ י אמר ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
להוֹ ציא התרצה י וֹ סי, רבּ י אמר לאכל. לוֹ  נ ּת ן  ע ּמ נ וּ , מזוֹ ן ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי

הזּ כוּ ת את ׁש ל מּמ נּ וּ  ּפ ניו בּ צוּ רת בּ ודּ אי ׁש הרי ונראה,  נל ? ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
לז ּמ ן  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ורצה נאחז, הּמ ות ׁש ל הדּ פוּ ס ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶזה,

להצּ יל וֹ . כּ די  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְזכ וּ תוֹ 

התרחק בּ ין  וחבר וֹ  אחד, אילן ּת חת וי ׁש ן האיׁש  אוֹ תוֹ  י ׁש ב  ּכ ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חיּ יא, לר בּ י  י וֹ סי  רבּ י  אמר אחרת. בּ דר וי ׁש ב כּ עתמּמ נּ וּ  ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

נס. ל וֹ  להרחיׁש  ר וֹ צה  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש וּ דּ אי  ונראה, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵנׁש ב
עוֹ מדת ׁש להבוֹ ת ׁש ל אחת צוּ רה ראוּ   ּכ בּ ין וחכּ וּ . ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָקמוּ 
ימוּ ת. ׁש עכׁש ו האיׁש , אוֹ תוֹ  על אוֹ י  חיּ יא, רבּ י אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו.
ירחיׁש  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  האי ׁש , א וֹ ת וֹ  אׁש רי  י וֹ סי, רבּ י  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
קמה להרגוֹ . ורצה  אחד נחׁש  אחד מאילן  ירד  ּכ בּ ין נס. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵל וֹ 
והלכה בּ ראׁש ּה , ה צּ וּ רה סוֹ בבה  והרגּת וּ . עליו צוּ רה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תּה 

◌ָלּה .

ר וֹ צהאמר  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש   ל אמר ּת י וא י וֹ סי, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מ ּמ נּ וּ  זכוּ תוֹ  תוֹ ציא וא נס, לוֹ  כּ להרחי ׁש  בּ ין ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

ורבּ י  חיּ יא ר בּ י  בּ וֹ  אחז וּ  ל וֹ .  והל וקם האי ׁש , אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהתעוֹ רר

תהלי זוהר 
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אח לאכל. לוֹ  ונתנוּ  לוֹ י וֹ סי, ׁש הרחיׁש  הנּ ס לוֹ  הראוּ  ׁש אכל , ר  ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הוּ א.  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ואמר,ּפ תח יוֹ סי לז)ר בּ י  ׁש כן (תהלים טוֹ ב וע שׂ ה בּ ה' בּ טח ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש עוֹ שׂ ה האיׁש  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי אמוּ נה. וּ רעה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶארץ

ישׂ ראל, כּ נסת עם טוֹ ב מעוֹ רר  ׁש הרי מלּ וֹ , וּ ב ּמ ה?ט וֹ ב  ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
אל מתעוֹ רר אז טוֹ ב, הוּ א מתעוֹ ררת , ׁש כּ ׁש צּ דקה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ צדקה.

ישׂ ראל כּ תוּ ב כּ נסת זה ועל י), מּמ ות.(משלי  ּת צּ יל  וּ צדקה ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
החיּ ים  עץ היא ׁש צּ דקה מוּ ם ה ּט עם? על מה וּ מתעוֹ ררת , ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

וּ מצּ ילם בּ וֹ  ׁש אחוּ זים אוֹ תם ול וֹ קח הּמ ות, עץ ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵאוֹ תוֹ 
לזה ׁש יּ תעוֹ רר חיּ ים עץ לאוֹ תוֹ  גרם מי הוהמהּמ ות . ? ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌

אוֹ תוֹ  עשׂ ה הוּ א כּ ביכוֹ ל עוֹ שׂ ה, ׁש הוּ א צדקה אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ מר,
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  קו)למעלה, בכל (תהלים צדקה צדקה עשׂ ה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

נתבּ אר. והרי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵעת .

דה רית  ל   ט ב וע ה  ראי – ה ' ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹטח

אמוּ נהבּ טח וּ רעה ארץ ׁש כן  טוֹ ב ועשׂ ה  ג)ּב ה' במדבר:(לז, [זוהר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌

פנחס רכ"ה .)פ' ואמר,](דף  לז)ּפ תח ועשׂ ה(תהלים בּ ה' בּ טח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ט וֹ ב, וע שׂ ה כּ ראוּ י . בּ ה', בּ טח אמוּ נה. וּ רעה ארץ  ׁש כן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְטוֹ ב
כּ ראוּ י . א וֹ ת ּה  ותׁש מר אוֹ תּה  ׁש ּת תּק ן הּק ד ׁש , בּ רית ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִּת ּק וּ ן
האמ וּ נה ואוֹ תּה  בּ ארץ, כאן תהיה אּת ה זה, את ּת עשׂ ה ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְואם

ועוֹ ד, . מּמ ותתּפ רנס  מּמ ּת זּ וֹ ן עליו.ׁש לּ מעלה ושומר  אותו  (מתקן ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ורעה ההוא. בטוב  תשרה ההיא שהארץ החיים, ארץ עליונה, קדושה ארץ  ארץ שכן

ממנו ומתפרנסת נזונית תהיה  שלמעלה האמונה אותה  אמונה

תהלי זוהר 
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, ל דּ ר לוֹ  נתן ׁש נּ ׁש אר  לחם ואוֹ תוֹ  אצלוֹ , היה מה כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אכל
ל וֹ . ְוהל◌ָ◌ַ◌

יעשׂ האמר זה ׁש דּ בר  הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  רצה א  חיּ יא, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
אי ׁש , אוֹ תוֹ  על דּ ין נגזר אוּ לי  יוֹ סי , ר בּ י אמר  ידינוּ . ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַעל
להצּ יל וֹ . כּ די זה את לפניו להזמין הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְורצה
וא חברוֹ : לוֹ  אמר  .בּ דּ ר איׁש  אוֹ תוֹ  התעיּ ף  ׁש הלכוּ , ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ ע וֹ ד

לאחר לחם תּת ן  ׁש א   ל יוֹ סי ,אמרּת י לרבּ י חיּ יא ר בּ י אמר ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
להוֹ ציא התרצה י וֹ סי, רבּ י אמר לאכל. לוֹ  נ ּת ן  ע ּמ נ וּ , מזוֹ ן ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי

הזּ כוּ ת את ׁש ל מּמ נּ וּ  ּפ ניו בּ צוּ רת בּ ודּ אי ׁש הרי ונראה,  נל ? ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
לז ּמ ן  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ורצה נאחז, הּמ ות ׁש ל הדּ פוּ ס ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶזה,

להצּ יל וֹ . כּ די  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְזכ וּ תוֹ 

התרחק בּ ין  וחבר וֹ  אחד, אילן ּת חת וי ׁש ן האיׁש  אוֹ תוֹ  י ׁש ב  ּכ ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חיּ יא, לר בּ י  י וֹ סי  רבּ י  אמר אחרת. בּ דר וי ׁש ב כּ עתמּמ נּ וּ  ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

נס. ל וֹ  להרחיׁש  ר וֹ צה  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש וּ דּ אי  ונראה, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵנׁש ב
עוֹ מדת ׁש להבוֹ ת ׁש ל אחת צוּ רה ראוּ   ּכ בּ ין וחכּ וּ . ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָקמוּ 
ימוּ ת. ׁש עכׁש ו האיׁש , אוֹ תוֹ  על אוֹ י  חיּ יא, רבּ י אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו.
ירחיׁש  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  האי ׁש , א וֹ ת וֹ  אׁש רי  י וֹ סי, רבּ י  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
קמה להרגוֹ . ורצה  אחד נחׁש  אחד מאילן  ירד  ּכ בּ ין נס. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵל וֹ 
והלכה בּ ראׁש ּה , ה צּ וּ רה סוֹ בבה  והרגּת וּ . עליו צוּ רה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תּה 

◌ָלּה .

ר וֹ צהאמר  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש   ל אמר ּת י וא י וֹ סי, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מ ּמ נּ וּ  זכוּ תוֹ  תוֹ ציא וא נס, לוֹ  כּ להרחי ׁש  בּ ין ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

ורבּ י  חיּ יא ר בּ י  בּ וֹ  אחז וּ  ל וֹ .  והל וקם האי ׁש , אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהתעוֹ רר
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אח לאכל. לוֹ  ונתנוּ  לוֹ י וֹ סי, ׁש הרחיׁש  הנּ ס לוֹ  הראוּ  ׁש אכל , ר  ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הוּ א.  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ואמר,ּפ תח יוֹ סי לז)ר בּ י  ׁש כן (תהלים טוֹ ב וע שׂ ה בּ ה' בּ טח ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש עוֹ שׂ ה האיׁש  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי אמוּ נה. וּ רעה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶארץ

ישׂ ראל, כּ נסת עם טוֹ ב מעוֹ רר  ׁש הרי מלּ וֹ , וּ ב ּמ ה?ט וֹ ב  ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
אל מתעוֹ רר אז טוֹ ב, הוּ א מתעוֹ ררת , ׁש כּ ׁש צּ דקה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ צדקה.

ישׂ ראל כּ תוּ ב כּ נסת זה ועל י), מּמ ות.(משלי  ּת צּ יל  וּ צדקה ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
החיּ ים  עץ היא ׁש צּ דקה מוּ ם ה ּט עם? על מה וּ מתעוֹ ררת , ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

וּ מצּ ילם בּ וֹ  ׁש אחוּ זים אוֹ תם ול וֹ קח הּמ ות, עץ ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵאוֹ תוֹ 
לזה ׁש יּ תעוֹ רר חיּ ים עץ לאוֹ תוֹ  גרם מי הוהמהּמ ות . ? ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌

אוֹ תוֹ  עשׂ ה הוּ א כּ ביכוֹ ל עוֹ שׂ ה, ׁש הוּ א צדקה אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ מר,
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  קו)למעלה, בכל (תהלים צדקה צדקה עשׂ ה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

נתבּ אר. והרי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵעת .

דה רית  ל   ט ב וע ה  ראי – ה ' ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹטח

אמוּ נהבּ טח וּ רעה ארץ ׁש כן  טוֹ ב ועשׂ ה  ג)ּב ה' במדבר:(לז, [זוהר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌

פנחס רכ"ה .)פ' ואמר,](דף  לז)ּפ תח ועשׂ ה(תהלים בּ ה' בּ טח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ט וֹ ב, וע שׂ ה כּ ראוּ י . בּ ה', בּ טח אמוּ נה. וּ רעה ארץ  ׁש כן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְטוֹ ב
כּ ראוּ י . א וֹ ת ּה  ותׁש מר אוֹ תּה  ׁש ּת תּק ן הּק ד ׁש , בּ רית ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִּת ּק וּ ן
האמ וּ נה ואוֹ תּה  בּ ארץ, כאן תהיה אּת ה זה, את ּת עשׂ ה ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְואם

ועוֹ ד, . מּמ ותתּפ רנס  מּמ ּת זּ וֹ ן עליו.ׁש לּ מעלה ושומר  אותו  (מתקן ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ורעה ההוא. בטוב  תשרה ההיא שהארץ החיים, ארץ עליונה, קדושה ארץ  ארץ שכן

ממנו ומתפרנסת נזונית תהיה  שלמעלה האמונה אותה  אמונה
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אמוּ נה: יהוד וּ רעה על לוהתענּ ג ויּת ן 
: לּב יהוהמׁש את על עליוגּ וֹ ל וּ בטח  ּדּ רכ 

יעשׂ ה: כּ צּ הרים:ווהוּ א וּ מׁש ּפ ט צדק כאוֹ ר והוֹ ציא 
ליהוז בּ מצליחודּ וֹ ם ּת תחר אל לוֹ  התחוֹ לל 

מזּמ וֹ ת: עשׂ ה בּ איׁש  אלחדּ רכּ וֹ  חמה ועזב מאף הרף 
להרע: א יהוטּת תחר וקוֹ י יכּ רתוּ ן מרעים כּ י 
ארץ: יירׁש וּ  עליהּמ ה והתבּ וֹ ננּת  רׁש ע ואין מעט ועוֹ ד 

ואיננּ וּ : רביאמקוֹ מוֹ  על והתענּ גוּ  ארץ יירׁש וּ  וענוים 

זה) תעשה ואם ידך. זהעל כל - לבך משאלת לך ויתן  ה' על תתענג
הכל . התתקן הברית, שהתקנה כיון הברית. בתקון מתתקן
אלא עוד, ולא לכל. זכה זו, ברית על שקנא משום פנחס ,
עלה שהרי ה'. על והתענג התקיים ובו ישראל, כל  על שהגן

למעלה  ברוך (והאיר )והתקשר הקדוש שברא  הראשון  באור
הכהן  ואהרן אברהם, ממנו שנהנה  אור  באותו  אותו . וגנז  הוא
זמרי , הרג  ל וֹ  הזכּ יר א גד וֹ לה, לכהנּ ה ׁש עלה אחר  בו. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַנקשר 

בּ ׁש  ראוּ י, ואוא האחר , הצּ ד ׁש ל  בּ ענפיו כּ לל  יאחז ׁש א ביל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
יׁש  האחר  צד  ׁש ל  ענפים ׁש הוֹ רג, מי  ׁש כּ ל עליו. להזכּ יר  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָראוּ י
כּ לל , האחר בּ צּ ד חלק לוֹ  ואין בּ יּ מין, נאחז הרי וּ פנחס  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִבּ וֹ .
וּ נחית וּ ת לוֹ , הוּ א גּ נאי - ׁש בח נּ ראה מה  כּ אן. נזכּ ר א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
סתם, הכּ ה אׁש ר הּמ כּ ה כּ תוּ ב ולכן בּ ּה . ׁש נּ אחז עליוֹ נה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ עלה

על נזכּ ר  וא הּמ כּ ה, האה מי .וׁש ם  ידי  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
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ׁש נּ יו:יבׁש לוֹ ם: עליו וחרק לצּ דּ יק רׁש ע אדנייגזמם 
יוֹ מוֹ : יבא כּ י ראה כּ י לוֹ  רׁש עיםידישׂ חק ּפ תחוּ  חרב 

:דר יׁש רי לטבוֹ ח ואביוֹ ן עני להּפ יל קׁש ּת ם ודרכוּ 
ּת ברנה:טו וקתוֹ תם בלבּ ם ּת בוֹ א טוֹ בטזחרבּ ם 

רּב ים: רׁש עים מהמוֹ ן לצּ דּ יק רׁש עיםיזמעט זרוֹ עוֹ ת כּ י 
יהו צדּ יקים וסוֹ מ יהויח:ּת ברנה יוֹ דע 

:ּת היה לעוֹ לם ונחלתם תמימם יבׁש וּ יטימי א 
ישׂ בּ עוּ : רעבוֹ ן וּ בימי רעה יאבדוּ כ ּב עת רׁש עים כּ י 

יהו כּ לוּ :ואיבי בעׁש ן כּ לוּ  כּ רים לוֹ הכאכּ יקר 
ונוֹ תן: חוֹ נן וצדּ יק יׁש לּ ם וא יירׁש וּ כברׁש ע מברכיו כּ י 

יכּ רתוּ : וּ מקלּ ליו גברמיהוכגארץ מצעדי 
יחּפ ץ: ודרכּ וֹ  יהוכדכּ וֹ ננוּ  כּ י יוּ טל א יּפ ל כּ י 

ל ועני וסד אד ה א הל  מה מעלה  ל הדת  ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹכל
רא י נגד  וצירפ י"ת  "אל הא תת  ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָל 

יחּפ ץמה' ודרּכ וֹ  ּכ וֹ ננוּ  גבר כג)מצעדי השירים :(לז , חדש-שיר [זוהר ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

צ:) הנעלם](דף בּ צלמנוּ מדרש אדם נעשׂ ה אהים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 
א)כּ דמוּ תנוּ  כּ תוּ ב(בראשית לז). כּ וֹ ננוּ (תהלים גבר מצעדי  מה' ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

העוֹ לם את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא וּ ראה, בּ א יחּפ ץ. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְודר כּ וֹ 
זה ׁש יּ היה  אחד, בּ דיוֹ קן היה ה כּ ל הּת חּת וֹ ן, והע וֹ לם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן
למּט ה, אדם לברא הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה בּ ׁש עה זה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

תהלי זוהר 
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אמוּ נה: יהוד וּ רעה על לוהתענּ ג ויּת ן 
: לּב יהוהמׁש את על עליוגּ וֹ ל וּ בטח  ּדּ רכ 

יעשׂ ה: כּ צּ הרים:ווהוּ א וּ מׁש ּפ ט צדק כאוֹ ר והוֹ ציא 
ליהוז בּ מצליחודּ וֹ ם ּת תחר אל לוֹ  התחוֹ לל 

מזּמ וֹ ת: עשׂ ה בּ איׁש  אלחדּ רכּ וֹ  חמה ועזב מאף הרף 
להרע: א יהוטּת תחר וקוֹ י יכּ רתוּ ן מרעים כּ י 
ארץ: יירׁש וּ  עליהּמ ה והתבּ וֹ ננּת  רׁש ע ואין מעט ועוֹ ד 

ואיננּ וּ : רביאמקוֹ מוֹ  על והתענּ גוּ  ארץ יירׁש וּ  וענוים 

זה) תעשה ואם ידך. זהעל כל - לבך משאלת לך ויתן  ה' על תתענג
הכל . התתקן הברית, שהתקנה כיון הברית. בתקון מתתקן
אלא עוד, ולא לכל. זכה זו, ברית על שקנא משום פנחס ,
עלה שהרי ה'. על והתענג התקיים ובו ישראל, כל  על שהגן

למעלה  ברוך (והאיר )והתקשר הקדוש שברא  הראשון  באור
הכהן  ואהרן אברהם, ממנו שנהנה  אור  באותו  אותו . וגנז  הוא
זמרי , הרג  ל וֹ  הזכּ יר א גד וֹ לה, לכהנּ ה ׁש עלה אחר  בו. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַנקשר 

בּ ׁש  ראוּ י, ואוא האחר , הצּ ד ׁש ל  בּ ענפיו כּ לל  יאחז ׁש א ביל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
יׁש  האחר  צד  ׁש ל  ענפים ׁש הוֹ רג, מי  ׁש כּ ל עליו. להזכּ יר  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָראוּ י
כּ לל , האחר בּ צּ ד חלק לוֹ  ואין בּ יּ מין, נאחז הרי וּ פנחס  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִבּ וֹ .
וּ נחית וּ ת לוֹ , הוּ א גּ נאי - ׁש בח נּ ראה מה  כּ אן. נזכּ ר א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
סתם, הכּ ה אׁש ר הּמ כּ ה כּ תוּ ב ולכן בּ ּה . ׁש נּ אחז עליוֹ נה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ עלה

על נזכּ ר  וא הּמ כּ ה, האה מי .וׁש ם  ידי  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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ׁש נּ יו:יבׁש לוֹ ם: עליו וחרק לצּ דּ יק רׁש ע אדנייגזמם 
יוֹ מוֹ : יבא כּ י ראה כּ י לוֹ  רׁש עיםידישׂ חק ּפ תחוּ  חרב 

:דר יׁש רי לטבוֹ ח ואביוֹ ן עני להּפ יל קׁש ּת ם ודרכוּ 
ּת ברנה:טו וקתוֹ תם בלבּ ם ּת בוֹ א טוֹ בטזחרבּ ם 

רּב ים: רׁש עים מהמוֹ ן לצּ דּ יק רׁש עיםיזמעט זרוֹ עוֹ ת כּ י 
יהו צדּ יקים וסוֹ מ יהויח:ּת ברנה יוֹ דע 

:ּת היה לעוֹ לם ונחלתם תמימם יבׁש וּ יטימי א 
ישׂ בּ עוּ : רעבוֹ ן וּ בימי רעה יאבדוּ כ ּב עת רׁש עים כּ י 

יהו כּ לוּ :ואיבי בעׁש ן כּ לוּ  כּ רים לוֹ הכאכּ יקר 
ונוֹ תן: חוֹ נן וצדּ יק יׁש לּ ם וא יירׁש וּ כברׁש ע מברכיו כּ י 

יכּ רתוּ : וּ מקלּ ליו גברמיהוכגארץ מצעדי 
יחּפ ץ: ודרכּ וֹ  יהוכדכּ וֹ ננוּ  כּ י יוּ טל א יּפ ל כּ י 

ל ועני וסד אד ה א הל  מה מעלה  ל הדת  ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹכל
רא י נגד  וצירפ י"ת  "אל הא תת  ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָל 

יחּפ ץמה' ודרּכ וֹ  ּכ וֹ ננוּ  גבר כג)מצעדי השירים :(לז , חדש-שיר [זוהר ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

צ:) הנעלם](דף בּ צלמנוּ מדרש אדם נעשׂ ה אהים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 
א)כּ דמוּ תנוּ  כּ תוּ ב(בראשית לז). כּ וֹ ננוּ (תהלים גבר מצעדי  מה' ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

העוֹ לם את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא וּ ראה, בּ א יחּפ ץ. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְודר כּ וֹ 
זה ׁש יּ היה  אחד, בּ דיוֹ קן היה ה כּ ל הּת חּת וֹ ן, והע וֹ לם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן
למּט ה, אדם לברא הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה בּ ׁש עה זה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

תהלי זוהר 
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העוֹ למים. ׁש ני  כּ מוֹ  אוֹ תוֹ  לעשׂ וֹ ת  מעלה רצה ׁש ל  הּס וֹ דוֹ ת וכל  ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ אדם  הוּ א הכּ ל על וּ מּט ה, ׁש עוֹ מדת הראׁש  ׁש ל הגּ לגּ לת . ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ׁש ל  הּת ּק וּ נים אוֹ תם עם העליוֹ ן, הע וֹ לם בּ סוֹ ד היא ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהגּ וּ ף
בּ איברים עוֹ מדוֹ ת ׁש הדּ רגוֹ ת גּ וּ ף , ׁש ל  בּ סוֹ ד  הוּ א הגּ וּ ף ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ָהראׁש .
בּ דּ רג וֹ ת ה כּ ל והרגלים, הירכים הזּ ה. הראׁש  ּת חת ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְידוּ עים
הדּ מיּ וֹ ת כּ ל  ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  להיוֹ ת  לוֹ  כּ ראוּ י  ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  חקק כּ לּ ם את והּת חּת וֹ נוֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נוֹ ת
גבר מצעדי מה ' וּ ראה, בּ א בּ כּ ל. ׁש לם הוּ א ׁש יּ היה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְֹֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם,
וכל  צעדיו כּ ל מהאדם, מרצּ ה הוּ א  ּבּ ר ו כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָכּ וֹ ננוּ ,
ואחד  אחד כּ ל אוֹ תם מת ּק ן והוּ א לפניו, מתּק נים הם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ רכיו

העוֹ לם. בּ דברי אפלּ וּ  יחּפ ץ, ודרכּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.

ולבּ וֹ ע וֹ ד, וּ רצוֹ נוֹ  דּ ע ּת וֹ  ישׂ ים אדם אם - כּ וֹ ננ וּ  גבר מצעדי ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵמה '
הּק ד וֹ ׁש  עוֹ שׂ ה , ׁש הוּ א  דּ רכיו אחר ללכת  הּק ד וֹ ׁש , ַלּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש יּ צא וּ  בּ ׁש עה  מ ּמ ׁש . ׁש לּ וֹ  הוּ א כּ א לּ וּ  בּ וֹ , מרצּ ה  הוּ א   ָּבּ רו◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
והצטיּ ר וּ  והתגּ לּ מוּ  ׁש נּ ת בּ אר , כּ מ וֹ  העלי וֹ ן, ה ּס וֹ ד  ֹמּת ו ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָהא וֹ תיּ וֹ ת

אח  אדם, ׁש ל ח יּ ים,בּ דמ וּ ת רוּ ח בּ הן ונב הנּ קדּ וֹ ת , יצא וּ   ּכ ר ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הרוּ ח . ׁש ל  בּ ּק יּ וּ ם רגליו על ׁש ע וֹ מד כּ אדם האוֹ ת יּ וֹ ת , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקיּ מ וּ 
הצטר נפׁש , בהן ונתנוּ  האוֹ ת יּ וֹ ת  על התקיּ מ וּ  ׁש הנּ ק דּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
ותקף מזוֹ ן ולתת בּ מסע וֹ תיו, ולנסע וּ בה שׂ כּ ל, בּ דעת  ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 
סוֹ ד זה  - בּ צלמנוּ  ׁש בּ ארנוּ , כּ מ וֹ  כּ דמ וּ תנוּ . בּ צלמנוּ  וזהוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלאחר.

ה ּת חּת וֹ ן. העוֹ לם סוֹ ד זה - כּ דמ וּ תנוּ  העליוֹ ן . ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם 

ּת ּק וּ ן דּ בר  ׁש הם הּט עמים, ׁש ל הּת נ וּ עוֹ ת א לּ וּ  - בּ צלמנוּ  אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
להסּת כּ ל  ידיעה לדעת וּ בהשׂ כּ ל , בּ דעת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ׁש למוּ ת,
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ׁש ה וּ א מל כּ מוֹ  הת גּ לּ ה. וא נס ּת ר ׁש הוּ א כּ מוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
רק  זה, לצד  אוֹ  זה לצד  נ וֹ סע ואינוֹ  בּ חכמה, בּ השׂ כּ ל ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָחכם
ׁש ל  הּת נוּ עוֹ ת זה כּ מוֹ  , ּכ אף  וּ במדּ ע. וּ בהשׂ כּ ל ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה
ׁש ראוּ י , כּ מוֹ  וּ במ דּ ע, וּ בהשׂ כּ ל  בּ חכמה מסעיהם כּ ל  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּט עמים,

בּ צלמנוּ . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוזהוּ 

דּ יוֹ קן ּכ דמוּ תנוּ   ֹמּת ו יצאוּ  ׁש הם הנּ קדּ וֹ ת, ׁש ל סוֹ דוֹ ת  אלּ וּ  - ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש א נס ּת ר די וֹ קן מאוֹ תוֹ  עליוֹ נה, נק דּ ה ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 
הנּ קדּ וֹ ת נקראוֹ ת אחת, נקדּ ה  ֹמּת ו ׁש יּ וֹ צאים  ֹוּ מּת ו ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנראה.
האוֹ תיּ וֹ ת ּת אמר  ׁש אם העליוֹ נה. הנּ קדּ ה ׁש ל  הדּ י וֹ קן ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ וּ ת ,

 ּכ א דּ יוֹ קן,- ׁש ם תל וּ י וא למעלה, אינוֹ  הדּ י וֹ קן ׁש הרי ! ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מתגּ לּ מים כּ לּ ם העלי וֹ ן, העוֹ לם מּס וֹ ד  ׁש יּ וֹ צאים לאחר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
למעלה וציּ וּ ר דּ יוֹ קן ׁש אין לכן, מּק דם היה א  מה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מצטיּ רים
הראׁש ית כּ לוּ ם. בּ וֹ  ׁש ּמ כּ יר מי  ואין יד וּ ע, א כּ ן ועל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל,
ואוֹ תּה  סת וּ מה. אחת נקדּ ה היא ידוּ עה, וא ׁש נּ גלתה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּס תוּ מה
אבל  אוֹ תּה . ׁש ּמ כּ יר  מי  ואין גל וּ יה, ו א יד וּ עה א  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהנּ ק דּ ה
אין  ׁש הרי  למעלה, ּת ל וּ יוֹ ת ואין בּה , הצטיּ רוּ  א ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
- בּ צלמנוּ  הנּ קדּ וֹ ת. אלּ וּ  - כּ דמוּ תנוּ  כּ ן, ועל דּ יוֹ קן. כּ לל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש ם
ליוֹ דעי  הּס וֹ ד כּ אן הכּ ל. ׁש ל הלמוּ ת ׁש ה וּ א ה ּת נוּ עוֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵאלּ וּ 

ׁש  ׁש הן הּת נוּ עוֹ ת בּ אדםדין . הן איפה הכּ ל, זהלמ וּ ת אלּ א ? ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
וּ מ בּ ח וּ ץ. מ בּ פנים האדם  ׁש ל הצּ למים הם אלּ וּ  בּ צלמנוּ , ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְסוֹ ד
ׁש הוֹ ל הצּ לם אוֹ תוֹ  - וּ מבּ חוּ ץ וחכמה, וּ מדּ ע השׂ כּ ל - ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלפנים
הכּ ל . מן ׁש מוּ ר ׁש יּ היה בּ ׁש מירה, האדם את וּ מנהיג ֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו,
בּ כּ ל , ׁש לם  ה וּ א האדם בּ אדם, הן הלּ לוּ  ׁש הּת נוּ עוֹ ת ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ע וֹ ד
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העוֹ למים. ׁש ני  כּ מוֹ  אוֹ תוֹ  לעשׂ וֹ ת  מעלה רצה ׁש ל  הּס וֹ דוֹ ת וכל  ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ אדם  הוּ א הכּ ל על וּ מּט ה, ׁש עוֹ מדת הראׁש  ׁש ל הגּ לגּ לת . ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ׁש ל  הּת ּק וּ נים אוֹ תם עם העליוֹ ן, הע וֹ לם בּ סוֹ ד היא ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהגּ וּ ף
בּ איברים עוֹ מדוֹ ת ׁש הדּ רגוֹ ת גּ וּ ף , ׁש ל  בּ סוֹ ד  הוּ א הגּ וּ ף ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ָהראׁש .
בּ דּ רג וֹ ת ה כּ ל והרגלים, הירכים הזּ ה. הראׁש  ּת חת ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְידוּ עים
הדּ מיּ וֹ ת כּ ל  ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  להיוֹ ת  לוֹ  כּ ראוּ י  ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  חקק כּ לּ ם את והּת חּת וֹ נוֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נוֹ ת
גבר מצעדי מה ' וּ ראה, בּ א בּ כּ ל. ׁש לם הוּ א ׁש יּ היה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְֹֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם,
וכל  צעדיו כּ ל מהאדם, מרצּ ה הוּ א  ּבּ ר ו כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָכּ וֹ ננוּ ,
ואחד  אחד כּ ל אוֹ תם מת ּק ן והוּ א לפניו, מתּק נים הם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ רכיו

העוֹ לם. בּ דברי אפלּ וּ  יחּפ ץ, ודרכּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.

ולבּ וֹ ע וֹ ד, וּ רצוֹ נוֹ  דּ ע ּת וֹ  ישׂ ים אדם אם - כּ וֹ ננ וּ  גבר מצעדי ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵמה '
הּק ד וֹ ׁש  עוֹ שׂ ה , ׁש הוּ א  דּ רכיו אחר ללכת  הּק ד וֹ ׁש , ַלּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש יּ צא וּ  בּ ׁש עה  מ ּמ ׁש . ׁש לּ וֹ  הוּ א כּ א לּ וּ  בּ וֹ , מרצּ ה  הוּ א   ָּבּ רו◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
והצטיּ ר וּ  והתגּ לּ מוּ  ׁש נּ ת בּ אר , כּ מ וֹ  העלי וֹ ן, ה ּס וֹ ד  ֹמּת ו ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָהא וֹ תיּ וֹ ת

אח  אדם, ׁש ל ח יּ ים,בּ דמ וּ ת רוּ ח בּ הן ונב הנּ קדּ וֹ ת , יצא וּ   ּכ ר ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הרוּ ח . ׁש ל  בּ ּק יּ וּ ם רגליו על ׁש ע וֹ מד כּ אדם האוֹ ת יּ וֹ ת , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקיּ מ וּ 
הצטר נפׁש , בהן ונתנוּ  האוֹ ת יּ וֹ ת  על התקיּ מ וּ  ׁש הנּ ק דּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
ותקף מזוֹ ן ולתת בּ מסע וֹ תיו, ולנסע וּ בה שׂ כּ ל, בּ דעת  ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 
סוֹ ד זה  - בּ צלמנוּ  ׁש בּ ארנוּ , כּ מ וֹ  כּ דמ וּ תנוּ . בּ צלמנוּ  וזהוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלאחר.

ה ּת חּת וֹ ן. העוֹ לם סוֹ ד זה - כּ דמ וּ תנוּ  העליוֹ ן . ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם 

ּת ּק וּ ן דּ בר  ׁש הם הּט עמים, ׁש ל הּת נ וּ עוֹ ת א לּ וּ  - בּ צלמנוּ  אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
להסּת כּ ל  ידיעה לדעת וּ בהשׂ כּ ל , בּ דעת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ׁש למוּ ת,

תהלי זוהר 

יתה 371זוהר הלימוד טבתסדר ד ליו

לזתהלי מזמור | לחודש ו | ראשו ספר

ׁש ה וּ א מל כּ מוֹ  הת גּ לּ ה. וא נס ּת ר ׁש הוּ א כּ מוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
רק  זה, לצד  אוֹ  זה לצד  נ וֹ סע ואינוֹ  בּ חכמה, בּ השׂ כּ ל ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָחכם
ׁש ל  הּת נוּ עוֹ ת זה כּ מוֹ  , ּכ אף  וּ במדּ ע. וּ בהשׂ כּ ל ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה
ׁש ראוּ י , כּ מוֹ  וּ במ דּ ע, וּ בהשׂ כּ ל  בּ חכמה מסעיהם כּ ל  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּט עמים,

בּ צלמנוּ . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוזהוּ 

דּ יוֹ קן ּכ דמוּ תנוּ   ֹמּת ו יצאוּ  ׁש הם הנּ קדּ וֹ ת, ׁש ל סוֹ דוֹ ת  אלּ וּ  - ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש א נס ּת ר די וֹ קן מאוֹ תוֹ  עליוֹ נה, נק דּ ה ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 
הנּ קדּ וֹ ת נקראוֹ ת אחת, נקדּ ה  ֹמּת ו ׁש יּ וֹ צאים  ֹוּ מּת ו ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנראה.
האוֹ תיּ וֹ ת ּת אמר  ׁש אם העליוֹ נה. הנּ קדּ ה ׁש ל  הדּ י וֹ קן ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ וּ ת ,

 ּכ א דּ יוֹ קן,- ׁש ם תל וּ י וא למעלה, אינוֹ  הדּ י וֹ קן ׁש הרי ! ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מתגּ לּ מים כּ לּ ם העלי וֹ ן, העוֹ לם מּס וֹ ד  ׁש יּ וֹ צאים לאחר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
למעלה וציּ וּ ר דּ יוֹ קן ׁש אין לכן, מּק דם היה א  מה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מצטיּ רים
הראׁש ית כּ לוּ ם. בּ וֹ  ׁש ּמ כּ יר מי  ואין יד וּ ע, א כּ ן ועל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל,
ואוֹ תּה  סת וּ מה. אחת נקדּ ה היא ידוּ עה, וא ׁש נּ גלתה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּס תוּ מה
אבל  אוֹ תּה . ׁש ּמ כּ יר  מי  ואין גל וּ יה, ו א יד וּ עה א  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהנּ ק דּ ה
אין  ׁש הרי  למעלה, ּת ל וּ יוֹ ת ואין בּה , הצטיּ רוּ  א ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
- בּ צלמנוּ  הנּ קדּ וֹ ת. אלּ וּ  - כּ דמוּ תנוּ  כּ ן, ועל דּ יוֹ קן. כּ לל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש ם
ליוֹ דעי  הּס וֹ ד כּ אן הכּ ל. ׁש ל הלמוּ ת ׁש ה וּ א ה ּת נוּ עוֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵאלּ וּ 

ׁש  ׁש הן הּת נוּ עוֹ ת בּ אדםדין . הן איפה הכּ ל, זהלמ וּ ת אלּ א ? ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
וּ מ בּ ח וּ ץ. מ בּ פנים האדם  ׁש ל הצּ למים הם אלּ וּ  בּ צלמנוּ , ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְסוֹ ד
ׁש הוֹ ל הצּ לם אוֹ תוֹ  - וּ מבּ חוּ ץ וחכמה, וּ מדּ ע השׂ כּ ל - ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלפנים
הכּ ל . מן ׁש מוּ ר ׁש יּ היה בּ ׁש מירה, האדם את וּ מנהיג ֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו,
בּ כּ ל , ׁש לם  ה וּ א האדם בּ אדם, הן הלּ לוּ  ׁש הּת נוּ עוֹ ת ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ע וֹ ד
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סוֹ ד  וזה ׁש לּ מעלה. העלי וֹ נים הּס וֹ דוֹ ת אוֹ תם בּ כל כן ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְכּ מ וֹ 
הּת נוּ עוֹ ת בּ אוֹ תן בּ מסעוֹ תיו , לנסע כּ וֹ ננוּ , גבר  מצעדי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵמה'
נּט ל  מּמ נּ וּ  מה', הנּ קדּ וֹ ת. בּ אוֹ תן יחּפ ץ, ודר כּ וֹ  הּט עמים. ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 
מה' אחד. וסוֹ ד אחד כּ גון הכּ ל למ ּט ה ׁש יּ היה הזּ ה, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַהּס וֹ ד
ׁש הם ,הוֹ ל ׁש וֹ פר לפני מקפא אזלא כּ מוֹ  כּ וֹ ננוּ , גבר  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצעדי
כּ וֹ ננוּ . וזהוּ  ל וֹ , כּ ראוּ י  ואחד  אחד  כּ ל ׁש ּמ תּק נים גבר, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצעדי
הן  בּ עמידה, הן  יחּפ ץ, ודר כּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב הן הּת נוּ עוֹ ת, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש אר
דּ ין  לתת הן לׁש ּת ק, הן בּ שׂ מחה, לנ גּ ן  הן להפסיק , הן ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת,
זהוּ  זרקא , כּ ראוּ י . בּ ּמ ּס עוֹ ת לנסע  והשׂ כּ ל  מדּ ע  הוּ א ה כּ ל -ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
 ֹּת ו ׁש ל  הכּ אה בּ א וֹ ת ּה  הּק ׁש ה הנּ יצוֹ ץ כּ ׁש בּ א בּ שׂ מחה. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִנגּ וּ ן 
מרח וֹ ק, וזוֹ רק וחדוה, שׂ מחה נוֹ תן נתּפ ס, ׁש א  ּהז ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָהאויר 
בּ קיּ וּ מוֹ , וע וֹ מד כּ לל , נתּפ ס וא ידוּ ע ׁש א למי בּ שׂ מחה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלנגּ ן
הּת נוּ עוֹ ת, כּ ל וכן  ה שׂ כּ ל. בּ י וֹ תר  ׁש ּק רב עד  לדעת, מתיב ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
כּ ל  ה לּ לוּ , הּת נוּ עוֹ ת  ׁש הגּ יעוּ  וטרם כּ ראוּ י . ואחת  אחת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
איברי  כּ ל  ׁש הרי  בּ ּמ ּס עוֹ ת. לנסע יכוֹ לים א הגּ וּ ף  איברי ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָאוֹ תם
וּ ׁש ּת ים עשׂ רים  ׁש הן  בּ אוֹ תיּ וֹ ת, התח לּ קוּ ת נוֹ טלים בּ הם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהגּ וּ ף
איברים, עשׂ ר ׁש נים וּ באיברים. בּ ּפ רקים ׁש התגּ לּ מוּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
בּ ּמ ּס עוֹ ת נוֹ סעים א הלּ לוּ  עשׂ ר והנים ׁש נּ וֹ סעים . ּפ רקים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵהם
עוֹ שׂ ים ׁש כּ לּ ם ּת נוּ עוֹ ת, עשׂ רה ׁש ּת ים  ׁש ל בּ ּס וֹ ד רק ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

ּת נוּ עוֹ ת ויׁש  א וֹ תם . להּס יע הלּ ל וּ  הּפ רקים לתתאת אחרוֹ ת, ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
ולתת הגּ וּ ף , כּ ל  וּ להּס יע הגּ וּ ף לכל וּ מדּ ע וחכמה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהשׂ כּ ל
אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים עשׂ רים כּ ראוּ י . הכּ ל וּ למּט ה  למעלה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה 
ה גּ וּ ף. בּ איברי  התח לּ קוּ  וכ לּ ם הגּ וּ ף , סוֹ ד  ׁש ל הכּ לל  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵהם
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ׁש הן  אחרוֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת נׁש ארוּ  נׁש לם. הגּ וּ ף האוֹ תיּ וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִוּ מּס וֹ ד
ראׁש וֹ נוֹ  הן אוֹ תיּ וֹ ת עשׂ רה  ׁש ּת ים האיבריםע שׂ ר . ׁש אוֹ תם ת, ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ּת ּק וּ נוֹ . על ואיבר איבר  כּ ל ׁש יּ היה הגּ וּ ף , כּ ל ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִקיּ וּ מוֹ 
בּ זכר, ׁש נּ ראוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת בּ אוֹ תיּ וֹ ת בּ הם ׁש יּ ׁש  גּ ב על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְואף 
זכר, ג' נקבה. ב' זכר , א' כּ מוֹ  בּ נקבה. ׁש נּ ראוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְואוֹ תיּ וֹ ת
מהן  האחרוֹ ת, הא וֹ תיּ וֹ ת כּ ל וכן זכר . ו' נקבה, ה' נקבה. ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְד '
, ּכ אם ּת אמר, ואם בּ נקבה. כּ לוּ ל וֹ ת וּ מהן בּ זכר , ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְכּ לוּ לוֹ ת

אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים עשׂ רים ׁש ל  בּ ס וֹ ד אדם נבנה ׁש הרי אי ? ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
לזכר היוּ  וּ ראוּ יוֹ ת  ׁש הצטרכוּ  הא וֹ ת יּ וֹ ת ונבחר וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ סּת כּ לים,

איברים עשׂ ר  ׁש נים כּ נגד  עשׂ רה, ׁש ּת ים רק אין, אלּ א- ! ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
עשׂ רים ואוֹ תם זכר, ׁש ל  בּ סוֹ ד  כּ לוּ ל וֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי,
מוּ ם נקביּ וֹ ת . ואוֹ תיּ וֹ ת זכריּ וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת - אוֹ תיּ וֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים
זה כּ לוּ לים ׁש הם ּפ רקים, בּ אוֹ תם  איבר יׁש  האיברים, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
ׁש ּמ קבּ ל  ההוּ א זכר, הוּ א ׁש נּ כנס  מי  בּ זה . זה ונכנסים זה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִעם
וּ נקבה, זכר  יׁש  האיברים בּ כל  הנּ קבה. היא בּ תוֹ כ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 
האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל , ּכ וּ מוּ ם בּ נקבה. כּ זכר בּ זה זה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנסים 
אלּ וּ  צריכוֹ ת  האוֹ תיּ וֹ ת וכל וּ נקבה. זכר  ׁש ל  בּ סוֹ ד  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְעוֹ לוֹ ת

בּ אלּ וּ . אלּ וּ  וּ להתחבּ ר  אלּ וּ , ואחד את זכר אחד ה"ו, ג "ד (א"ב  ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ תיּ וֹ תנקבה) וּ ׁש ּת ים עשׂ רים בּ נקבה. זכר  כּ מ וֹ  לזה זה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנכנס

ׁש הרי  קטנּ וֹ ת. אוֹ תיּ וֹ ת והן למּט ה , בּ נּ קבה כּ ל וּ לוֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲאחרוֹ ת
כּ ל  ׁש ל האוֹ תיּ וֹ ת ׁש בּ כל  בּ ּת ׁש וּ קה בּ נּ קבה, הזּ כר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תחבּ ר 
הּמ ים בּ אוֹ תם האוֹ תיּ וֹ ת, סוֹ ד  בּ ּה  מ ּט יל הנּ קבה אל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים.

הקרימ וּ   ּכ ואחר  האוֹ תיּ וֹ ת,(קפאו)ׁש לּ ּה , ׁש התגּ לּ מ וּ  ׁש מים  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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סוֹ ד  וזה ׁש לּ מעלה. העלי וֹ נים הּס וֹ דוֹ ת אוֹ תם בּ כל כן ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְכּ מ וֹ 
הּת נוּ עוֹ ת בּ אוֹ תן בּ מסעוֹ תיו , לנסע כּ וֹ ננוּ , גבר  מצעדי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵמה'
נּט ל  מּמ נּ וּ  מה', הנּ קדּ וֹ ת. בּ אוֹ תן יחּפ ץ, ודר כּ וֹ  הּט עמים. ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 
מה' אחד. וסוֹ ד אחד כּ גון הכּ ל למ ּט ה ׁש יּ היה הזּ ה, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַהּס וֹ ד
ׁש הם ,הוֹ ל ׁש וֹ פר לפני מקפא אזלא כּ מוֹ  כּ וֹ ננוּ , גבר  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצעדי
כּ וֹ ננוּ . וזהוּ  ל וֹ , כּ ראוּ י  ואחד  אחד  כּ ל ׁש ּמ תּק נים גבר, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצעדי
הן  בּ עמידה, הן  יחּפ ץ, ודר כּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב הן הּת נוּ עוֹ ת, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש אר
דּ ין  לתת הן לׁש ּת ק, הן בּ שׂ מחה, לנ גּ ן  הן להפסיק , הן ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת,
זהוּ  זרקא , כּ ראוּ י . בּ ּמ ּס עוֹ ת לנסע  והשׂ כּ ל  מדּ ע  הוּ א ה כּ ל -ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
 ֹּת ו ׁש ל  הכּ אה בּ א וֹ ת ּה  הּק ׁש ה הנּ יצוֹ ץ כּ ׁש בּ א בּ שׂ מחה. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִנגּ וּ ן 
מרח וֹ ק, וזוֹ רק וחדוה, שׂ מחה נוֹ תן נתּפ ס, ׁש א  ּהז ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָהאויר 
בּ קיּ וּ מוֹ , וע וֹ מד כּ לל , נתּפ ס וא ידוּ ע ׁש א למי בּ שׂ מחה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלנגּ ן
הּת נוּ עוֹ ת, כּ ל וכן  ה שׂ כּ ל. בּ י וֹ תר  ׁש ּק רב עד  לדעת, מתיב ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
כּ ל  ה לּ לוּ , הּת נוּ עוֹ ת  ׁש הגּ יעוּ  וטרם כּ ראוּ י . ואחת  אחת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
איברי  כּ ל  ׁש הרי  בּ ּמ ּס עוֹ ת. לנסע יכוֹ לים א הגּ וּ ף  איברי ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָאוֹ תם
וּ ׁש ּת ים עשׂ רים  ׁש הן  בּ אוֹ תיּ וֹ ת, התח לּ קוּ ת נוֹ טלים בּ הם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהגּ וּ ף
איברים, עשׂ ר ׁש נים וּ באיברים. בּ ּפ רקים ׁש התגּ לּ מוּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
בּ ּמ ּס עוֹ ת נוֹ סעים א הלּ לוּ  עשׂ ר והנים ׁש נּ וֹ סעים . ּפ רקים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵהם
עוֹ שׂ ים ׁש כּ לּ ם ּת נוּ עוֹ ת, עשׂ רה ׁש ּת ים  ׁש ל בּ ּס וֹ ד רק ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

ּת נוּ עוֹ ת ויׁש  א וֹ תם . להּס יע הלּ ל וּ  הּפ רקים לתתאת אחרוֹ ת, ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
ולתת הגּ וּ ף , כּ ל  וּ להּס יע הגּ וּ ף לכל וּ מדּ ע וחכמה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהשׂ כּ ל
אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים עשׂ רים כּ ראוּ י . הכּ ל וּ למּט ה  למעלה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה 
ה גּ וּ ף. בּ איברי  התח לּ קוּ  וכ לּ ם הגּ וּ ף , סוֹ ד  ׁש ל הכּ לל  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵהם
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ׁש הן  אחרוֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת נׁש ארוּ  נׁש לם. הגּ וּ ף האוֹ תיּ וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִוּ מּס וֹ ד
ראׁש וֹ נוֹ  הן אוֹ תיּ וֹ ת עשׂ רה  ׁש ּת ים האיבריםע שׂ ר . ׁש אוֹ תם ת, ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ּת ּק וּ נוֹ . על ואיבר איבר  כּ ל ׁש יּ היה הגּ וּ ף , כּ ל ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִקיּ וּ מוֹ 
בּ זכר, ׁש נּ ראוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת בּ אוֹ תיּ וֹ ת בּ הם ׁש יּ ׁש  גּ ב על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְואף 
זכר, ג' נקבה. ב' זכר , א' כּ מוֹ  בּ נקבה. ׁש נּ ראוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְואוֹ תיּ וֹ ת
מהן  האחרוֹ ת, הא וֹ תיּ וֹ ת כּ ל וכן זכר . ו' נקבה, ה' נקבה. ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְד '
, ּכ אם ּת אמר, ואם בּ נקבה. כּ לוּ ל וֹ ת וּ מהן בּ זכר , ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְכּ לוּ לוֹ ת

אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים עשׂ רים ׁש ל  בּ ס וֹ ד אדם נבנה ׁש הרי אי ? ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
לזכר היוּ  וּ ראוּ יוֹ ת  ׁש הצטרכוּ  הא וֹ ת יּ וֹ ת ונבחר וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ סּת כּ לים,

איברים עשׂ ר  ׁש נים כּ נגד  עשׂ רה, ׁש ּת ים רק אין, אלּ א- ! ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
עשׂ רים ואוֹ תם זכר, ׁש ל  בּ סוֹ ד  כּ לוּ ל וֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי,
מוּ ם נקביּ וֹ ת . ואוֹ תיּ וֹ ת זכריּ וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת - אוֹ תיּ וֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים
זה כּ לוּ לים ׁש הם ּפ רקים, בּ אוֹ תם  איבר יׁש  האיברים, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
ׁש ּמ קבּ ל  ההוּ א זכר, הוּ א ׁש נּ כנס  מי  בּ זה . זה ונכנסים זה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִעם
וּ נקבה, זכר  יׁש  האיברים בּ כל  הנּ קבה. היא בּ תוֹ כ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 
האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל , ּכ וּ מוּ ם בּ נקבה. כּ זכר בּ זה זה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנסים 
אלּ וּ  צריכוֹ ת  האוֹ תיּ וֹ ת וכל וּ נקבה. זכר  ׁש ל  בּ סוֹ ד  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְעוֹ לוֹ ת

בּ אלּ וּ . אלּ וּ  וּ להתחבּ ר  אלּ וּ , ואחד את זכר אחד ה"ו, ג "ד (א"ב  ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ תיּ וֹ תנקבה) וּ ׁש ּת ים עשׂ רים בּ נקבה. זכר  כּ מ וֹ  לזה זה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנכנס

ׁש הרי  קטנּ וֹ ת. אוֹ תיּ וֹ ת והן למּט ה , בּ נּ קבה כּ ל וּ לוֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲאחרוֹ ת
כּ ל  ׁש ל האוֹ תיּ וֹ ת ׁש בּ כל  בּ ּת ׁש וּ קה בּ נּ קבה, הזּ כר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תחבּ ר 
הּמ ים בּ אוֹ תם האוֹ תיּ וֹ ת, סוֹ ד  בּ ּה  מ ּט יל הנּ קבה אל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים.

הקרימ וּ   ּכ ואחר  האוֹ תיּ וֹ ת,(קפאו)ׁש לּ ּה , ׁש התגּ לּ מ וּ  ׁש מים  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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בּ יתא אלפא יׁש  זה ועל אלּ וּ . כּ מוֹ  אחר וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְוי וֹ צאוֹ ת
אוֹ תיּ וֹ ת ׁש ל בּ יתא אלפא ויׁש  גּ דוֹ ל וֹ ת, עלי וֹ נוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ל 
בּ ּס וֹ ד  וּ מתגּ לּ ם יוֹ צא אחד, ׁש ל וסוֹ ד אחד, הוּ א א' ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְקטנּ וֹ ת .
אחד . והם בּ אחד , ׁש ּמ תחבּ רים העלי וֹ נים האיברים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
ונ ּת נת א' ׁש כּ ׁש יּ וֹ צאת מוּ ם אחד. איבר  אלּ א אינוֹ  זה כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְועם

הדּ יוֹ  בּ אוֹ תוֹ  י וֹ צאת ׁש הצטרכוּ בּ ראׁש , הלּ לוּ  האחרים ׁש ל קן ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
האחר וֹ ת הדּ רגוֹ ת ל ׁש ּת י מראה א', וּ כ ׁש יּ וֹ צאת עּמ וֹ , ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר
וכלּ ם והאמצע , המאל ׁש הם  עּמ וֹ , להתחבּ ר ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הצטרכוּ 
והתיבוּ  ׁש נּ מצא וּ  כּ יון ׁש לּ וֹ . בּ דּ יוֹ קן ונראים יחד, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶנאחזים
וּ מתיבת א' חוֹ זרת  האחרים, האיברים ׁש ני  אוֹ תם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מם

בּ צד  בּ ראׁש , היּ מין.בּ מקוֹ מ ּה  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

רא י נגד   תפנימ הא ת ת בא ר ְְִִִִִִֵֶֶָָס ד 

ה וּ אאי  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הא וֹ תעשׂ ה  האוֹ תיּ וֹ ת, כּ ׁש יּ צאוּ  ? ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מה א'. היא האוֹ תיּ וֹ ת, לכל הראׁש  ׁש יּ צאה , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה

ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש מים.עשׂ ה  וּ ברא האוֹ ת בּ אוֹ תּה  התעּט ף ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש ׁש  ׁש הם היּ חוּ ד , סוֹ ד  את הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  בּ רא הזּ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָוּ באוֹ ת
נתבּ אר. זה והרי  ׁש בּ ארנ וּ , כּ מוֹ  אחד, ס וֹ ד ׁש מים, והם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת,
הגלידוּ  וא  ׁש נּ קרׁש וּ  טרם הזּ ה, בּ ּס וֹ ד  ׁש מים ׁש נּ בראוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

ׁש הרי  א',המים, האוֹ ת ׁש ל  הּס וֹ ד הּמ ים,  ֹבּ תו טמירים היוּ  ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ו', האוֹ ת יצאה הּמ ים,  ֹמּת ו ׁש נּ קר ׁש וּ  לאחר לימין. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
א זה כּ ל ועם אדם. ׁש ל בּ דיוֹ קן הת גּ לּ מוּ ת ׁש ל בּ ציּ וּ ר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְמציּ רת
והתיבה וחזרה כּ לוּ ם, א' האוֹ ת ׁש ל די וֹ קן מאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶנחסר
העוֹ לם מראׁש  להאיר הזּ וֹ  האוֹ ת ׁש ל  האוֹ ר התחיל ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מ ּה .
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לא וֹ ת וע שׂ ה אחרת, בּ אוֹ ת אוֹ ר וֹ  את גּ נז העוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלסוֹ ף
בּ תוֹ כ וֹ . אוֹ ר  אוֹ תוֹ  ונגנז בתוֹ כוֹ , אוֹ רוֹ  לגנז אחד, בּ י "ת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהזּ וֹ 
לׁש ביל  ּפ רט לע וֹ לם, יצא וא ונטמן, נגנז ההיא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵוּ מהעה
ועוֹ מד  העוֹ לם  נזּ וֹ ן וּ מּמ נּ וּ  מּמ נּ וּ , אחד ח וּ ט   ׁש נּ מׁש אחד, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַדּ ק
הכּ ל . נזּ וֹ ן הזּ וֹ  מהאוֹ ת הכּ ל. נבנה הזּ וֹ  האוֹ ת מן ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מ וֹ . ◌ֹ
את וׁש בר  י שׂ ראל  את הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש מר הזּ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָבּ אוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לפניהם. טו)שׂ וֹ נאיהם נאדּ רי (שמות ה'  ימינ ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מה החטאים , ׁש גּ רמוּ  בּ ׁש עה אוֹ יב. ּת רעץ ה' ימינ ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַבּ כּ ח

ב )?כּ תוּ ב  גּ לוּ (איכה הזּ מן בּ אוֹ תוֹ  אז ימינוֹ . אחוֹ ר הׁש יב ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ זּ ר וֹ ע, התיבה א' שׂ וֹ נאיהם . בהם וׁש לטוּ  הארץ, מן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
ב וֹ , ׁש החזיקוּ  אחרים צדדים ׁש ני ׁש הם וכח, ותקף ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ְבּ ס וֹ ד
כּ נגדּ ּה , אוֹ תּה  וכוֹ נסת  בתוֹ כ ּה , נכללה ב ' ה יּ מין. זרוֹ ע ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהיא

אחתכּ נק  האוֹ תיּ וֹ ת, כּ ל  ּכ מוּ ם זכר . לתוֹ כּה  ׁש נּ כנס בה ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ונׁש למ וּ  אחרוֹ ת, לאוֹ תיּ וֹ ת התּפ טה א' נקבה. ואחת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָזכר 
הלמ וּ ת להי וֹ ת אלף, אחר וֹ ת דרג וֹ ת ׁש ּת י לּט ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת,
- עליו והחוֹ נים ּפ לוֹ ני. מּט ה עליו והח וֹ נים סוֹ ד וזה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ .
רבּ וֹ א, לׁש ים האוֹ תיּ וֹ ת ׁש ע וֹ לוֹ ת עד בּ אחת. דרג וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
לׁש ים ועוֹ לים עשׂ ר , ׁש נים  ׁש הם י שׂ ראל , ׁש בטי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ח ׁש בּ וֹ ן
אלף  לׁש ים. עוֹ לים כּ ׁש התמלּ אוּ  האוֹ תיּ וֹ ת,  ּכ אף ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִרבּ וֹ א.
מם למד כּ ף יוֹ ד  טת חית זין וו הא דּ לת גּ ימל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ ית
עליּ ת הם אלּ וּ  ּת ו. ׁש ין ריׁש  קוֹ ף צדּ י  ּפ א עין  סמ ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָנוּ ן 
האוֹ תיּ וֹ ת בּ סוֹ ד ׁש למ וּ ת  ׁש ּת היה כּ די  רבּ וֹ א, לׁש ים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
מם והן אוֹ תיּ וֹ ת, עשׂ רה ׁש ּת ים עדין נ ׁש אר וּ  האיברים. ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
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בּ יתא אלפא יׁש  זה ועל אלּ וּ . כּ מוֹ  אחר וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְוי וֹ צאוֹ ת
אוֹ תיּ וֹ ת ׁש ל בּ יתא אלפא ויׁש  גּ דוֹ ל וֹ ת, עלי וֹ נוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ל 
בּ ּס וֹ ד  וּ מתגּ לּ ם יוֹ צא אחד, ׁש ל וסוֹ ד אחד, הוּ א א' ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְקטנּ וֹ ת .
אחד . והם בּ אחד , ׁש ּמ תחבּ רים העלי וֹ נים האיברים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
ונ ּת נת א' ׁש כּ ׁש יּ וֹ צאת מוּ ם אחד. איבר  אלּ א אינוֹ  זה כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְועם

הדּ יוֹ  בּ אוֹ תוֹ  י וֹ צאת ׁש הצטרכוּ בּ ראׁש , הלּ לוּ  האחרים ׁש ל קן ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
האחר וֹ ת הדּ רגוֹ ת ל ׁש ּת י מראה א', וּ כ ׁש יּ וֹ צאת עּמ וֹ , ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר
וכלּ ם והאמצע , המאל ׁש הם  עּמ וֹ , להתחבּ ר ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הצטרכוּ 
והתיבוּ  ׁש נּ מצא וּ  כּ יון ׁש לּ וֹ . בּ דּ יוֹ קן ונראים יחד, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶנאחזים
וּ מתיבת א' חוֹ זרת  האחרים, האיברים ׁש ני  אוֹ תם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מם

בּ צד  בּ ראׁש , היּ מין.בּ מקוֹ מ ּה  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

רא י נגד   תפנימ הא ת ת בא ר ְְִִִִִִֵֶֶָָס ד 

ה וּ אאי  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הא וֹ תעשׂ ה  האוֹ תיּ וֹ ת, כּ ׁש יּ צאוּ  ? ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מה א'. היא האוֹ תיּ וֹ ת, לכל הראׁש  ׁש יּ צאה , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה

ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש מים.עשׂ ה  וּ ברא האוֹ ת בּ אוֹ תּה  התעּט ף ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש ׁש  ׁש הם היּ חוּ ד , סוֹ ד  את הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  בּ רא הזּ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָוּ באוֹ ת
נתבּ אר. זה והרי  ׁש בּ ארנ וּ , כּ מוֹ  אחד, ס וֹ ד ׁש מים, והם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת,
הגלידוּ  וא  ׁש נּ קרׁש וּ  טרם הזּ ה, בּ ּס וֹ ד  ׁש מים ׁש נּ בראוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

ׁש הרי  א',המים, האוֹ ת ׁש ל  הּס וֹ ד הּמ ים,  ֹבּ תו טמירים היוּ  ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ו', האוֹ ת יצאה הּמ ים,  ֹמּת ו ׁש נּ קר ׁש וּ  לאחר לימין. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
א זה כּ ל ועם אדם. ׁש ל בּ דיוֹ קן הת גּ לּ מוּ ת ׁש ל בּ ציּ וּ ר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְמציּ רת
והתיבה וחזרה כּ לוּ ם, א' האוֹ ת ׁש ל די וֹ קן מאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶנחסר
העוֹ לם מראׁש  להאיר הזּ וֹ  האוֹ ת ׁש ל  האוֹ ר התחיל ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מ ּה .
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לא וֹ ת וע שׂ ה אחרת, בּ אוֹ ת אוֹ ר וֹ  את גּ נז העוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלסוֹ ף
בּ תוֹ כ וֹ . אוֹ ר  אוֹ תוֹ  ונגנז בתוֹ כוֹ , אוֹ רוֹ  לגנז אחד, בּ י "ת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהזּ וֹ 
לׁש ביל  ּפ רט לע וֹ לם, יצא וא ונטמן, נגנז ההיא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵוּ מהעה
ועוֹ מד  העוֹ לם  נזּ וֹ ן וּ מּמ נּ וּ  מּמ נּ וּ , אחד ח וּ ט   ׁש נּ מׁש אחד, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַדּ ק
הכּ ל . נזּ וֹ ן הזּ וֹ  מהאוֹ ת הכּ ל. נבנה הזּ וֹ  האוֹ ת מן ֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מ וֹ .
את וׁש בר  י שׂ ראל  את הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש מר הזּ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָבּ אוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לפניהם. טו)שׂ וֹ נאיהם נאדּ רי (שמות ה'  ימינ ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מה החטאים , ׁש גּ רמוּ  בּ ׁש עה אוֹ יב. ּת רעץ ה' ימינ ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַבּ כּ ח

ב )?כּ תוּ ב  גּ לוּ (איכה הזּ מן בּ אוֹ תוֹ  אז ימינוֹ . אחוֹ ר הׁש יב ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ זּ ר וֹ ע, התיבה א' שׂ וֹ נאיהם . בהם וׁש לטוּ  הארץ, מן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
ב וֹ , ׁש החזיקוּ  אחרים צדדים ׁש ני ׁש הם וכח, ותקף ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ְבּ ס וֹ ד
כּ נגדּ ּה , אוֹ תּה  וכוֹ נסת  בתוֹ כ ּה , נכללה ב ' ה יּ מין. זרוֹ ע ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהיא

אחתכּ נק  האוֹ תיּ וֹ ת, כּ ל  ּכ מוּ ם זכר . לתוֹ כּה  ׁש נּ כנס בה ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ונׁש למ וּ  אחרוֹ ת, לאוֹ תיּ וֹ ת התּפ טה א' נקבה. ואחת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָזכר 
הלמ וּ ת להי וֹ ת אלף, אחר וֹ ת דרג וֹ ת ׁש ּת י לּט ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת,
- עליו והחוֹ נים ּפ לוֹ ני. מּט ה עליו והח וֹ נים סוֹ ד וזה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ .
רבּ וֹ א, לׁש ים האוֹ תיּ וֹ ת ׁש ע וֹ לוֹ ת עד בּ אחת. דרג וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
לׁש ים ועוֹ לים עשׂ ר , ׁש נים  ׁש הם י שׂ ראל , ׁש בטי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ח ׁש בּ וֹ ן
אלף  לׁש ים. עוֹ לים כּ ׁש התמלּ אוּ  האוֹ תיּ וֹ ת,  ּכ אף ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִרבּ וֹ א.
מם למד כּ ף יוֹ ד  טת חית זין וו הא דּ לת גּ ימל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ ית
עליּ ת הם אלּ וּ  ּת ו. ׁש ין ריׁש  קוֹ ף צדּ י  ּפ א עין  סמ ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָנוּ ן 
האוֹ תיּ וֹ ת בּ סוֹ ד ׁש למ וּ ת  ׁש ּת היה כּ די  רבּ וֹ א, לׁש ים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
מם והן אוֹ תיּ וֹ ת, עשׂ רה ׁש ּת ים עדין נ ׁש אר וּ  האיברים. ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
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ידוֹ : צדּ יקכהסוֹ מ ראיתי וא זקנּת י גּ ם הייתי נער 
לחם: מבּק ׁש  וזרעוֹ  וזרעוֹ כונעזב וּ מלוה חוֹ נן היּ וֹ ם כּ ל 

האחר וֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת והן כּ ף, ּפ א, נוּ ן, אר כּ ה, צ דּ י ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּס תוּ מה,
וּ כ ׁש כּ ל  אוֹ תיּ וֹ ת. עשׂ רה ל ׁש ּת ים עוֹ לוֹ ת והן מנצפ"ךּ . ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהכּ פ וּ לוֹ ת
ה ם סוֹ ד אוֹ תיּ וֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת לׁש בעים ע וֹ לוֹ ת נׁש למוּ , ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
ׁש בעים י שׂ ראל ח ׁש בּ וֹ ן בהן. נקרא הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
והן  בּ הם, ונכלל וֹ ת בּ תוֹ כם, עדים ׁש הם אוֹ תיּ וֹ ת  וּ ׁש ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפ ׁש ,

ׁש כּ תוּ ב קכב )י"ה, עדוּ ת(תהלים י"ּה  ׁש בטי  ׁש בטים על וּ  ׁש ם ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
ּפ רׁש וּ ה, והרי המעוֹ ני . הרא וּ בני הּס וֹ ד , זה ועל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל.
ׁש כּ ל  בּ ית"א, אלפ"א כן כּ מ וֹ  וּ ׁש ּת ים. לׁש בעים עוֹ ל וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְוכ לּ ן
ׁש הכּ ל  אוֹ תיּ וֹ ת, וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש ל ל ּס וֹ ד עוֹ ל וֹ ת ֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
הּמ רכּ בה סוֹ ד אדם, ׁש ל ה ּס וֹ ד ׁש לם, גּ וּ ף  ׁש ל ס וֹ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
עוֹ לוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל   ּכ מוּ ם החקוּ ק. ה ם ס וֹ ד ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה,
סוֹ ד  יהיה ׁש הכּ ל  וגוּ פם, בּ דיוֹ קנם העליוֹ נה הּמ ר כּ בה ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַבּ עליּ ת
ונחקקוֹ ת כּ ׁש ּמ תחבּ רוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת, כּ ל כּ ראוּ י. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
חקוּ קוֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת  וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש ל בּ סוֹ ד ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חקיקוֹ תיהן

אחד . גּ וּ ף כּ לּ ן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ַנעשׂ וֹ ת

 ר  ת א אמר ה ה ה ס ק  למדנ  זקני  הייתי  ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָנער
ע לל ֶָ

גּ ם נער כה)זקנּת י הייתי  לך:(לז , לך פ' בראשית  - צה :)[זוהר אי ](דף  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
כּ ל  ׁש לּ מדנוּ , ׁש לּ מ ּט ה. הארץ זוֹ  - נער  ּׁש ּמ לכ ארץ ָל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לגד וֹ לים נּת נוּ  זרה , עבוֹ דה עוֹ בדי הע ּמ ים ׁש אר ארצוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְׁש אר

תהלי זוהר 
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לעוֹ לם:כזלברכה: ׁש כן וּ  טוֹ ב ועשׂ ה מרע כּ יכחסוּ ר 

בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב הה וּ א  לכ לּ ם וּ מעל עליהם. ׁש ּמ מנּ ים (תהליםמגנּ ים ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
שׂ ר וֹ לז) אוֹ תוֹ  אמר  הזּ ה הּפ סוּ ק ולמדנ וּ , זקנּת י . גּ ם הייתי  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַנער

לעוֹ לם אוֹ י נער .  ּׁש ּמ לכ ארץ  ל אי כּ תוּ ב  כּ ן  ועל  עוֹ לם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל 
ׁש יּ וֹ נק  כּ מי יוֹ נקים בּ גּ לוּ ת, וּ כׁש יּ שׂ ראל  ה זּ ה. מהצּ ד ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ נק

אחרת. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵמר ׁש וּ ת

זקנּת ינער גּ ם כה)הייתי  ויצא :(לז, פ' בראשית - קסב.)[זוהר עוֹ ד ](דף ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

כּ תוּ ב ואמר , ייסא  ר בּ י לז)ׁש אל גּ ם(תהלים הייתי נער ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌
אוֹ תוֹ . אמר עוֹ לם ׁש ל ׁש רוֹ  ּפ רׁש וּ הוּ  הזּ ה הּפ סוּ ק וגוֹ '. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָזקנּת י
אמר אדם. בּ ני חוֹ ׁש בים מ ּמ ה י וֹ תר  בּ חכמה אוֹ תוֹ  אמר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהוּ א
גּ ם הייתי נער  נאמר הּק דוֹ ׁש  בּ יּ חוּ ד ׁש הרי  הוּ א, יפה בּ ני , ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְל וֹ ,
היּ חוּ ד  ׁש ל הבח זה - נעזב צדּ יק ראיתי וא הוּ א, וכ ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָזקנּת י.
בּ וֹ , נמצא ּת מיד ה לּ ילה ׁש הנּ ה לילה, לא י וֹ ם נמצא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

למּט ה. ואחוּ ז למעלה  אחוּ ז ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהצּ דּ יק 

ה וּ אוזרע וֹ  מה לחם, ונׁש ּפ ע מבּק ׁש  ׁש זּ וֹ רק בּ ׁש עה אלּ א ? ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עּמ וֹ , ׁש וֹ רה היא ׁש הרי  הנּ קבה, את תוֹ בע אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ רע,
אין  ׁש הרי אצלוֹ , היא וּ זמינה לעוֹ למים מּמ נּ וּ  נפרדת ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין
יחד  ׁש ניהם וּ תׁש וּ קת  זמינה, ׁש הנּ קבה בּ ׁש עה  אלּ א ׁש וֹ פע ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶזרע
אמר אוֹ תּה . לתבּ ע   צרי א ולכן  נפרדים, ׁש אין  אחד, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ד בּ וּ ק

 ּכ א הגּ לוּ ת  וּ בזמן מתי ל וֹ , ואינוֹ . זרעוֹ , כּ תוּ ב לוֹ , אמר  ? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
איוֹ צא ּת אמר, ואם הזּ כר . עם  אחד בּ דבּ וּ ק  כּ ׁש הנּ קבה ? ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌

היא מה הגּ ל וּ ת ׁש ל  בּ זמן - נעזב צדּ יק ?ראיתי  ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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ידוֹ : צדּ יקכהסוֹ מ ראיתי וא זקנּת י גּ ם הייתי נער 
לחם: מבּק ׁש  וזרעוֹ  וזרעוֹ כונעזב וּ מלוה חוֹ נן היּ וֹ ם כּ ל 

האחר וֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת והן כּ ף, ּפ א, נוּ ן, אר כּ ה, צ דּ י ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּס תוּ מה,
וּ כ ׁש כּ ל  אוֹ תיּ וֹ ת. עשׂ רה ל ׁש ּת ים עוֹ לוֹ ת והן מנצפ"ךּ . ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהכּ פ וּ לוֹ ת
ה ם סוֹ ד אוֹ תיּ וֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת לׁש בעים ע וֹ לוֹ ת נׁש למוּ , ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
ׁש בעים י שׂ ראל ח ׁש בּ וֹ ן בהן. נקרא הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
והן  בּ הם, ונכלל וֹ ת בּ תוֹ כם, עדים ׁש הם אוֹ תיּ וֹ ת  וּ ׁש ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפ ׁש ,

ׁש כּ תוּ ב קכב )י"ה, עדוּ ת(תהלים י"ּה  ׁש בטי  ׁש בטים על וּ  ׁש ם ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
ּפ רׁש וּ ה, והרי המעוֹ ני . הרא וּ בני הּס וֹ ד , זה ועל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל.
ׁש כּ ל  בּ ית"א, אלפ"א כן כּ מ וֹ  וּ ׁש ּת ים. לׁש בעים עוֹ ל וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְוכ לּ ן
ׁש הכּ ל  אוֹ תיּ וֹ ת, וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש ל ל ּס וֹ ד עוֹ ל וֹ ת ֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
הּמ רכּ בה סוֹ ד אדם, ׁש ל ה ּס וֹ ד ׁש לם, גּ וּ ף  ׁש ל ס וֹ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
עוֹ לוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל   ּכ מוּ ם החקוּ ק. ה ם ס וֹ ד ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה,
סוֹ ד  יהיה ׁש הכּ ל  וגוּ פם, בּ דיוֹ קנם העליוֹ נה הּמ ר כּ בה ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַבּ עליּ ת
ונחקקוֹ ת כּ ׁש ּמ תחבּ רוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת, כּ ל כּ ראוּ י. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
חקוּ קוֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת  וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש ל בּ סוֹ ד ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חקיקוֹ תיהן

אחד . גּ וּ ף כּ לּ ן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ַנעשׂ וֹ ת

 ר  ת א אמר ה ה ה ס ק  למדנ  זקני  הייתי  ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָנער
ע לל ֶָ

גּ ם נער כה)זקנּת י הייתי  לך:(לז , לך פ' בראשית  - צה :)[זוהר אי ](דף  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
כּ ל  ׁש לּ מדנוּ , ׁש לּ מ ּט ה. הארץ זוֹ  - נער  ּׁש ּמ לכ ארץ ָל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לגד וֹ לים נּת נוּ  זרה , עבוֹ דה עוֹ בדי הע ּמ ים ׁש אר ארצוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְׁש אר

תהלי זוהר 
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לעוֹ לם:כזלברכה: ׁש כן וּ  טוֹ ב ועשׂ ה מרע כּ יכחסוּ ר 

בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב הה וּ א  לכ לּ ם וּ מעל עליהם. ׁש ּמ מנּ ים (תהליםמגנּ ים ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
שׂ ר וֹ לז) אוֹ תוֹ  אמר  הזּ ה הּפ סוּ ק ולמדנ וּ , זקנּת י . גּ ם הייתי  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַנער

לעוֹ לם אוֹ י נער .  ּׁש ּמ לכ ארץ  ל אי כּ תוּ ב  כּ ן  ועל  עוֹ לם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל 
ׁש יּ וֹ נק  כּ מי יוֹ נקים בּ גּ לוּ ת, וּ כׁש יּ שׂ ראל  ה זּ ה. מהצּ ד ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ נק

אחרת. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵמר ׁש וּ ת

זקנּת ינער גּ ם כה)הייתי  ויצא :(לז, פ' בראשית - קסב.)[זוהר עוֹ ד ](דף ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

כּ תוּ ב ואמר , ייסא  ר בּ י לז)ׁש אל גּ ם(תהלים הייתי נער ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌
אוֹ תוֹ . אמר עוֹ לם ׁש ל ׁש רוֹ  ּפ רׁש וּ הוּ  הזּ ה הּפ סוּ ק וגוֹ '. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָזקנּת י
אמר אדם. בּ ני חוֹ ׁש בים מ ּמ ה י וֹ תר  בּ חכמה אוֹ תוֹ  אמר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהוּ א
גּ ם הייתי נער  נאמר הּק דוֹ ׁש  בּ יּ חוּ ד ׁש הרי  הוּ א, יפה בּ ני , ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְל וֹ ,
היּ חוּ ד  ׁש ל הבח זה - נעזב צדּ יק ראיתי וא הוּ א, וכ ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָזקנּת י.
בּ וֹ , נמצא ּת מיד ה לּ ילה ׁש הנּ ה לילה, לא י וֹ ם נמצא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

למּט ה. ואחוּ ז למעלה  אחוּ ז ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהצּ דּ יק 

ה וּ אוזרע וֹ  מה לחם, ונׁש ּפ ע מבּק ׁש  ׁש זּ וֹ רק בּ ׁש עה אלּ א ? ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עּמ וֹ , ׁש וֹ רה היא ׁש הרי  הנּ קבה, את תוֹ בע אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ רע,
אין  ׁש הרי אצלוֹ , היא וּ זמינה לעוֹ למים מּמ נּ וּ  נפרדת ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין
יחד  ׁש ניהם וּ תׁש וּ קת  זמינה, ׁש הנּ קבה בּ ׁש עה  אלּ א ׁש וֹ פע ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶזרע
אמר אוֹ תּה . לתבּ ע   צרי א ולכן  נפרדים, ׁש אין  אחד, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ד בּ וּ ק

 ּכ א הגּ לוּ ת  וּ בזמן מתי ל וֹ , ואינוֹ . זרעוֹ , כּ תוּ ב לוֹ , אמר  ? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
איוֹ צא ּת אמר, ואם הזּ כר . עם  אחד בּ דבּ וּ ק  כּ ׁש הנּ קבה ? ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌

היא מה הגּ ל וּ ת ׁש ל  בּ זמן - נעזב צדּ יק ?ראיתי  ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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יהולעוֹ לם חסידיו את יעזב וא מׁש ּפ ט אהב 
נכרת: רׁש עים וזרע ארץכטנׁש מרוּ  יירׁש וּ  צדּ יקים 

עליה: לעד וּ לׁש וֹ נוֹ ל ויׁש כּ נוּ  חכמה יהגּ ה צדּ יק ּפ י 

אא לּ א אחר  בּ זמן  לעוֹ למים . נעזב וא למעלה אחוּ ז זה ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
אחוּ ז  למּט ה. ואחוּ ז למעלה  אחוּ ז מהנּ קבה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶנעזב 
הצּ דדים, ׁש ני  את אוֹ חז אחר  בּ זמן הגּ לוּ ת. ׁש ל  בּ זּ מן - ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

נעזב. אינוֹ  וּ לע וֹ לם וּ למּט ה, ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 

עליה""צ דּ יקים  לעד ויׁש ּכ נ וּ  ארץ כט)ייר ׁש וּ  תורה;:(לז, [זוהר ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

קנג:] דף  א' חלק וראהזוהר בוא שמעון רבי אמר
הוא ברוך להקדוש ישרא "ל כנס "ת של  האהבה התעוררות

שהםנשמ לפי לה, מעוררים למטה  הצדיקים של ותיהם
הזאת והתעוררות  זכר, בחינת של מצד המלך מצד באים
נמצא אהבה, ונתעורר זכר בחינת מצד להשכינה מגיע
היא ובכן  להשכינה , ואהבה חביבות מעורר זכר שבחינת
השתוקקות זה כדמיון הוא, ברוך הקדוש אל באהבה נקשרת
עליונים מים לעומת תחתונים מים להעלות המלכות  מדת
הצדיקים הם זכאים צדיקים, של בנשמותיהם אלא אינה

הזה עליוניםבעולם מתקיימים שעליהם הבא, ובעולם
עוֹ לם" יסוֹ ד  "וצדּ יק כן: ועל כה)ותחתונים , י , כתבו (משלי ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

והואסהסתם למעלה, יסו "ד הוא  שהצדיק הכל  של וסוד

תהלי זוהר 

העליון.סה. עולם על  וגם הזה עולם על  לדרוש  יש  עולם  סתם

הזוהר זיו
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מׁש ּפ ט: אהיולאּת דבּ ר תמעדּת וֹ רת א בּ לבּ וֹ  
להמיתוֹ :לבאׁש ריו: וּ מבּק ׁש  לצּ דּ יק רׁש ע יהולגצוֹ פה 

: ֹפטובּ ה ירׁש יענּ וּ  וא בידוֹ  יעזבנּ וּ  אללדא קוּ ה 
יהובּ הכּ רת ארץ לרׁש ת וירוֹ ממ דּ רכּ וֹ  ׁש מר וּ  

ּת ראה: כּ אזרחלהרׁש עים וּ מתערה עריץ רׁש ע ראיתי 
נמצא:לורענן: וא ואבקׁש הוּ  איננּ וּ  והנּ ה ׁש מרלזויּ עבר 

ׁש לוֹ ם: לאיׁש  אחרית כּ י יׁש ר וּ ראה וּ פׁש עיםלחּת ם 
נכרתה: רׁש עים אחרית יחדּ ו צדּ יקיםלטנׁש מדוּ  וּ תׁש וּ עת 

צרה:יהומ בּ עת יהוממעוּ זּ ם ויּ עזרם 
בוֹ : חסוּ  כּ י ׁש יעם ויוֹ  מרׁש עים יפלּ טם ויפלּ טם

מלמעלה צדיקים מן נכללת ישראל וכנסת למטה, יסו"ד
זהו סוומלמטה אותה, יורשים זה  מצד וצדיק  זה מצד צדיק

בוא ודאי, א"רץ" "ייר ׁש וּ  ארץ ", ייר ׁש וּ  "צדּ יקים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַשכתוב:
ברכות עליה וממשיך  האר"ץ לזאת לה  יורש הצדיק וראה
עליונה בהמשכה ומעדנים ממתקים לה  ונשפע יום, בכל

הענין. נתבאר והרי אליה, שנמשך

תהלי זוהר 

בעבודתוסו . מעורר שלמטה והצדיק המשפיע , כח היינו  יסוד על  פירוש 
במדת  מלמטה  שלהם המשפיע  כח  זה והרי המלכות, במדת נוקבין מיין
בהמלכות  משפיע היסוד שהוא שלמעלה הצדיק  זה  ידי ועל המלכות,

ממעל .שפע 

הזוהר זיו
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יהולעוֹ לם חסידיו את יעזב וא מׁש ּפ ט אהב 
נכרת: רׁש עים וזרע ארץכטנׁש מרוּ  יירׁש וּ  צדּ יקים 

עליה: לעד וּ לׁש וֹ נוֹ ל ויׁש כּ נוּ  חכמה יהגּ ה צדּ יק ּפ י 

אא לּ א אחר  בּ זמן  לעוֹ למים . נעזב וא למעלה אחוּ ז זה ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
אחוּ ז  למּט ה. ואחוּ ז למעלה  אחוּ ז מהנּ קבה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶנעזב 
הצּ דדים, ׁש ני  את אוֹ חז אחר  בּ זמן הגּ לוּ ת. ׁש ל  בּ זּ מן - ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

נעזב. אינוֹ  וּ לע וֹ לם וּ למּט ה, ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 

עליה""צ דּ יקים  לעד ויׁש ּכ נ וּ  ארץ כט)ייר ׁש וּ  תורה;:(לז, [זוהר ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

קנג:] דף  א' חלק וראהזוהר בוא שמעון רבי אמר
הוא ברוך להקדוש ישרא "ל כנס "ת של  האהבה התעוררות

שהםנשמ לפי לה, מעוררים למטה  הצדיקים של ותיהם
הזאת והתעוררות  זכר, בחינת של מצד המלך מצד באים
נמצא אהבה, ונתעורר זכר בחינת מצד להשכינה מגיע
היא ובכן  להשכינה , ואהבה חביבות מעורר זכר שבחינת
השתוקקות זה כדמיון הוא, ברוך הקדוש אל באהבה נקשרת
עליונים מים לעומת תחתונים מים להעלות המלכות  מדת
הצדיקים הם זכאים צדיקים, של בנשמותיהם אלא אינה

הזה עליוניםבעולם מתקיימים שעליהם הבא, ובעולם
עוֹ לם" יסוֹ ד  "וצדּ יק כן: ועל כה)ותחתונים , י , כתבו (משלי ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

והואסהסתם למעלה, יסו "ד הוא  שהצדיק הכל  של וסוד

תהלי זוהר 

העליון.סה. עולם על  וגם הזה עולם על  לדרוש  יש  עולם  סתם

הזוהר זיו
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מׁש ּפ ט: אהיולאּת דבּ ר תמעדּת וֹ רת א בּ לבּ וֹ  
להמיתוֹ :לבאׁש ריו: וּ מבּק ׁש  לצּ דּ יק רׁש ע יהולגצוֹ פה 

: ֹפטובּ ה ירׁש יענּ וּ  וא בידוֹ  יעזבנּ וּ  אללדא קוּ ה 
יהובּ הכּ רת ארץ לרׁש ת וירוֹ ממ דּ רכּ וֹ  ׁש מר וּ  

ּת ראה: כּ אזרחלהרׁש עים וּ מתערה עריץ רׁש ע ראיתי 
נמצא:לורענן: וא ואבקׁש הוּ  איננּ וּ  והנּ ה ׁש מרלזויּ עבר 

ׁש לוֹ ם: לאיׁש  אחרית כּ י יׁש ר וּ ראה וּ פׁש עיםלחּת ם 
נכרתה: רׁש עים אחרית יחדּ ו צדּ יקיםלטנׁש מדוּ  וּ תׁש וּ עת 

צרה:יהומ בּ עת יהוממעוּ זּ ם ויּ עזרם 
בוֹ : חסוּ  כּ י ׁש יעם ויוֹ  מרׁש עים יפלּ טם ויפלּ טם

מלמעלה צדיקים מן נכללת ישראל וכנסת למטה, יסו"ד
זהו סוומלמטה אותה, יורשים זה  מצד וצדיק  זה מצד צדיק

בוא ודאי, א"רץ" "ייר ׁש וּ  ארץ ", ייר ׁש וּ  "צדּ יקים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַשכתוב:
ברכות עליה וממשיך  האר"ץ לזאת לה  יורש הצדיק וראה
עליונה בהמשכה ומעדנים ממתקים לה  ונשפע יום, בכל

הענין. נתבאר והרי אליה, שנמשך

תהלי זוהר 

בעבודתוסו . מעורר שלמטה והצדיק המשפיע , כח היינו  יסוד על  פירוש 
במדת  מלמטה  שלהם המשפיע  כח  זה והרי המלכות, במדת נוקבין מיין
בהמלכות  משפיע היסוד שהוא שלמעלה הצדיק  זה  ידי ועל המלכות,

ממעל .שפע 

הזוהר זיו
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להזכּ יר:אלח לדוד אליהובמזמוֹ ר 
תיּס רני: וּ בחמת תוֹ כיחני  ג בּ קצּפחצּ י כּ י 

:יד עלי וּת נחת בי מּפ ניד נחתוּ  בּ בשׂ רי מתם אין 
חּט אתי: מּפ ני בּ עצמי ׁש לוֹ ם אין עוֹ נתיהזעמ כּ י 

מּמ נּ י: יכבּ דוּ  כבד כּ מא ראׁש י נמּק וּ ועברוּ  הבאיׁש וּ  
אוּ לּת י: מּפ ני כּ לזחבּ וּ רתי מאד עד ׁש חתי נעויתי 

הלּ כּת י: קדר מתםחהיּ וֹ ם ואין נקלה מלאוּ  כסלי כּ י 
מנּ המתטבּ בשׂ רי: ׁש אגּת י מאד עד ונדכּ יתי נפוּ גוֹ תי 

נסּת רה:ילּב י: א  מּמ ואנחתי ּת אותי כל  ּנגד אדני 
אּת י:יא אין הם גּ ם עיני ואוֹ ר כחי עזבני סחרחר לבּ י
עמדוּ :יב מרחק וּ קרוֹ בי יעמדוּ  נגעי מנּ גד ורעי אהבי
הוּ וֹ תיג דּ בּ רוּ  רעתי ודרׁש י נפׁש י מבקׁש י וינקׁש וּ 

יהגּ וּ : היּ וֹ ם כּ ל אׁש מעידוּ מרמוֹ ת א כחרׁש  ואני 
ּפ יו: יפּת ח א ׁש מעטווּ כאלּ ם א אׁש ר כּ איׁש  ואהי 

ּת וֹ כחוֹ ת: בּ פיו יהוטזואין ל הוֹ חלּת יכּ י 
אהי אדני תענה ישׂ מחוּ יז:אּת ה ּפ ן אמרּת י כּ י 

רע עלי  יע א
וגו' תוכיחני  בקצפ אל ב)ה' לח]:(לח, לפרק תהלי להנצל[שימוש .

 קו רע  עלי בליעל איש  יע וא ממנו . שסופר הרע מלשו
א"ה . שלו וש יתיה. לצלי  לאויר וצא בשחרית

תהלי שימוש
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הגדּ ילוּ : עלי רגלי בּ מוֹ ט נכוֹ ןיחלי לצלע אני כּ י 
תמיד: נגדּ י מחּט אתי:יטוּ מכאוֹ בי אדאג אגּ יד עוֹ ני כּ י 

ׁש קר:כ  שׂ נאי ורבּ וּ  עצמוּ  חיּ ים רעהכאואיבי וּ מׁש לּ מי 
ּת חת ישׂ טנוּ ני טוֹ בה טוֹ ב:(רדופי)ּת חת אלכברדפי 

יהו מּמ נּ י:אהיּת עזבני ּת רחק אל 
ּת ׁש וּ עתי:כג אדני לעזרתי ׁש ה חוּ 

טוֹ ב ""וּ מ ׁש לּ מי  רדפי  ּת חת  י שׂ טנוּ ני טוֹ בה ּת חת (לח,רעה ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

רא .]:כא) דף  א' חלק "אל [זוהר כתוב  יוסי רבי  ◌ַאמר
" ל ויׁש ע לה' קוּ ה  רע אׁש לּ מה  כב )ּת אמר  כ, התחלת(משלי  , ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌

טובה, לו שעשה למי  רע אדם ישלם שלא אזהרה המקרא
שכתוב : לפי וגו'", טוֹ בה ּת חת רעה "וּ מׁש לּ מי שכתוב : ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכמו 

מ בּ יתוֹ " רעה תמוּ ׁש  א טוֹ בה ּת חת רעה יג )"מ ׁש יב יז, ,(משלי ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
טובה תחת רעה לו ששלמו למי  אפילו מזהיר  המקרא  וסוף
ששלמו  ההוא הרעה תחת רעה לשלם לו שאין למי, שעשה

" ל ויׁש ע  לה' "קוּ ה אלא כב )לו, כ, .(משלי  ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌

ּת ׁש וּ עתי ""חוּ ׁש ה אדני כג)לעזרתי  סד.]:(לח, דף  ב' חלק [זוהר ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ברוך  הקדוש  מקום שבכל וראה בוא  חייא  רבי אמר 
הם כמה שהרי שלו , מעל יותר  הצדיקים עלבון תובע הוא

ס  כגון למעלה , ומגדפים שמחרפים העולם חרף בני  נחריב
וגו'" הארצוֹ ת א הי בּ כל "מי ואמר: לה)וגדף יח, ב ' ,(מלכים ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

שהושיט וכיון ממנו, תבע  ולא מחל הוא ברוך והקדוש
בּ מחנה  ּוי ה' מלא "ויּ צא  כתוב : מה חזקיה על ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַידו

תהלי זוהר 
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להזכּ יר:אלח לדוד אליהובמזמוֹ ר 
תיּס רני: וּ בחמת תוֹ כיחני  ג בּ קצּפחצּ י כּ י 

:יד עלי וּת נחת בי מּפ ניד נחתוּ  בּ בשׂ רי מתם אין 
חּט אתי: מּפ ני בּ עצמי ׁש לוֹ ם אין עוֹ נתיהזעמ כּ י 

מּמ נּ י: יכבּ דוּ  כבד כּ מא ראׁש י נמּק וּ ועברוּ  הבאיׁש וּ  
אוּ לּת י: מּפ ני כּ לזחבּ וּ רתי מאד עד ׁש חתי נעויתי 

הלּ כּת י: קדר מתםחהיּ וֹ ם ואין נקלה מלאוּ  כסלי כּ י 
מנּ המתטבּ בשׂ רי: ׁש אגּת י מאד עד ונדכּ יתי נפוּ גוֹ תי 

נסּת רה:ילּב י: א  מּמ ואנחתי ּת אותי כל  ּנגד אדני 
אּת י:יא אין הם גּ ם עיני ואוֹ ר כחי עזבני סחרחר לבּ י
עמדוּ :יב מרחק וּ קרוֹ בי יעמדוּ  נגעי מנּ גד ורעי אהבי
הוּ וֹ תיג דּ בּ רוּ  רעתי ודרׁש י נפׁש י מבקׁש י וינקׁש וּ 

יהגּ וּ : היּ וֹ ם כּ ל אׁש מעידוּ מרמוֹ ת א כחרׁש  ואני 
ּפ יו: יפּת ח א ׁש מעטווּ כאלּ ם א אׁש ר כּ איׁש  ואהי 

ּת וֹ כחוֹ ת: בּ פיו יהוטזואין ל הוֹ חלּת יכּ י 
אהי אדני תענה ישׂ מחוּ יז:אּת ה ּפ ן אמרּת י כּ י 

רע עלי  יע א
וגו' תוכיחני  בקצפ אל ב)ה' לח]:(לח, לפרק תהלי להנצל[שימוש .

 קו רע  עלי בליעל איש  יע וא ממנו . שסופר הרע מלשו
א"ה . שלו וש יתיה. לצלי  לאויר וצא בשחרית

תהלי שימוש
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הגדּ ילוּ : עלי רגלי בּ מוֹ ט נכוֹ ןיחלי לצלע אני כּ י 
תמיד: נגדּ י מחּט אתי:יטוּ מכאוֹ בי אדאג אגּ יד עוֹ ני כּ י 

ׁש קר:כ  שׂ נאי ורבּ וּ  עצמוּ  חיּ ים רעהכאואיבי וּ מׁש לּ מי 
ּת חת ישׂ טנוּ ני טוֹ בה טוֹ ב:(רדופי)ּת חת אלכברדפי 

יהו מּמ נּ י:אהיּת עזבני ּת רחק אל 
ּת ׁש וּ עתי:כג אדני לעזרתי ׁש ה חוּ 

טוֹ ב ""וּ מ ׁש לּ מי  רדפי  ּת חת  י שׂ טנוּ ני טוֹ בה ּת חת (לח,רעה ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

רא .]:כא) דף  א' חלק "אל [זוהר כתוב  יוסי רבי  ◌ַאמר
" ל ויׁש ע לה' קוּ ה  רע אׁש לּ מה  כב )ּת אמר  כ, התחלת(משלי  , ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌

טובה, לו שעשה למי  רע אדם ישלם שלא אזהרה המקרא
שכתוב : לפי וגו'", טוֹ בה ּת חת רעה "וּ מׁש לּ מי שכתוב : ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכמו 

מ בּ יתוֹ " רעה תמוּ ׁש  א טוֹ בה ּת חת רעה יג )"מ ׁש יב יז, ,(משלי ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
טובה תחת רעה לו ששלמו למי  אפילו מזהיר  המקרא  וסוף
ששלמו  ההוא הרעה תחת רעה לשלם לו שאין למי, שעשה

" ל ויׁש ע  לה' "קוּ ה אלא כב )לו, כ, .(משלי  ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌

ּת ׁש וּ עתי ""חוּ ׁש ה אדני כג)לעזרתי  סד.]:(לח, דף  ב' חלק [זוהר ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ברוך  הקדוש  מקום שבכל וראה בוא  חייא  רבי אמר 
הם כמה שהרי שלו , מעל יותר  הצדיקים עלבון תובע הוא

ס  כגון למעלה , ומגדפים שמחרפים העולם חרף בני  נחריב
וגו'" הארצוֹ ת א הי בּ כל "מי ואמר: לה)וגדף יח, ב ' ,(מלכים ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

שהושיט וכיון ממנו, תבע  ולא מחל הוא ברוך והקדוש
בּ מחנה  ּוי ה' מלא "ויּ צא  כתוב : מה חזקיה על ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַידו

תהלי זוהר 
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וגו '" לה)אוּ ר יט , עבודה(שם עובד היה נבט בן ירבעם , ַ◌
לא הוא ברוך והקדוש אליה, ומזבח  אליה ומקטר זרה
והושיט עליו וניבא הנביא עדו בא וכאשר  ממנו, תבע 

וגו'" ידוֹ  "וּת יבׁש  כתוב: מה לנגדו, ידו א'ירבעם  (מלכים ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ד ) ואמר:יג, וגדף חרף פרעה אליו, להשיבה יכל ולא 

בּ קלוֹ " אׁש מע אׁש ר  ה' ב )"מי ה, ברוך (שמות והקדוש , ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ
ישראל , את  מלשלח סירובו על אלא  ממנו תבע  לא הוא
בכבודם חפץ הוא ברוך שהקדוש הצדיקים  הם זכאים

שלו. מעל יותר 
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לחודש ז

לדוד:(לידיתון)למנצּ חאלט מזמוֹ ר לידוּ תוּ ן 
בלׁש וֹ ניב מחטוֹ א דרכי אׁש מרה אמרּת י

לנגדּ י: רׁש ע בּ עד מחסוֹ ם לפי נאלמּת יג אׁש מרה 

למתענה
וגו' אשמרה  ב)אמרתי לט]:(לט, לפרק  תהלי בעלות [שימוש קו .

 וש תתעלה הש  ע פעמי שבעה ותאמר  לאויר ותצא השחר
"אמרתי . מ י ' ממני , "השע  מ ה' ה "י. הוא  שלו 

תהלי שימוש

מי   זה  מה אחד לעצמ רעה  רמי ה ְְְְִִֵֶַָָָָֹל ה 
עצמ קל ְְֵֶַַ

מחסוֹ ם אמרּת י  לפי  א ׁש מרה  בלׁש וֹ ני  מחטוֹ א דרכי אׁש מרה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

לנגדּ י רׁש ע ב )ּב עוֹ ד פנחס :(לט, פ' ויקרא  - רמ"ו.)[זוהר ](דף ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ׁש נים - לעצמם רעה  ׁש גּ וֹ רמים הם ׁש ׁש ה הּק דמוֹ ן, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַוּ בח בּ וּ ר 
עצמוֹ , ׁש ּמ ק לּ ל מי הם: ואלּ וּ  אחר. בּ עוֹ לם ואחד הזּ ה, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
עצמ וֹ  ׁש ּמ קלּ ל וּ ב ׁש עה האדם, לפני מפקד  אחד ממנּ ה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ מדנוּ ,
ּת חּת יו, ׁש ּמ מנּ ים אחרים וׁש בעים זה, ממנּ ה האדם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
ודנים למעלה א וֹ תּה  וּ מעלים אמן, ואוֹ מרים דּ בּ וּ ר אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְנוֹ טלים
אוֹ תוֹ  לוֹ  וּ מׁש לּ ם אוֹ תוֹ  ׁש עוֹ שׂ ה עד אחריו ר וֹ דף והוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תּה ,

ׁש אמר מּמ ׁש ה, גּ ד וֹ ל לנוּ  מי לב )דּ בּ וּ ר . מ(שמות נא מחני  אין  ואם ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌
עשׂ ה הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  גּ ב על ואף ,לצר ואמר  כּ תב ּת , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
נזכּ ר ׁש א נתבּ אר והרי  מענׁש , נצּ וֹ ל  א זה כּ ל עם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְרצוֹ נוֹ ,

תהלי זוהר 
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מפעל הזוהר העולמי
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וגו '" לה)אוּ ר יט , עבודה(שם עובד היה נבט בן ירבעם , ַ◌
לא הוא ברוך והקדוש אליה, ומזבח  אליה ומקטר זרה
והושיט עליו וניבא הנביא עדו בא וכאשר  ממנו, תבע 

וגו'" ידוֹ  "וּת יבׁש  כתוב: מה לנגדו, ידו א'ירבעם  (מלכים ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ד ) ואמר:יג, וגדף חרף פרעה אליו, להשיבה יכל ולא 

בּ קלוֹ " אׁש מע אׁש ר  ה' ב )"מי ה, ברוך (שמות והקדוש , ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ
ישראל , את  מלשלח סירובו על אלא  ממנו תבע  לא הוא
בכבודם חפץ הוא ברוך שהקדוש הצדיקים  הם זכאים

שלו. מעל יותר 
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לחודש ז

לדוד:(לידיתון)למנצּ חאלט מזמוֹ ר לידוּ תוּ ן 
בלׁש וֹ ניב מחטוֹ א דרכי אׁש מרה אמרּת י

לנגדּ י: רׁש ע בּ עד מחסוֹ ם לפי נאלמּת יג אׁש מרה 

למתענה
וגו' אשמרה  ב)אמרתי לט]:(לט, לפרק  תהלי בעלות [שימוש קו .

 וש תתעלה הש  ע פעמי שבעה ותאמר  לאויר ותצא השחר
"אמרתי . מ י ' ממני , "השע  מ ה' ה "י. הוא  שלו 

תהלי שימוש

מי   זה  מה אחד לעצמ רעה  רמי ה ְְְְִִֵֶַָָָָֹל ה 
עצמ קל ְְֵֶַַ

מחסוֹ ם אמרּת י  לפי  א ׁש מרה  בלׁש וֹ ני  מחטוֹ א דרכי אׁש מרה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

לנגדּ י רׁש ע ב )ּב עוֹ ד פנחס :(לט, פ' ויקרא  - רמ"ו.)[זוהר ](דף ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ׁש נים - לעצמם רעה  ׁש גּ וֹ רמים הם ׁש ׁש ה הּק דמוֹ ן, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַוּ בח בּ וּ ר 
עצמוֹ , ׁש ּמ ק לּ ל מי הם: ואלּ וּ  אחר. בּ עוֹ לם ואחד הזּ ה, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
עצמ וֹ  ׁש ּמ קלּ ל וּ ב ׁש עה האדם, לפני מפקד  אחד ממנּ ה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ מדנוּ ,
ּת חּת יו, ׁש ּמ מנּ ים אחרים וׁש בעים זה, ממנּ ה האדם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
ודנים למעלה א וֹ תּה  וּ מעלים אמן, ואוֹ מרים דּ בּ וּ ר אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְנוֹ טלים
אוֹ תוֹ  לוֹ  וּ מׁש לּ ם אוֹ תוֹ  ׁש עוֹ שׂ ה עד אחריו ר וֹ דף והוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תּה ,

ׁש אמר מּמ ׁש ה, גּ ד וֹ ל לנוּ  מי לב )דּ בּ וּ ר . מ(שמות נא מחני  אין  ואם ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌
עשׂ ה הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  גּ ב על ואף ,לצר ואמר  כּ תב ּת , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
נזכּ ר ׁש א נתבּ אר והרי  מענׁש , נצּ וֹ ל  א זה כּ ל עם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְרצוֹ נוֹ ,

תהלי זוהר 
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נעכּ ר: וּ כאבי מּט וֹ ב החׁש יתי בּ קרבּ יד דוּ מיּ ה לבּ י חם 
בּ לׁש וֹ ני: דּ בּ רּת י אׁש  תבער יהוהוֹ דיעניהּב הגיגי 

גּ ד וֹ ל לנ וּ  מי  ּפ רׁש וּ ה וּ . והרי  מם. ונמחה ּת צוּ ה , ואּת ה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ פרׁש ת
ׁש אמר  הּמ ל לט)מ דּ וד  בל ׁש וֹ ני (תהלים  מחטוֹ א  דרכי  א ׁש מרה אמרּת י ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לנגדּ י  רׁש ע בּ עוֹ ד מהוּ  לנגדּ י . רׁש ע בּ עוֹ ד מחס וֹ ם  לפי ?אׁש מרה ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
לא ל וֹ  לקלקל ההוּ א ה דּ בּ וּ ר ולוֹ קח זה , על הּמ פקד ההוּ א  דם .הממנּ ה ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

אמרה זה  ס ק  נע ר כאבי מב הח יתי דמה  ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנאלמ י
לת יראל  נסת  ת ְְִֵֶֶַָָא

נע ּכ רנאלמ ּת י  וּ כאבי מּט וֹ ב הח ׁש יתי ג)דוּ מ יּ ה -:(לט , [זוהר ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

בראשית פ' לו.)בראשית כּ תוּ ב ](דף  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
לט ) נאלמּת י (תהלים  נע כּ ר. וּ כאבי  מּט וֹ ב החׁש יתי דוּ מ יּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאלמּת י

הּט עם מה בּ גּ לוּ ת. י שׂ ראל  כּ נסת אוֹ תוֹ  אמרה זה  ּפ סוּ ק ?ד וּ מיּ ה, ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
נפרד  ק וֹ ל בּ גּ לוּ ת. ׁש היא כּ יון  הדּ בּ וּ ר, את מנהיג ׁש ּק וֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
מה וגוֹ '. ד וּ מיּ ה נאלמּת י זה ועל נׁש מע , א ודבּ וּ ר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,

וי שׂ ראל הּט עם אּת ּה . ק וֹ ל  הוֹ ל ׁש א מּט וֹ ב, ׁש החׁש יתי בּ גלל ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
סה)אוֹ מרים דּ וּ מיּ ה(שם  זּ ה מה תהלּ ה. ד וּ מיּ ה תהלּ הל זוֹ  ? ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

יצחק, ר בּ י אמר קוֹ ל . בּ לי וׁש וֹ תקת בּ גּ ל וּ ת ד וּ מיּ ה ׁש היא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלדוד,
ל זּ ה קוֹ ל .מה מּמ נּ ה ׁש הסּת לּ ק וׁש וֹ תקת ד וּ מיּ ה היא בּ גלל ? ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

למעלה החכמה  ערי תחי ה י לאל  ני מא ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָב
למה חכמה  ל  ְְְֶַַָָָָמעינ ת

נע ּכ רנאלמ ּת י  וּ כאבי מּט וֹ ב הח ׁש יתי ג)דוּ מ יּ ה -:(לט , [זוהר ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
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וירא פ' קיז .)בראשית  כּ תוּ ב](דף זה כּ מוֹ  י וֹ סי , ר בּ י  ס)אמר (ישעיה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
בּ ע ּת ּה  מהוּ  אחי ׁש נּ ה. בּ ע ּת ּה  ה ' מן אני  ׁש ּת ק וּ ם ה'. בּ עת ? ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

היא אחד יוֹ ם  זה, כּ ל ועם יוֹ סי, רבּ י אמר אחי ׁש נּ ה. אז ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶהעפר ,
 ּכ יהוּ דה , רבּ י אמר  י וֹ תר . ו א העפר  ֹבּ תו י שׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
י שׂ ראל  ׁש כּ נסת בּ ׁש עה ׁש לּ מדנ וּ . הּס וֹ ד  ראה בּ א אבל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָאמרוּ ,
נפרד וּ , כּ ביכוֹ ל  הּק דוֹ ׁש  הם אוֹ תיּ וֹ ת אז מּמ קוֹ מּה , ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָגּ לתה

כּ תוּ ב  מה ׁש נּ פרד וּ  וּ מוּ ם וא"ו, מן ה"א לט )?ׁש נּ פרדה (תהלים  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
א וקוֹ ל מה"א וא"ו ׁש הס ּת לּ ק מוּ ם  דוּ מיּ "ה, ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאלמ ּת י 
אוֹ תוֹ  כּ ל  לעפר  ׁש וֹ כבת היא  ולכן נאלם, הדּ בּ וּ ר אז ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמצא,

וּ מיהוּ  ה"א. ׁש ל  הזּ ה גּ ב היּ וֹ ם על ואף החמי ׁש י. האלף  ? ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
האלף א וֹ תוֹ  נכנס ׁש א עד בּ גּ לוּ ת הּס וֹ ד ׁש הקדּ ימה החמי ׁש י, ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌

אז  וא"ו, ׁש ל הּס וֹ ד ׁש הוּ א ה י, האלף וּ כׁש יּ בא ה "א. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ל 
ה"א. את יקים  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָוא"ו

ע שׂ רבּ זמן  וא"ו  ׁש ל ׁש למ וּ ת אז  נפׁש , ׁש ים ע שׂ ר  ּפ עמים  ׁש ׁש  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

עשׂ ר, ּפ עמים ׁש ׁש  וא"ו עוֹ לה[שוא"ו]ּפ עמים, [בעשר]וא"ו  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אז  ּפ עמים, ׁש ׁש  עשׂ ר   ֹבּ תו וא"ו נׁש למת בּ ה"א . יוֹ רדת וא"ו  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ י ',
האלף  מאוֹ תוֹ  ו ׁש ים ׁש ים וּ בכל מהעפר. להקימ ּה  ׁש ים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵהם

להתחזּ ק. בּ דרגוֹ תיה ועוֹ לה ה"א, מתחזּ קת מאוֹ ת הי  וּ בׁש ׁש  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש ל וּ מעינוֹ ת  למעלה החכמה ׁש ערי  יּפ תחוּ  הי לאלף ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָׁש נים

ל ביעי. להכּ נס העוֹ לם ויתּת ּק ן למּט ה, אדםחכמה בּ ן  כּ מ וֹ  ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
 ּכ אף ל ׁש בּ ת, להכּ נס ה מ ׁש  מכּ ׁש ּמ עריב ׁש י בּ י וֹ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ תּק ן

- לדּ בר  וסימן ז)גּ ם, וגוֹ '(בראשית נח  לחיּ י ׁש נה מאוֹ ת ׁש ׁש  בּ ׁש נת ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌
רבּ ה. ּת הוֹ ם מעינ וֹ ת כּ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנבקע וּ 
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נעכּ ר: וּ כאבי מּט וֹ ב החׁש יתי בּ קרבּ יד דוּ מיּ ה לבּ י חם 
בּ לׁש וֹ ני: דּ בּ רּת י אׁש  תבער יהוהוֹ דיעניהּב הגיגי 

גּ ד וֹ ל לנ וּ  מי  ּפ רׁש וּ ה וּ . והרי  מם. ונמחה ּת צוּ ה , ואּת ה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ פרׁש ת
ׁש אמר  הּמ ל לט)מ דּ וד  בל ׁש וֹ ני (תהלים  מחטוֹ א  דרכי  א ׁש מרה אמרּת י ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לנגדּ י  רׁש ע בּ עוֹ ד מהוּ  לנגדּ י . רׁש ע בּ עוֹ ד מחס וֹ ם  לפי ?אׁש מרה ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
לא ל וֹ  לקלקל ההוּ א ה דּ בּ וּ ר ולוֹ קח זה , על הּמ פקד ההוּ א  דם .הממנּ ה ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

אמרה זה  ס ק  נע ר כאבי מב הח יתי דמה  ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנאלמ י
לת יראל  נסת  ת ְְִֵֶֶַָָא

נע ּכ רנאלמ ּת י  וּ כאבי מּט וֹ ב הח ׁש יתי ג)דוּ מ יּ ה -:(לט , [זוהר ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

בראשית פ' לו.)בראשית כּ תוּ ב ](דף  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
לט ) נאלמּת י (תהלים  נע כּ ר. וּ כאבי  מּט וֹ ב החׁש יתי דוּ מ יּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאלמּת י

הּט עם מה בּ גּ לוּ ת. י שׂ ראל  כּ נסת אוֹ תוֹ  אמרה זה  ּפ סוּ ק ?ד וּ מיּ ה, ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
נפרד  ק וֹ ל בּ גּ לוּ ת. ׁש היא כּ יון  הדּ בּ וּ ר, את מנהיג ׁש ּק וֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
מה וגוֹ '. ד וּ מיּ ה נאלמּת י זה ועל נׁש מע , א ודבּ וּ ר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,

וי שׂ ראל הּט עם אּת ּה . ק וֹ ל  הוֹ ל ׁש א מּט וֹ ב, ׁש החׁש יתי בּ גלל ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
סה)אוֹ מרים דּ וּ מיּ ה(שם  זּ ה מה תהלּ ה. ד וּ מיּ ה תהלּ הל זוֹ  ? ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

יצחק, ר בּ י אמר קוֹ ל . בּ לי וׁש וֹ תקת בּ גּ ל וּ ת ד וּ מיּ ה ׁש היא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלדוד,
ל זּ ה קוֹ ל .מה מּמ נּ ה ׁש הסּת לּ ק וׁש וֹ תקת ד וּ מיּ ה היא בּ גלל ? ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

למעלה החכמה  ערי תחי ה י לאל  ני מא ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָב
למה חכמה  ל  ְְְֶַַָָָָמעינ ת

נע ּכ רנאלמ ּת י  וּ כאבי מּט וֹ ב הח ׁש יתי ג)דוּ מ יּ ה -:(לט , [זוהר ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
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וירא פ' קיז .)בראשית  כּ תוּ ב](דף זה כּ מוֹ  י וֹ סי , ר בּ י  ס)אמר (ישעיה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
בּ ע ּת ּה  מהוּ  אחי ׁש נּ ה. בּ ע ּת ּה  ה ' מן אני  ׁש ּת ק וּ ם ה'. בּ עת ? ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

היא אחד יוֹ ם  זה, כּ ל ועם יוֹ סי, רבּ י אמר אחי ׁש נּ ה. אז ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶהעפר ,
 ּכ יהוּ דה , רבּ י אמר  י וֹ תר . ו א העפר  ֹבּ תו י שׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
י שׂ ראל  ׁש כּ נסת בּ ׁש עה ׁש לּ מדנ וּ . הּס וֹ ד  ראה בּ א אבל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָאמרוּ ,
נפרד וּ , כּ ביכוֹ ל  הּק דוֹ ׁש  הם אוֹ תיּ וֹ ת אז מּמ קוֹ מּה , ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָגּ לתה

כּ תוּ ב  מה ׁש נּ פרד וּ  וּ מוּ ם וא"ו, מן ה"א לט )?ׁש נּ פרדה (תהלים  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
א וקוֹ ל מה"א וא"ו ׁש הס ּת לּ ק מוּ ם  דוּ מיּ "ה, ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאלמ ּת י 
אוֹ תוֹ  כּ ל  לעפר  ׁש וֹ כבת היא  ולכן נאלם, הדּ בּ וּ ר אז ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמצא,

וּ מיהוּ  ה"א. ׁש ל  הזּ ה גּ ב היּ וֹ ם על ואף החמי ׁש י. האלף  ? ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
האלף א וֹ תוֹ  נכנס ׁש א עד בּ גּ לוּ ת הּס וֹ ד ׁש הקדּ ימה החמי ׁש י, ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌

אז  וא"ו, ׁש ל הּס וֹ ד ׁש הוּ א ה י, האלף וּ כׁש יּ בא ה "א. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ל 
ה"א. את יקים  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָוא"ו

ע שׂ רבּ זמן  וא"ו  ׁש ל ׁש למ וּ ת אז  נפׁש , ׁש ים ע שׂ ר  ּפ עמים  ׁש ׁש  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

עשׂ ר, ּפ עמים ׁש ׁש  וא"ו עוֹ לה[שוא"ו]ּפ עמים, [בעשר]וא"ו  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אז  ּפ עמים, ׁש ׁש  עשׂ ר   ֹבּ תו וא"ו נׁש למת בּ ה"א . יוֹ רדת וא"ו  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ י ',
האלף  מאוֹ תוֹ  ו ׁש ים ׁש ים וּ בכל מהעפר. להקימ ּה  ׁש ים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵהם

להתחזּ ק. בּ דרגוֹ תיה ועוֹ לה ה"א, מתחזּ קת מאוֹ ת הי  וּ בׁש ׁש  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש ל וּ מעינוֹ ת  למעלה החכמה ׁש ערי  יּפ תחוּ  הי לאלף ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָׁש נים

ל ביעי. להכּ נס העוֹ לם ויתּת ּק ן למּט ה, אדםחכמה בּ ן  כּ מ וֹ  ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
 ּכ אף ל ׁש בּ ת, להכּ נס ה מ ׁש  מכּ ׁש ּמ עריב ׁש י בּ י וֹ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ תּק ן

- לדּ בר  וסימן ז)גּ ם, וגוֹ '(בראשית נח  לחיּ י ׁש נה מאוֹ ת ׁש ׁש  בּ ׁש נת ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌
רבּ ה. ּת הוֹ ם מעינ וֹ ת כּ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנבקע וּ 
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:אני חדל מה אדעה היא מה ימי וּ מדּ ת הנּ הוקצּ י 

עיר יקי צ – למאל ואחד לימי אחד ה  יק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹני

אניה וֹ דיעני  חדל מה אדעה  היא  מה ימי  וּ מ דּ ת  קצּ י  (לט,ה ' ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

נח.ה) פ' בראשית - סג .)[זוהר ּפ תח,](דף יהוּ דה (תהליםרבּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
אני .לט ) חדל מה אדעה היא מה ימי וּ מדּ ת ק צּ י ה' ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִהוֹ דיעני 

לימין  אחד  הם, קצּ ים ׁש ני  הוּ א:  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני דּ וד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר
לשׂ מאל  לא וֹ תוֹ ואחד אדם בּ ני בּ הם  ללכת דרכים ׁש ּת י והם , ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב  - לימין קץ יב )העוֹ לם. לשׂ מאל (דניאל וקץ היּ מין. לקץ  ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש כּ תוּ ב כח)- חוֹ קר (איוב  הוּ א ּת כלית וּ לכל  לחׁש שׂ ם [אבןקץ  ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

קץ אותו  אלא החוקר? הוא מי חוקר? הוא תכלית  ולכל זה מה וצלמות , אפל

הבריות] פני  שמחשיך ּת כליתלשמאל וּ לכל מהוּ  הדּ ין . ׁש רוּ י בּ זמן ? ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
זה -  לחׁש שׂ ם  קץ וצלמות. אפל אבן - להׁש מיד העוֹ לם ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל
ׁש הרי  , לחׁש שׂ ם קץ בּ שׂ ר, כּ ל קץ נחׁש . זה הּמ ות, ַמלא◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש דּ ין  בּ זמן - ּת כלית  וּ לכל בא. הוּ א הזּ הב  ּהּת ו ׁש ל ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
להחׁש י לעוֹ לם  קטגוֹ ר  להיוֹ ת  חוֹ קר הוּ א הע וֹ לם, על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש רוּ י 
היּ מין. לקץ ׁש כּ תוּ ב ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  לימין, קץ ה בּ ר יּ וֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְּפ ני
ותנוּ ח. לּק ץ ל ואּת ה לדניּ אל: הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר

הה וּ א בּ עוֹ לם אוֹ  הזּ ה בּ עוֹ לם מנ וּ חה  ל וֹ : לוֹ אמר  אמר  ?: ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
מׁש כּ בוֹ תם. על ינוּ חוּ  ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ההוּ א, יב )בּ עוֹ לם (דניאל ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

יהיה  מה ידעתי  לא שהרי מקום, לאיזה  ' לו, אמר  הימין, לקץ לגורלך [ותעמד

ותנוח] לו', אמר עולם? באותו  מהעפר,עלי ׁש יּ קוּ מוּ  בּ זמן לוֹ : אמר .ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
א אוֹ  בּ יניהם  ידעּת י אק וּ ם הרי לוֹ : אמר  ותעמד. לוֹ : אמר ? ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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רׁש עי  ׁש ל וּ מהם אמת צדּ יקי ׁש ל מהם כּ ּת וֹ ת, כּ ּת וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ קוּ מוּ 
.לג וֹ רל ל וֹ : אמר אקוּ ם. מהם מי  עם ידעּת י וא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
קץ  ויׁש  לימין קץ י ׁש  לּק ץ. ל ואּת ה אמר ּת  הרי ל וֹ : ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָאמר

היּ מים לקץ  אוֹ  ה יּ מין לקץ קץ, לאיזה ידעּת י  וא ?ל שׂ מאל, ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הוּ א, - ּלּק ד וֹ ׁש -בּ רו אמר  דּ וד  כּ אן  גּ ם היּ מין. לקץ  לוֹ : ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאמר

לט ) דעּת וֹ (תהלים נחה וא גּ וֹ רלי . חלק מהוּ  קצּ י, ה' הוֹ דיעני  ,ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב  לימין, ׁש יּ היה  ׁש התבּ ר קי)עד לימיני .(שם  ׁש ב ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

  מי ה בי ט  י מע ה ה  ל ע כה  אד ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ימיו  מת  ה א מק  תמא למעלה  י ְְְִִִֵֶַַַָָָָמתר

אני ה וֹ דיעני  חדל מה אדעה היא מה ימי  וּ מדּ ת קצּ י  ה' ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ה) ויחי.(לט, פ' בראשית - רלג :)[זוהר ראה ,](דף  ימיבּ א ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ׁש לּ וֹ  היּ מים טוֹ בים, בּ מעשׂ ים הזּ ה בּ ע וֹ לם  כּ ׁש זּ וֹ כה האדם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶבּ ן

ימיו  מדּ ת  ׁש הוּ א מקוֹ ם מא וֹ תוֹ  למעלה ואמר,מתר בּ ים  ּפ תח . ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לט ) זה(תהלים ּפ סוּ ק וגוֹ '. היא מה ימי וּ מדּ ת קצּ י  ה' ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִהוֹ דיעני

בּ דוד . ׁש נּ קׁש ר היּ מין, קץ זה - קצּ י  ראה, בּ א אבל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵבּ ארוּ הוּ .
ׁש ּמ תמנּ ה זהוּ  - היא מה ימי ממנה]וּ מדּ ת ימיו.[שיש על מּמ ׁש  ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זהאמר ׁש ּפ סוּ ק  ׁש מע וֹ ן מרבּ י ׁש מעּת י הרי יהוּ דה, ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
הראׁש וֹ ן, מאדם עליו ׁש נּ גזרוּ  היּ מים אוֹ תם על ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
אלּ א ל וֹ , היוּ  א בּ כלל ׁש חיּ ים נאמר ׁש הרי ׁש בעים, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
זה, וס וֹ ד ׁש נים. ׁש בעים ׁש לּ וֹ  ימים מאוֹ תם לוֹ  נתן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
מעצמּה , כּ לל מאירה א והלּ בנה כּ לוּ ם , מׁש ּמ ׁש  א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוילוֹ ן

סת דוד חיּ י והם צדדיה, בּ כל  לּה  מאיר וֹ ת ׁש נים ם.וׁש בעים ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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:אני חדל מה אדעה היא מה ימי וּ מדּ ת הנּ הוקצּ י 

עיר יקי צ – למאל ואחד לימי אחד ה  יק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹני

אניה וֹ דיעני  חדל מה אדעה  היא  מה ימי  וּ מ דּ ת  קצּ י  (לט,ה ' ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

נח.ה) פ' בראשית - סג .)[זוהר ּפ תח,](דף יהוּ דה (תהליםרבּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
אני .לט ) חדל מה אדעה היא מה ימי וּ מדּ ת ק צּ י ה' ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִהוֹ דיעני 

לימין  אחד  הם, קצּ ים ׁש ני  הוּ א:  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני דּ וד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר
לשׂ מאל  לא וֹ תוֹ ואחד אדם בּ ני בּ הם  ללכת דרכים ׁש ּת י והם , ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב  - לימין קץ יב )העוֹ לם. לשׂ מאל (דניאל וקץ היּ מין. לקץ  ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש כּ תוּ ב כח)- חוֹ קר (איוב  הוּ א ּת כלית וּ לכל  לחׁש שׂ ם [אבןקץ  ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

קץ אותו  אלא החוקר? הוא מי חוקר? הוא תכלית  ולכל זה מה וצלמות , אפל

הבריות] פני  שמחשיך ּת כליתלשמאל וּ לכל מהוּ  הדּ ין . ׁש רוּ י בּ זמן ? ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
זה -  לחׁש שׂ ם  קץ וצלמות. אפל אבן - להׁש מיד העוֹ לם ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל
ׁש הרי  , לחׁש שׂ ם קץ בּ שׂ ר, כּ ל קץ נחׁש . זה הּמ ות, ַמלא◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש דּ ין  בּ זמן - ּת כלית  וּ לכל בא. הוּ א הזּ הב  ּהּת ו ׁש ל ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
להחׁש י לעוֹ לם  קטגוֹ ר  להיוֹ ת  חוֹ קר הוּ א הע וֹ לם, על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש רוּ י 
היּ מין. לקץ ׁש כּ תוּ ב ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  לימין, קץ ה בּ ר יּ וֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְּפ ני
ותנוּ ח. לּק ץ ל ואּת ה לדניּ אל: הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר

הה וּ א בּ עוֹ לם אוֹ  הזּ ה בּ עוֹ לם מנ וּ חה  ל וֹ : לוֹ אמר  אמר  ?: ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
מׁש כּ בוֹ תם. על ינוּ חוּ  ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ההוּ א, יב )בּ עוֹ לם (דניאל ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

יהיה  מה ידעתי  לא שהרי מקום, לאיזה  ' לו, אמר  הימין, לקץ לגורלך [ותעמד

ותנוח] לו', אמר עולם? באותו  מהעפר,עלי ׁש יּ קוּ מוּ  בּ זמן לוֹ : אמר .ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
א אוֹ  בּ יניהם  ידעּת י אק וּ ם הרי לוֹ : אמר  ותעמד. לוֹ : אמר ? ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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רׁש עי  ׁש ל וּ מהם אמת צדּ יקי ׁש ל מהם כּ ּת וֹ ת, כּ ּת וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ קוּ מוּ 
.לג וֹ רל ל וֹ : אמר אקוּ ם. מהם מי  עם ידעּת י וא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
קץ  ויׁש  לימין קץ י ׁש  לּק ץ. ל ואּת ה אמר ּת  הרי ל וֹ : ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָאמר

היּ מים לקץ  אוֹ  ה יּ מין לקץ קץ, לאיזה ידעּת י  וא ?ל שׂ מאל, ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הוּ א, - ּלּק ד וֹ ׁש -בּ רו אמר  דּ וד  כּ אן  גּ ם היּ מין. לקץ  לוֹ : ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאמר

לט ) דעּת וֹ (תהלים נחה וא גּ וֹ רלי . חלק מהוּ  קצּ י, ה' הוֹ דיעני  ,ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב  לימין, ׁש יּ היה  ׁש התבּ ר קי)עד לימיני .(שם  ׁש ב ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

  מי ה בי ט  י מע ה ה  ל ע כה  אד ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ימיו  מת  ה א מק  תמא למעלה  י ְְְִִִֵֶַַַָָָָמתר

אני ה וֹ דיעני  חדל מה אדעה היא מה ימי  וּ מדּ ת קצּ י  ה' ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ה) ויחי.(לט, פ' בראשית - רלג :)[זוהר ראה ,](דף  ימיבּ א ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ׁש לּ וֹ  היּ מים טוֹ בים, בּ מעשׂ ים הזּ ה בּ ע וֹ לם  כּ ׁש זּ וֹ כה האדם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶבּ ן

ימיו  מדּ ת  ׁש הוּ א מקוֹ ם מא וֹ תוֹ  למעלה ואמר,מתר בּ ים  ּפ תח . ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לט ) זה(תהלים ּפ סוּ ק וגוֹ '. היא מה ימי וּ מדּ ת קצּ י  ה' ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִהוֹ דיעני

בּ דוד . ׁש נּ קׁש ר היּ מין, קץ זה - קצּ י  ראה, בּ א אבל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵבּ ארוּ הוּ .
ׁש ּמ תמנּ ה זהוּ  - היא מה ימי ממנה]וּ מדּ ת ימיו.[שיש על מּמ ׁש  ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זהאמר ׁש ּפ סוּ ק  ׁש מע וֹ ן מרבּ י ׁש מעּת י הרי יהוּ דה, ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
הראׁש וֹ ן, מאדם עליו ׁש נּ גזרוּ  היּ מים אוֹ תם על ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
אלּ א ל וֹ , היוּ  א בּ כלל ׁש חיּ ים נאמר ׁש הרי ׁש בעים, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
זה, וס וֹ ד ׁש נים. ׁש בעים ׁש לּ וֹ  ימים מאוֹ תם לוֹ  נתן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
מעצמּה , כּ לל מאירה א והלּ בנה כּ לוּ ם , מׁש ּמ ׁש  א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוילוֹ ן

סת דוד חיּ י והם צדדיה, בּ כל  לּה  מאיר וֹ ת ׁש נים ם.וׁש בעים ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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כּ ל הבל כּ ל א  ּנגד כאין וחלדּ י ימי נתּת ה טפחוֹ ת
סלה: נצּ ב הבלזאדם א איׁש   ּיתהל בּ צלם א 

אספם: מי ידע וא יצבּ ר ּק וּ יתיחיהמיוּ ן מה ועּת ה 

מה ועל זה, סוֹ ד לדעת הוּ א  ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  דּ וד רצה זה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
ׁש לּ ּה . העּק ר את ולדעת מעצמּה , ללּ בנה ח יּ ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵאין

דר גּ הוּ מדּ ת זוֹ הי  - היא  מה העולם]ימי  נסּת רת[של עלי וֹ נה ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
מקוֹ ם ׁש לּ ּה , חיּ ים ׁש הם היּ מים אוֹ תם  כּ ל על ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ מדת
מה על אדע דּ וד, אמר - אני חדל מה אדעה לכּ ל. ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר 
האוֹ ר וֹ ת אוֹ תם כּ ל כּ ׁש אר  מּמ נּ י ונמנע מעצמי  אוֹ ר אני ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָחדל 
ועל  חדל אני  מה על ואני חיּ ים, לכלּ ם להם  ׁש יּ ׁש  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים
לוֹ  נּת נה וא לדעת, דוד רצה מה וזהוּ  מּמ נּ י. נּ מנע  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַמה

לדעת. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְרׁש וּ ת

אמר א ר  אחד .דברי לה מ לב אלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאתי
אמר אמרי אני ברי  ת מא ותזיר תרה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹברי

יצחק  רי טירת  מע ה  מי.  ת ְְְֲִִִִִֶַַַָָא
מי א ידע ו א יצּב ר יהמי וּ ן הבל א אי ׁש   ּיתהל ּב צלם  ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ז)אספם ויחי :(לט, פ' בראשית - ריז :)[זוהר היה](דף  יצחק  רבּ י ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רבּ י  יצא עצ וּ ב. והיה יהוּ דה ר בּ י  ׁש ל ּפ תחוֹ  על  אחד  יוֹ ם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵי וֹ ׁש ב
ל וֹ , אמר ועצוּ ב. יוֹ ׁש ב  ׁש היה ׁש לּ וֹ  בּ ער אוֹ תוֹ  וּ מצא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה

ימים מאר זה יּ וֹ ם מ ּמ מה לבּק ׁש   אלי בּ אתי ל וֹ , אמר ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ותזכּ יר תוֹ רה דּ ברי  ּת אמר ׁש כּ אׁש ר - אחד דברים. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
כּ די  בּ ׁש מי, אוֹ תם ׁש ּת אמר  אמר ּת י , ׁש אני דּ ברים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמאוֹ תם
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בּ ּת וֹ רה. בּ ני  יוֹ סף את ׁש ּת זכּ ה - ואחד  ׁש מי . את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהז כּ יר
בּ ּק ׁש ת וּ תבּק ׁש  היּ מים ׁש בעת כּ ל לקברי ׁש ּת ל - ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

ל מנּ ין לוֹ , אמר מּמ נּ י עלי. מסּת לּ קת נׁש מתי  הרי  לוֹ , אמר ? ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
בּ ּת חלּ ה. ׁש היתה כּ מוֹ  בּ חלוֹ ם לי מאירה וא לילה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל
מׁש גּ יח אני ּת פ לּ ה, לׁש וֹ מע וּ מגּ יע מתּפ לּ ל אני ׁש כּ אׁש ר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְוע וֹ ד,
והצּ לם ה וֹ איל ואמרּת י , אוֹ ת וֹ , רוֹ אה וא ׁש בּ כּ תל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ צלמי

ׁש כּ ת וּ ב וּ מכריז, יוֹ צא הכּ ר וֹ ז ׁש הרי  נראה, וא (תהליםהעבר ָ◌ֳ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
אלט ) האדם ׁש צּ לם זמן כּ ל  - אי ׁש   ּיתהל בּ צלם ַא◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

צלם כּ ׁש העבר  בּ תוֹ כוֹ . עוֹ מדת ור וּ חוֹ  אי ׁש   ּיתהל מּמ נּ וּ , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַיעבר
ל וֹ , אמר הזּ ה. מהע וֹ לם מעבר  הוּ א אז נראה, וא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

ׁש כּ תוּ ב  ח)וּ מכּ אן, ימינ (איוב  צל  כּ ל כּ י לוֹ , אמר ארץ. עלי וּ  ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
, מּמ אבּק ׁש  אבל אעשׂ ה , ׁש אני  ר וֹ צה ׁש אּת ה הלּ ל וּ  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
בּ עוֹ לם ׁש הייתי כּ מוֹ  אצל מקוֹ מי את ּת ברר עוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ אוֹ תוֹ 
מּמ נּ י  תּפ רד ׁש א  מּמ בּ בּק ׁש ה ואמר, יצחק רבּ י  בּ כה ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה.

הלּ ל וּ . היּ מים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל

בּ ּת וֹ רה.הלכוּ  וע וֹ סק י וֹ ׁש ב ׁש היה מצאוּ הוּ  ׁש מעוֹ ן, לרבּ י ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
את וראה יצחק, ר בּ י  את וראה ׁש מעוֹ ן רבּ י עיניו ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָזקף
ואחז  ׁש מע וֹ ן, רבּ י קם לפניו. ור וֹ קד לפניו  ׁש רץ הּמ ות ַמלא◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
וּ מי  י כּ נס, - להכּ נס ׁש רגיל  ׁש ּמ י גּ וֹ זרני אמר, יצחק. רבּ י ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ יד
יה וּ דה, ורבּ י  יצחק ר בּ י  נכנסוּ  י כּ נס. א - להכּ נס  רגיל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש א
וראה ׁש מעוֹ ן, ר בּ י הת בּ וֹ נן בּ חוּ ץ. הּמ ות מלא את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָקׁש ר 
היּ וֹ ם ׁש ל ׁש עוֹ ת ׁש מנה עד  ׁש הרי זמן, הגּ יע טרם עכׁש ו ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש עד
בּ ּת וֹ רה. מלּמ דוֹ  והיה ׁש מעוֹ ן רבּ י לפני הוֹ ׁש יבוֹ  זמן. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה
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כּ ל הבל כּ ל א  ּנגד כאין וחלדּ י ימי נתּת ה טפחוֹ ת
סלה: נצּ ב הבלזאדם א איׁש   ּיתהל בּ צלם א 

אספם: מי ידע וא יצבּ ר ּק וּ יתיחיהמיוּ ן מה ועּת ה 

מה ועל זה, סוֹ ד לדעת הוּ א  ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  דּ וד רצה זה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
ׁש לּ ּה . העּק ר את ולדעת מעצמּה , ללּ בנה ח יּ ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵאין

דר גּ הוּ מדּ ת זוֹ הי  - היא  מה העולם]ימי  נסּת רת[של עלי וֹ נה ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
מקוֹ ם ׁש לּ ּה , חיּ ים ׁש הם היּ מים אוֹ תם  כּ ל על ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ מדת
מה על אדע דּ וד, אמר - אני חדל מה אדעה לכּ ל. ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר 
האוֹ ר וֹ ת אוֹ תם כּ ל כּ ׁש אר  מּמ נּ י ונמנע מעצמי  אוֹ ר אני ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָחדל 
ועל  חדל אני  מה על ואני חיּ ים, לכלּ ם להם  ׁש יּ ׁש  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים
לוֹ  נּת נה וא לדעת, דוד רצה מה וזהוּ  מּמ נּ י. נּ מנע  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַמה

לדעת. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְרׁש וּ ת

אמר א ר  אחד .דברי לה מ לב אלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאתי
אמר אמרי אני ברי  ת מא ותזיר תרה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹברי

יצחק  רי טירת  מע ה  מי.  ת ְְְֲִִִִִֶַַַָָא
מי א ידע ו א יצּב ר יהמי וּ ן הבל א אי ׁש   ּיתהל ּב צלם  ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ז)אספם ויחי :(לט, פ' בראשית - ריז :)[זוהר היה](דף  יצחק  רבּ י ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רבּ י  יצא עצ וּ ב. והיה יהוּ דה ר בּ י  ׁש ל ּפ תחוֹ  על  אחד  יוֹ ם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵי וֹ ׁש ב
ל וֹ , אמר ועצוּ ב. יוֹ ׁש ב  ׁש היה ׁש לּ וֹ  בּ ער אוֹ תוֹ  וּ מצא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה

ימים מאר זה יּ וֹ ם מ ּמ מה לבּק ׁש   אלי בּ אתי ל וֹ , אמר ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ותזכּ יר תוֹ רה דּ ברי  ּת אמר ׁש כּ אׁש ר - אחד דברים. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
כּ די  בּ ׁש מי, אוֹ תם ׁש ּת אמר  אמר ּת י , ׁש אני דּ ברים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמאוֹ תם
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בּ ּת וֹ רה. בּ ני  יוֹ סף את ׁש ּת זכּ ה - ואחד  ׁש מי . את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהז כּ יר
בּ ּק ׁש ת וּ תבּק ׁש  היּ מים ׁש בעת כּ ל לקברי ׁש ּת ל - ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

ל מנּ ין לוֹ , אמר מּמ נּ י עלי. מסּת לּ קת נׁש מתי  הרי  לוֹ , אמר ? ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
בּ ּת חלּ ה. ׁש היתה כּ מוֹ  בּ חלוֹ ם לי מאירה וא לילה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל
מׁש גּ יח אני ּת פ לּ ה, לׁש וֹ מע וּ מגּ יע מתּפ לּ ל אני ׁש כּ אׁש ר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְוע וֹ ד,
והצּ לם ה וֹ איל ואמרּת י , אוֹ ת וֹ , רוֹ אה וא ׁש בּ כּ תל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ צלמי

ׁש כּ ת וּ ב וּ מכריז, יוֹ צא הכּ ר וֹ ז ׁש הרי  נראה, וא (תהליםהעבר ָ◌ֳ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
אלט ) האדם ׁש צּ לם זמן כּ ל  - אי ׁש   ּיתהל בּ צלם ַא◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

צלם כּ ׁש העבר  בּ תוֹ כוֹ . עוֹ מדת ור וּ חוֹ  אי ׁש   ּיתהל מּמ נּ וּ , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַיעבר
ל וֹ , אמר הזּ ה. מהע וֹ לם מעבר  הוּ א אז נראה, וא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

ׁש כּ תוּ ב  ח)וּ מכּ אן, ימינ (איוב  צל  כּ ל כּ י לוֹ , אמר ארץ. עלי וּ  ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
, מּמ אבּק ׁש  אבל אעשׂ ה , ׁש אני  ר וֹ צה ׁש אּת ה הלּ ל וּ  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
בּ עוֹ לם ׁש הייתי כּ מוֹ  אצל מקוֹ מי את ּת ברר עוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ אוֹ תוֹ 
מּמ נּ י  תּפ רד ׁש א  מּמ בּ בּק ׁש ה ואמר, יצחק רבּ י  בּ כה ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה.

הלּ ל וּ . היּ מים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל

בּ ּת וֹ רה.הלכוּ  וע וֹ סק י וֹ ׁש ב ׁש היה מצאוּ הוּ  ׁש מעוֹ ן, לרבּ י ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
את וראה יצחק, ר בּ י  את וראה ׁש מעוֹ ן רבּ י עיניו ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָזקף
ואחז  ׁש מע וֹ ן, רבּ י קם לפניו. ור וֹ קד לפניו  ׁש רץ הּמ ות ַמלא◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
וּ מי  י כּ נס, - להכּ נס ׁש רגיל  ׁש ּמ י גּ וֹ זרני אמר, יצחק. רבּ י ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ יד
יה וּ דה, ורבּ י  יצחק ר בּ י  נכנסוּ  י כּ נס. א - להכּ נס  רגיל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש א
וראה ׁש מעוֹ ן, ר בּ י הת בּ וֹ נן בּ חוּ ץ. הּמ ות מלא את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָקׁש ר 
היּ וֹ ם ׁש ל ׁש עוֹ ת ׁש מנה עד  ׁש הרי זמן, הגּ יע טרם עכׁש ו ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש עד
בּ ּת וֹ רה. מלּמ דוֹ  והיה ׁש מעוֹ ן רבּ י לפני הוֹ ׁש יבוֹ  זמן. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה
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וּ מה הּפ תח, על ׁש ב בּ נוֹ , אלעזר לרבּ י  ׁש מע וֹ ן רבּ י [ומי]אמר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
ּת ׁש בּ יע  לכאן, להכּ נס ירצה אם  ע ּמ וֹ . ּת דבּ ר אל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶּת ראה
ראית יצחק, לר בּ י  ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר  יכּ נס . ׁש א ׁש בוּ עה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 

א אוֹ  היּ וֹ ם  אבי דּ מ וּ ת  ׁש אדם ?את בּ ׁש עה ׁש נינוּ , ׁש הרי ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תם  ור וֹ אה ׁש ם, נמצאים וּ קרוֹ ביו אביו העוֹ לם, מן  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמס ּת לּ ק 
עוֹ לם  ׁש בּ א וֹ תוֹ  עּמ ם  מד וֹ ר וֹ  ׁש יּ היה אוֹ תם וכל  להם , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְונוֹ דע
עם  והוֹ לכים עּמ וֹ , ונמצאים מתכּ נּ סים כּ לּ ם אחת , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרגּ ה

במקוֹ מּה  ׁש ּת ׁש רה הּמ קוֹ ם עד אנׁש מתוֹ  עכׁש ו עד  אמר , . ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רבּ י  נוֹ דע הע וֹ לם, רבּ וֹ ן ואמר, ׁש מע וֹ ן ר בּ י  קם  ּכ בּ ין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָראיתי .
אחזּת י  הרי כּ אן. ׁש ל  עינים ׁש בע מאוֹ תן והוּ א אצלנוּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
בּ כנפי  קרבה אד וֹ ננוּ  כּ ּס א ואמר: קוֹ ל  יצא לי. ותן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 
ל ׁש ר וֹ ת ׁש ּת כּ נס בּ זמן יבא  ועּמ  ּׁש ל הוּ א הרי  ׁש מעוֹ ן, ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

א ר בּ י  ראה  ּכ בּ ין ודּ אי . ׁש מעוֹ ן , רבּ י אמר  .לעזרבּ כסא ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ מקוֹ ם דּ ין גּ זר אין ואמר , הּמ ות, מלא מסּת לּ ק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
אלעזר לרבּ י ׁש מעוֹ ן ר בּ י  אמר יוֹ חאי . בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ צוּ י
ׁש ה וּ א בוֹ  ראיתי ׁש הרי יצחק, בּ ר בּ י  ואחז לכאן  ּת כּ נס ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ נ וֹ ,
ּפ ניו  החזיר ׁש מעוֹ ן ור בּ י  בּ וֹ , ואחז אלעזר ר בּ י נכנס ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵּפ וֹ חד .

ּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְולמד

חלקנרדּ ם אׁש רי בּ ני, לוֹ , אמר אביו. את וראה יצחק  ר בּ י ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
ׁש ל  העלים בּ ין ׁש הרי הבּ א , וּ בעוֹ לם ה זּ ה  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

נתוּ ן עדן ׁש בּ גן החיּ ים יושב]עץ בּ ׁש ני [אתה וחזק גּ דוֹ ל עץ  ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ ת אוֹ חז ה וּ א  ׁש הרי י וֹ חאי , בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  והוּ א ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת,

ׁש ם אני וּ מה אבּ א, ל וֹ , אמר בּ ני.  חלק אׁש רי  אמרבּ ענפיו. ? ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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ותּק נוּ  ,מׁש כּ ב חדר  את ׁש כּ ּס וּ  היוּ  ימים ׁש ׁש ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְל וֹ ,
העוֹ לם, צדדי מאר בּ עת ל להאיר ּפ תוּ חים חלּ וֹ נוֹ ת  ְל◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ ני , חלק א ׁש רי  ׁש אמר ּת י  ושׂ מחּת י, מקוֹ מ ראיתי ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואני 
עכׁש ו  והרי  בּ ּת וֹ רה. בּ נ זכה א עכ ׁש ו ׁש עד לזה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִמחוּ ץ
מהחברים, צדּ יקים עשׂ ר ׁש נים  אלי לבא עתידים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהי וּ 
הם מי העוֹ למוֹ ת: בּ כל קוֹ ל התע וֹ רר יוֹ צאים ׁש היוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועד

כּ אן [השבילים]החברים רבּ י ׁש עוֹ מדים בּ ׁש ביל  התעּט רוּ  ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש הרי  לבדּ וֹ , זה וא לוֹ . ונּת נה בּ ּק ׁש  בּ ּק ׁש ה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
וּ מקוֹ ם מק וֹ ם וּ בכל בּ ׁש בילוֹ , כּ אן מתע ּט רים מקוֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
נפּת ח ועוֹ לם עוֹ לם וכל עוֹ למוֹ ת, לׁש בעים ּפ תחים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְּפ תוּ חים
עליוֹ נים, כּ תרים ל ׁש בעים נפּת ח ורץ רץ  וכל  רצים, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְל ׁש בעים 
בּ אוֹ תּה  לראוֹ ת הכּ ל , נס ּת ר לעּת יק, דרכים נפּת ח וּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לכּ ל, וּ מהנּ ה ׁש ּמ אירה עליוֹ נה (תהליםנעימוּ ת ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ היכלוֹ פז) וּ לב ּק ר  זּ ה מה בּ היכל וֹ . וּ לב ּק ר  ה' בּ נעם ?לחזוֹ ת ַ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב יב )הינוּ  אבּ א,(במדבר  ל וֹ , אמר הוּ א. נאמן  בּ יתי בּ כל ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
הזּ ה בּ עוֹ לם לי נתנוּ  זמן ואכּ ּמ ה רׁש וּ ת אין לוֹ , אמר ? ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש ל  הגּ דוֹ לה בּ הלּ וּ לא אבל לאדם , ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמוֹ דיעים 
ציּ וֹ ן  בּ נוֹ ת וּ ראינה צאינה ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  ׁש לחנוֹ , עוֹ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה 
וּ ביוֹ ם חתנּ תוֹ  בּ י וֹ ם אּמ וֹ  לוֹ  ׁש עּט רה בּ עטרה ׁש מה  ַבּ ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌
וּ ּפ ניו  צוֹ חק  והיה יצחק, רבּ י התעוֹ רר  ּכ בּ ין לבּ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת

ׁש מע וֹ ן, רבּ י ראה דּ ברמאירים. ל וֹ , אמר  בּ פניו. והסּת כּ ל ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש מע ּת  לפני חדׁש  הׁש ּת ּט ח לוֹ . אמר ודּ אי . לוֹ , אמר ? ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש מע וֹ ן. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 

תהלי זוהר 
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וּ מה הּפ תח, על ׁש ב בּ נוֹ , אלעזר לרבּ י  ׁש מע וֹ ן רבּ י [ומי]אמר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
ּת ׁש בּ יע  לכאן, להכּ נס ירצה אם  ע ּמ וֹ . ּת דבּ ר אל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶּת ראה
ראית יצחק, לר בּ י  ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר  יכּ נס . ׁש א ׁש בוּ עה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 

א אוֹ  היּ וֹ ם  אבי דּ מ וּ ת  ׁש אדם ?את בּ ׁש עה ׁש נינוּ , ׁש הרי ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תם  ור וֹ אה ׁש ם, נמצאים וּ קרוֹ ביו אביו העוֹ לם, מן  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמס ּת לּ ק 
עוֹ לם  ׁש בּ א וֹ תוֹ  עּמ ם  מד וֹ ר וֹ  ׁש יּ היה אוֹ תם וכל  להם , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְונוֹ דע
עם  והוֹ לכים עּמ וֹ , ונמצאים מתכּ נּ סים כּ לּ ם אחת , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרגּ ה

במקוֹ מּה  ׁש ּת ׁש רה הּמ קוֹ ם עד אנׁש מתוֹ  עכׁש ו עד  אמר , . ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רבּ י  נוֹ דע הע וֹ לם, רבּ וֹ ן ואמר, ׁש מע וֹ ן ר בּ י  קם  ּכ בּ ין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָראיתי .
אחזּת י  הרי כּ אן. ׁש ל  עינים ׁש בע מאוֹ תן והוּ א אצלנוּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
בּ כנפי  קרבה אד וֹ ננוּ  כּ ּס א ואמר: קוֹ ל  יצא לי. ותן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 
ל ׁש ר וֹ ת ׁש ּת כּ נס בּ זמן יבא  ועּמ  ּׁש ל הוּ א הרי  ׁש מעוֹ ן, ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

א ר בּ י  ראה  ּכ בּ ין ודּ אי . ׁש מעוֹ ן , רבּ י אמר  .לעזרבּ כסא ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ מקוֹ ם דּ ין גּ זר אין ואמר , הּמ ות, מלא מסּת לּ ק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
אלעזר לרבּ י ׁש מעוֹ ן ר בּ י  אמר יוֹ חאי . בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ צוּ י
ׁש ה וּ א בוֹ  ראיתי ׁש הרי יצחק, בּ ר בּ י  ואחז לכאן  ּת כּ נס ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ נ וֹ ,
ּפ ניו  החזיר ׁש מעוֹ ן ור בּ י  בּ וֹ , ואחז אלעזר ר בּ י נכנס ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵּפ וֹ חד .

ּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְולמד

חלקנרדּ ם אׁש רי בּ ני, לוֹ , אמר אביו. את וראה יצחק  ר בּ י ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
ׁש ל  העלים בּ ין ׁש הרי הבּ א , וּ בעוֹ לם ה זּ ה  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

נתוּ ן עדן ׁש בּ גן החיּ ים יושב]עץ בּ ׁש ני [אתה וחזק גּ דוֹ ל עץ  ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ ת אוֹ חז ה וּ א  ׁש הרי י וֹ חאי , בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  והוּ א ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת,

ׁש ם אני וּ מה אבּ א, ל וֹ , אמר בּ ני.  חלק אׁש רי  אמרבּ ענפיו. ? ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
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ותּק נוּ  ,מׁש כּ ב חדר  את ׁש כּ ּס וּ  היוּ  ימים ׁש ׁש ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְל וֹ ,
העוֹ לם, צדדי מאר בּ עת ל להאיר ּפ תוּ חים חלּ וֹ נוֹ ת  ְל◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ ני , חלק א ׁש רי  ׁש אמר ּת י  ושׂ מחּת י, מקוֹ מ ראיתי ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואני 
עכׁש ו  והרי  בּ ּת וֹ רה. בּ נ זכה א עכ ׁש ו ׁש עד לזה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִמחוּ ץ
מהחברים, צדּ יקים עשׂ ר ׁש נים  אלי לבא עתידים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהי וּ 
הם מי העוֹ למוֹ ת: בּ כל קוֹ ל התע וֹ רר יוֹ צאים ׁש היוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועד

כּ אן [השבילים]החברים רבּ י ׁש עוֹ מדים בּ ׁש ביל  התעּט רוּ  ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש הרי  לבדּ וֹ , זה וא לוֹ . ונּת נה בּ ּק ׁש  בּ ּק ׁש ה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
וּ מקוֹ ם מק וֹ ם וּ בכל בּ ׁש בילוֹ , כּ אן מתע ּט רים מקוֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
נפּת ח ועוֹ לם עוֹ לם וכל עוֹ למוֹ ת, לׁש בעים ּפ תחים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְּפ תוּ חים
עליוֹ נים, כּ תרים ל ׁש בעים נפּת ח ורץ רץ  וכל  רצים, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְל ׁש בעים 
בּ אוֹ תּה  לראוֹ ת הכּ ל , נס ּת ר לעּת יק, דרכים נפּת ח וּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לכּ ל, וּ מהנּ ה ׁש ּמ אירה עליוֹ נה (תהליםנעימוּ ת ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ היכלוֹ פז) וּ לב ּק ר  זּ ה מה בּ היכל וֹ . וּ לב ּק ר  ה' בּ נעם ?לחזוֹ ת ַ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב יב )הינוּ  אבּ א,(במדבר  ל וֹ , אמר הוּ א. נאמן  בּ יתי בּ כל ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
הזּ ה בּ עוֹ לם לי נתנוּ  זמן ואכּ ּמ ה רׁש וּ ת אין לוֹ , אמר ? ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש ל  הגּ דוֹ לה בּ הלּ וּ לא אבל לאדם , ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמוֹ דיעים 
ציּ וֹ ן  בּ נוֹ ת וּ ראינה צאינה ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  ׁש לחנוֹ , עוֹ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה 
וּ ביוֹ ם חתנּ תוֹ  בּ י וֹ ם אּמ וֹ  לוֹ  ׁש עּט רה בּ עטרה ׁש מה  ַבּ ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌
וּ ּפ ניו  צוֹ חק  והיה יצחק, רבּ י התעוֹ רר  ּכ בּ ין לבּ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת

ׁש מע וֹ ן, רבּ י ראה דּ ברמאירים. ל וֹ , אמר  בּ פניו. והסּת כּ ל ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש מע ּת  לפני חדׁש  הׁש ּת ּט ח לוֹ . אמר ודּ אי . לוֹ , אמר ? ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש מע וֹ ן. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
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 א מב  האד את מיד מלה זה  –  אי יתה  צל  ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָא
 צאת ְֵַועד

מי א ידע ו א יצּב ר יהמי וּ ן הבל א אי ׁש   ּיתהל ּב צלם  ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ז)אספם תזריע:(לט , פ' ויקרא מ "ג .)[זוהר בּ ׁש עה](דף  ראה, בּ א ְֹ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ נקבתוֹ  להזדּ וּ ג להתקדּ ׁש  בּ א קדוֹ ׁש (בכונה)ׁש אדם  בּ רצוֹ ן ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

רוּ ח עליו מתעוֹ ררת וּ נקבה,(אחרת)ׁש לּ וֹ , זכר כּ לוּ לה קדוֹ ׁש ה, ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ ני  הריוֹ נ וֹ ת על הממנּ ה אחד  לׁש ליח הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְורוֹ מז
מקוֹ ם לאיזה ל וֹ  וּ מוֹ דיע הרוּ ח, אוֹ תּה  בּ ידוֹ  וּ מפקיד ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אוֹ תוֹ . ג )יפקד הלּ ילה(איוב  גבר. הרה אמר והלּ ילה ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  מּפ לוֹ ני. גבר  הרה ממנּ ה: לא וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ָאמר
ּפ רׁש וּ ה. והנּ ה ּמ פקיד, מה כּ ל  הרוּ ח, אוֹ תּה  את לוֹ , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַמפקיד
בּ דיוֹ קנוֹ  ׁש עוֹ מד אוֹ תוֹ  עּמ ּה , אחד  וצלם ר וּ ח, יוֹ רדת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָאז

נברא  צלם בּ אוֹ תוֹ  בּ עוֹ לם(התגדל )למעלה, הוֹ ל צלם בּ א וֹ ת וֹ  , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לט )הזּ ה. בּ עוֹ ד (תהלים אי ׁש .  ּיתהל בּ צלם א ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

הזּ ה, בּ ע וֹ לם עוֹ מד ׁש לּ וֹ  בּ צּ לם האדם, עם נמצא הזּ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הצּ לם
כּ אחד הםׁש ּמ תח בּ רים ושנים הזה, בעולם עומד אדם  עמו  (נמצא ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

כאחד ) ׁש ּמ ח בּ ריםשמתחברים הם וּ ׁש נים הבּ א, בּ עוֹ לם עוֹ מד  ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵהוּ א
ואוֹ מר, האדם בּ ני  את מזהיר הּמ ל וּ ׁש מה ב )יחד . עד (שיר ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ׁש נים. ה צּ ללים, ונס וּ  היּ וֹ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ פוּ ח

ׁש יּ וֹ דעיםוּ בהּכ ׁש פים ׁש אוֹ תם מצאנוּ , אׁש מדאי  (שרוצים)ׁש ל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
בּ הם, וּ להדּ בק  המאל מצּ ד כּ ׁש פים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלכף
ויאמר ׁש לּ וֹ , הצּ למים  אוֹ תם  ׁש יּ ראוּ  בּ מק וֹ ם אוֹ  הנּ ר  לאוֹ ר  ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָיקוּ ם
להם ויקרא הכּ ׁש פים, לא וֹ תם ׁש ּמ תּק נים דּ ברים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם
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ויזמין  ׁש לּ הם, הּט מאים בּ מוֹ ת טמאים צדדים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלא וֹ תם
מתּת ּק ן (וישביע ) ׁש הוּ א ויאמר ׁש ּק וֹ רא, לאוֹ תם ׁש לּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ למים

ה וא וֹ ת וֹ  למצותם, להם ר בּ וֹ נוֹ ,בּ רצוֹ נוֹ  מר ׁש וּ ת י וֹ צא איׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ׁש ה וּ א כּ ׁש פים ׁש ל דּ בּ וּ רים וּ באוֹ תם האחר . לצּ ד נוֹ תן ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִוּ פקדוֹ נוֹ 

ויזמין רוּ חוֹ ת,(וישביע )יאמר  ׁש ּת י נראים לצּ למים, אוֹ תם ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אדם, בּ ני ׁש ל בּ מראה ׁש לּ וֹ  צלמים בּ אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתּת ּק נים
ידוּ עים. לזמנּ ים להיטיב וּ דברים להרע דּ ברים לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִוּ מוֹ דיעים
נכללים עכׁש ו גּ וּ ף, ׁש ל בּ כלל נכללוּ  ׁש א הרוּ חוֹ ת ׁש ּת י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
דּ ברים לאדם  לוֹ  וּ מוֹ דיעים בּ הם וּ מת ּת ּק נים הלּ לוּ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ צּ למים
הּט מא. ל צּ ד נוֹ תן וּ פקדוֹ נ וֹ  רבּ וֹ נוֹ , מרׁש וּ ת ׁש יּ וֹ צא  וזהוּ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלהרע,

האחר,בּ א  לצּ ד  וּ להפקידוֹ  הבּ ית  כּ לי לזרק לאדם אסוּ ר ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש כּ מוֹ תוֹ  אחר דבר  אוֹ  , צרי אותו)ׁש א לקבל ביתו ,(של  ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

אוֹ תוֹ , לקבּ ל  ההוּ א לדּ בר מזּמ נים הכּ ללים  ׁש וֹ מרי כּ ּמ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
אחר. מצּ ד הוּ א ׁש הרי בּ רכוֹ ת, עליו ׁש וֹ רים א זמן ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵוּ מאוֹ תוֹ 
ׁש לּ וֹ , העלי וֹ ן הּט וֹ ב אוֹ תוֹ  על  בּ רצ וֹ נוֹ  ׁש ּמ זמין מי ׁש כּ ן ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל

אוֹ תוֹ . ׁש הזמין מאוֹ תוֹ  הוּ א ׁש הרי  האחר , ול צּ ד ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלאחר 

הצּ לםוּ כ ׁש ּק רבים  אוֹ תוֹ  הזּ ה, העוֹ לם מן לצאת האדם ימי ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעה רוּ ח אוֹ תּה  בּ אה לוֹ , ׁש נּ וֹ תנים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן
בּ וֹ  וּ מת ּת ּק ן הצּ לם , אוֹ תוֹ  ונוֹ טלת י וֹ ם, בּ כל  בּ ּה  נד בּ ק ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
ה וּ א ׁש הרי  ידע  אז לע וֹ למים. לאדם חוֹ זר וא לוֹ ,  ְוהוֹ ל◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
לוֹ  להכּ נס י וֹ רדת ׁש ה נּ ׁש מה  בּ ׁש עה ראה , בּ א הכּ ל . מן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנדחה
כּ בוֹ דם את ורוֹ אה הארץ, ׁש ל העדן  לגן יוֹ רדת הזּ ה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
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 א מב  האד את מיד מלה זה  –  אי יתה  צל  ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָא
 צאת ְֵַועד

מי א ידע ו א יצּב ר יהמי וּ ן הבל א אי ׁש   ּיתהל ּב צלם  ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ז)אספם תזריע:(לט , פ' ויקרא מ "ג .)[זוהר בּ ׁש עה](דף  ראה, בּ א ְֹ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ נקבתוֹ  להזדּ וּ ג להתקדּ ׁש  בּ א קדוֹ ׁש (בכונה)ׁש אדם  בּ רצוֹ ן ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

רוּ ח עליו מתעוֹ ררת וּ נקבה,(אחרת)ׁש לּ וֹ , זכר כּ לוּ לה קדוֹ ׁש ה, ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ ני  הריוֹ נ וֹ ת על הממנּ ה אחד  לׁש ליח הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְורוֹ מז
מקוֹ ם לאיזה ל וֹ  וּ מוֹ דיע הרוּ ח, אוֹ תּה  בּ ידוֹ  וּ מפקיד ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אוֹ תוֹ . ג )יפקד הלּ ילה(איוב  גבר. הרה אמר והלּ ילה ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  מּפ לוֹ ני. גבר  הרה ממנּ ה: לא וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ָאמר
ּפ רׁש וּ ה. והנּ ה ּמ פקיד, מה כּ ל  הרוּ ח, אוֹ תּה  את לוֹ , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַמפקיד
בּ דיוֹ קנוֹ  ׁש עוֹ מד אוֹ תוֹ  עּמ ּה , אחד  וצלם ר וּ ח, יוֹ רדת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָאז

נברא  צלם בּ אוֹ תוֹ  בּ עוֹ לם(התגדל )למעלה, הוֹ ל צלם בּ א וֹ ת וֹ  , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לט )הזּ ה. בּ עוֹ ד (תהלים אי ׁש .  ּיתהל בּ צלם א ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

הזּ ה, בּ ע וֹ לם עוֹ מד ׁש לּ וֹ  בּ צּ לם האדם, עם נמצא הזּ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הצּ לם
כּ אחד הםׁש ּמ תח בּ רים ושנים הזה, בעולם עומד אדם  עמו  (נמצא ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

כאחד ) ׁש ּמ ח בּ ריםשמתחברים הם וּ ׁש נים הבּ א, בּ עוֹ לם עוֹ מד  ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵהוּ א
ואוֹ מר, האדם בּ ני  את מזהיר הּמ ל וּ ׁש מה ב )יחד . עד (שיר ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ׁש נים. ה צּ ללים, ונס וּ  היּ וֹ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ פוּ ח

ׁש יּ וֹ דעיםוּ בהּכ ׁש פים ׁש אוֹ תם מצאנוּ , אׁש מדאי  (שרוצים)ׁש ל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
בּ הם, וּ להדּ בק  המאל מצּ ד כּ ׁש פים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלכף
ויאמר ׁש לּ וֹ , הצּ למים  אוֹ תם  ׁש יּ ראוּ  בּ מק וֹ ם אוֹ  הנּ ר  לאוֹ ר  ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָיקוּ ם
להם ויקרא הכּ ׁש פים, לא וֹ תם ׁש ּמ תּק נים דּ ברים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם
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ויזמין  ׁש לּ הם, הּט מאים בּ מוֹ ת טמאים צדדים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלא וֹ תם
מתּת ּק ן (וישביע ) ׁש הוּ א ויאמר ׁש ּק וֹ רא, לאוֹ תם ׁש לּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ למים

ה וא וֹ ת וֹ  למצותם, להם ר בּ וֹ נוֹ ,בּ רצוֹ נוֹ  מר ׁש וּ ת י וֹ צא איׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ׁש ה וּ א כּ ׁש פים ׁש ל דּ בּ וּ רים וּ באוֹ תם האחר . לצּ ד נוֹ תן ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִוּ פקדוֹ נוֹ 

ויזמין רוּ חוֹ ת,(וישביע )יאמר  ׁש ּת י נראים לצּ למים, אוֹ תם ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אדם, בּ ני ׁש ל בּ מראה ׁש לּ וֹ  צלמים בּ אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתּת ּק נים
ידוּ עים. לזמנּ ים להיטיב וּ דברים להרע דּ ברים לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִוּ מוֹ דיעים
נכללים עכׁש ו גּ וּ ף, ׁש ל בּ כלל נכללוּ  ׁש א הרוּ חוֹ ת ׁש ּת י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
דּ ברים לאדם  לוֹ  וּ מוֹ דיעים בּ הם וּ מת ּת ּק נים הלּ לוּ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ צּ למים
הּט מא. ל צּ ד נוֹ תן וּ פקדוֹ נ וֹ  רבּ וֹ נוֹ , מרׁש וּ ת ׁש יּ וֹ צא  וזהוּ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלהרע,

האחר,בּ א  לצּ ד  וּ להפקידוֹ  הבּ ית  כּ לי לזרק לאדם אסוּ ר ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש כּ מוֹ תוֹ  אחר דבר  אוֹ  , צרי אותו)ׁש א לקבל ביתו ,(של  ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

אוֹ תוֹ , לקבּ ל  ההוּ א לדּ בר מזּמ נים הכּ ללים  ׁש וֹ מרי כּ ּמ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
אחר. מצּ ד הוּ א ׁש הרי בּ רכוֹ ת, עליו ׁש וֹ רים א זמן ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵוּ מאוֹ תוֹ 
ׁש לּ וֹ , העלי וֹ ן הּט וֹ ב אוֹ תוֹ  על  בּ רצ וֹ נוֹ  ׁש ּמ זמין מי ׁש כּ ן ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל

אוֹ תוֹ . ׁש הזמין מאוֹ תוֹ  הוּ א ׁש הרי  האחר , ול צּ ד ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלאחר 

הצּ לםוּ כ ׁש ּק רבים  אוֹ תוֹ  הזּ ה, העוֹ לם מן לצאת האדם ימי ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעה רוּ ח אוֹ תּה  בּ אה לוֹ , ׁש נּ וֹ תנים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן
בּ וֹ  וּ מת ּת ּק ן הצּ לם , אוֹ תוֹ  ונוֹ טלת י וֹ ם, בּ כל  בּ ּה  נד בּ ק ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
ה וּ א ׁש הרי  ידע  אז לע וֹ למים. לאדם חוֹ זר וא לוֹ ,  ְוהוֹ ל◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
לוֹ  להכּ נס י וֹ רדת ׁש ה נּ ׁש מה  בּ ׁש עה ראה , בּ א הכּ ל . מן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנדחה
כּ בוֹ דם את ורוֹ אה הארץ, ׁש ל העדן  לגן יוֹ רדת הזּ ה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
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הוֹ לכת  ּכ אחר ׁש וּ ר וֹ ת. ׁש וּ רוֹ ת עוֹ מדים הצּ דּ יקים  רוּ חוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 
מרחמים וא  וי , וי  ׁש צּ וֹ וחים  הר ׁש עים את ורוֹ אה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַל גּ יהנּ ם,
עוֹ מד  הּק דוֹ ׁש  הצּ לם  ואוֹ תוֹ  עדוּ ת, בּ ּה  מעידים וּ בכּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.
ל ּה  מזדּ ּמ ן לעוֹ לם, כּ ׁש יּ וֹ צאת לעוֹ לם . ׁש יּ וֹ צאת עד ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָעליה,
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עּמ ּה , וּ מתגּ דּ ל עּמ ּה , וּ מׁש ּת ּת ף הצּ לם, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַאוֹ תוֹ 

מ ׁש ּת ּת פים הצּ לם וּ באוֹ תוֹ  איׁש .  ּיתהל בּ צלם (נמצאים)א ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ וֹ . וּ תלוּ יים האדם ח)ימי  אנחנוּ (איוב  תמוֹ ל כּ י ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌

ודּ אי. ימינוּ  צל  כּ י ארץ. עלי  ימינוּ  צל כּ י נדע  וּ מיּ וֹ ם וא ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אדם  בּ ני יוֹ דעים א ׁש ּמ וֹ לידה, היּ וֹ ם  עד הא ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעבּ רת
הם  וכּמ ה גּ דוֹ לים  הם כּ ּמ ה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מעשׂ י  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶאת 

ז עליוֹ נים  ׁש כּ תוּ ב . קד )הוּ  וגוֹ '.(תהלים  ה' מע שׂ י ר בּ וּ  מה ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

נמצא ה א קד  קמ קד הה ל ה  יקד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיראל
הרעי  יני ה ת מא  צל מלת כבי כ לע בדי .כ ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָבת

כ בת נמצא  ה מאה ְְְִִַַָָָֻמד

 ידעא ו א יצּב ר יהמיוּ ן הבל א אי ׁש   ּיתהל ּב צלם ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌

אספם ז)מי ק"ד:]:(לט, -דף  אמור  פ ' ח"ג אהים[זוהר ויּ ברא ִ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
ׁש בּ ׁש עה מצאנוּ , הּמ ל ׁש מה ׁש ל בּ וֹ  בּ צלמוֹ . האדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת
אחד  דּ יוֹ קן  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש וֹ לח למ ּט ה, נמצא  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הזּ וּ וּ ג
ז וּ וּ ג. אוֹ תוֹ  על ועוֹ מד  בּ צלם, חקוּ ק רׁש וּ ם אדם, ּפ רצ וּ ף ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ מ וֹ 
צלם ראׁש וֹ  על אדם רוֹ אה לראוֹ ת, לעין רׁש וּ ת נּת נה ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא

האדם.אחד נברא  צלם וּ בא וֹ ת וֹ  אדם, ׁש ל  בּ פרצ וּ ף רׁש וּ ם ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש עוֹ מד שעומד )ועד על (וטרם רבּ וֹ נוֹ  לוֹ  ׁש לח צלם אוֹ תוֹ  ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌

ויּ ברא ׁש כּ תוּ ב זהוּ  האדם. נברא א ׁש ם, וי ּמ צא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹראׁש וֹ 

תהלי זוהר 
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היא: ל ּת וֹ חלּת י חרּפ תטאדני הצּ ילני ּפ ׁש עי מכּ ל 
ּת שׂ ימני: אל אּת הינבל כּ י ּפ י אפּת ח א נאלמּת י 

כליתי:יאעשׂ ית: אני יד מּת גרת נגע מעלי הסר 
איב חמוּ דוֹ  כּ עׁש  וּת מס ׁש  אי יּס רּת  עוֹ ן על בּ תוֹ כחוֹ ת

סלה: אדם כּ ל יהויגהבל תפלּ תי ׁש מעה 

ׁש יּ וֹ צא עד כּ נגדּ וֹ  מזדּ ּמ ן הצּ לם אוֹ תוֹ  בּ צלמ וֹ . האדם את ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאהים
צלם בּ א וֹ תוֹ  צלם, אוֹ תוֹ  עם מתגּ דּ ל ה וּ א  כּ ׁש יּ וֹ צא, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם.

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  .לט )הוֹ ל אי ׁש .(תהלים   ּיתהל בּ צלם וה צּ לם א ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מלמעלה  הוּ א כּ ל הזּ ה מּמ קוֹ מן, יוֹ צאוֹ ת ר וּ חוֹ ת ׁש אוֹ תן בּ ׁש עה . ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ פרצוּ ף  כבוֹ ד, בּ תּק וּ ני  הּק דוֹ ׁש  הּמ ל לפני מתּת ּק נת ור וּ ח  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַרוּ ח
הצּ לם יוֹ צא כּ בוֹ ד  ּת ּק וּ ן דיוֹ קן וּ מאוֹ תוֹ  הזּ ה, בּ עוֹ לם  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ מד
ׁש נּ מצא בּ זמן הזּ ה בּ עוֹ לם וּ מקדּ ימה  לר וּ ח, ׁש לי ׁש י וזה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה.

צלם בתוֹ כם נמצא  ׁש א בּ עוֹ לם זוּ וּ ג ל ואין אבלהזּ וּ וּ ג. . ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
נמצא  הוּ א קדוֹ ׁש  וּ מּמ קוֹ ם  קד וֹ ׁש , הזּ ה הצּ לם  קדוֹ ׁש ים , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

הרעים,בתוֹ כם  הּמ ינים מאוֹ תם צלם וּ מזּ לוֹ ת כוֹ כבים וּ לע וֹ בדי  . ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
צלם לערב לאדם  צרי א כּ ן ועל בת וֹ כם. נמצא הּט מאה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 
וזה - קד וֹ ׁש  ׁש זּ ה מ וּ ם זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  ׁש ל בּ צלם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 
וכוּ '. וּ מ זּ ל וֹ ת כוֹ כבים לעוֹ בדי  י שׂ ראל  בּ ין מה ראה  בּ א ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָטמא.

ה' תפ תי ז מעה   האזינה  וועתי .לח תפה ז  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָ
 צרת לק מרי  אד ְְִִֵֶָָָָָתפ ה 

ּת חרׁש ׁש מעה אל דּ מעתי אל האזינה ו ׁש ועתי  ה ' תפלּ תי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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הוֹ לכת  ּכ אחר ׁש וּ ר וֹ ת. ׁש וּ רוֹ ת עוֹ מדים הצּ דּ יקים  רוּ חוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 
מרחמים וא  וי , וי  ׁש צּ וֹ וחים  הר ׁש עים את ורוֹ אה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַל גּ יהנּ ם,
עוֹ מד  הּק דוֹ ׁש  הצּ לם  ואוֹ תוֹ  עדוּ ת, בּ ּה  מעידים וּ בכּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.
ל ּה  מזדּ ּמ ן לעוֹ לם, כּ ׁש יּ וֹ צאת לעוֹ לם . ׁש יּ וֹ צאת עד ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָעליה,
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עּמ ּה , וּ מתגּ דּ ל עּמ ּה , וּ מׁש ּת ּת ף הצּ לם, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַאוֹ תוֹ 

מ ׁש ּת ּת פים הצּ לם וּ באוֹ תוֹ  איׁש .  ּיתהל בּ צלם (נמצאים)א ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ וֹ . וּ תלוּ יים האדם ח)ימי  אנחנוּ (איוב  תמוֹ ל כּ י ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌

ודּ אי. ימינוּ  צל  כּ י ארץ. עלי  ימינוּ  צל כּ י נדע  וּ מיּ וֹ ם וא ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אדם  בּ ני יוֹ דעים א ׁש ּמ וֹ לידה, היּ וֹ ם  עד הא ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעבּ רת
הם  וכּמ ה גּ דוֹ לים  הם כּ ּמ ה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מעשׂ י  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶאת 

ז עליוֹ נים  ׁש כּ תוּ ב . קד )הוּ  וגוֹ '.(תהלים  ה' מע שׂ י ר בּ וּ  מה ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

נמצא ה א קד  קמ קד הה ל ה  יקד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיראל
הרעי  יני ה ת מא  צל מלת כבי כ לע בדי .כ ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָבת

כ בת נמצא  ה מאה ְְְִִַַָָָֻמד

 ידעא ו א יצּב ר יהמיוּ ן הבל א אי ׁש   ּיתהל ּב צלם ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌

אספם ז)מי ק"ד:]:(לט, -דף  אמור  פ ' ח"ג אהים[זוהר ויּ ברא ִ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
ׁש בּ ׁש עה מצאנוּ , הּמ ל ׁש מה ׁש ל בּ וֹ  בּ צלמוֹ . האדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת
אחד  דּ יוֹ קן  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש וֹ לח למ ּט ה, נמצא  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הזּ וּ וּ ג
ז וּ וּ ג. אוֹ תוֹ  על ועוֹ מד  בּ צלם, חקוּ ק רׁש וּ ם אדם, ּפ רצ וּ ף ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ מ וֹ 
צלם ראׁש וֹ  על אדם רוֹ אה לראוֹ ת, לעין רׁש וּ ת נּת נה ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא

האדם.אחד נברא  צלם וּ בא וֹ ת וֹ  אדם, ׁש ל  בּ פרצ וּ ף רׁש וּ ם ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש עוֹ מד שעומד )ועד על (וטרם רבּ וֹ נוֹ  לוֹ  ׁש לח צלם אוֹ תוֹ  ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌

ויּ ברא ׁש כּ תוּ ב זהוּ  האדם. נברא א ׁש ם, וי ּמ צא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹראׁש וֹ 
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היא: ל ּת וֹ חלּת י חרּפ תטאדני הצּ ילני ּפ ׁש עי מכּ ל 
ּת שׂ ימני: אל אּת הינבל כּ י ּפ י אפּת ח א נאלמּת י 

כליתי:יאעשׂ ית: אני יד מּת גרת נגע מעלי הסר 
איב חמוּ דוֹ  כּ עׁש  וּת מס ׁש  אי יּס רּת  עוֹ ן על בּ תוֹ כחוֹ ת

סלה: אדם כּ ל יהויגהבל תפלּ תי ׁש מעה 

ׁש יּ וֹ צא עד כּ נגדּ וֹ  מזדּ ּמ ן הצּ לם אוֹ תוֹ  בּ צלמ וֹ . האדם את ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאהים
צלם בּ א וֹ תוֹ  צלם, אוֹ תוֹ  עם מתגּ דּ ל ה וּ א  כּ ׁש יּ וֹ צא, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם.

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  .לט )הוֹ ל אי ׁש .(תהלים   ּיתהל בּ צלם וה צּ לם א ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מלמעלה  הוּ א כּ ל הזּ ה מּמ קוֹ מן, יוֹ צאוֹ ת ר וּ חוֹ ת ׁש אוֹ תן בּ ׁש עה . ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ פרצוּ ף  כבוֹ ד, בּ תּק וּ ני  הּק דוֹ ׁש  הּמ ל לפני מתּת ּק נת ור וּ ח  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַרוּ ח
הצּ לם יוֹ צא כּ בוֹ ד  ּת ּק וּ ן דיוֹ קן וּ מאוֹ תוֹ  הזּ ה, בּ עוֹ לם  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ מד
ׁש נּ מצא בּ זמן הזּ ה בּ עוֹ לם וּ מקדּ ימה  לר וּ ח, ׁש לי ׁש י וזה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה.

צלם בתוֹ כם נמצא  ׁש א בּ עוֹ לם זוּ וּ ג ל ואין אבלהזּ וּ וּ ג. . ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
נמצא  הוּ א קדוֹ ׁש  וּ מּמ קוֹ ם  קד וֹ ׁש , הזּ ה הצּ לם  קדוֹ ׁש ים , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

הרעים,בתוֹ כם  הּמ ינים מאוֹ תם צלם וּ מזּ לוֹ ת כוֹ כבים וּ לע וֹ בדי  . ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
צלם לערב לאדם  צרי א כּ ן ועל בת וֹ כם. נמצא הּט מאה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 
וזה - קד וֹ ׁש  ׁש זּ ה מ וּ ם זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  ׁש ל בּ צלם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 
וכוּ '. וּ מ זּ ל וֹ ת כוֹ כבים לעוֹ בדי  י שׂ ראל  בּ ין מה ראה  בּ א ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָטמא.

ה' תפ תי ז מעה   האזינה  וועתי .לח תפה ז  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָ
 צרת לק מרי  אד ְְִִֵֶָָָָָתפ ה 

ּת חרׁש ׁש מעה אל דּ מעתי אל האזינה ו ׁש ועתי  ה ' תפלּ תי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
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אנכי גר כּ י ּת חרׁש  אל דּ מעתי אל האזינה ׁש ועתי ו
אבוֹ תי: כּ כל ׁש ב ּת וֹ   ואבליגהידעּמ מּמ נּ י הׁש ע 

ואיננּ י: אל ּב טרם

יג) קלב.]:(לט , דף שרה חיי  פ' ח"א ואמר ,[זוהר לט )ּפ תח ׁש מעה(תהלים  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּט עם מה ּת חר ׁש . אל דּ מעתי  אל  האזינה ו ׁש ועתי ה' ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְתפלּ תי

ׁש מע  ו א וגוֹ ',ׁש מעה וחנּ ני ה' ׁש מע כּ תוּ ב אחד בּ מקוֹ ם ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
לזכר, ׁש מע לפעמים מקוֹ ם בּ כל  אלּ א ׁש מעה. אחר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוּ במק וֹ ם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - ׁש מעה לנקבה. ׁש מעה יז)ולפעמים ׁש מעה(שם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  - ׁש מע וגוֹ '. צדק ל )ה' וחנּ ני,(שם ה' (משליׁש מע  ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

בּ ני ,א) כז)ׁש מע ה',(דברים תפלּ תי ׁש מעה וכאן וּ ׁש מע. הסכּ ת ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש זּ ה העוֹ לם.[שהיא]מוּ ם ׁש ל  הּת פלּ וֹ ת כּ ל  ׁש ּמ קבּ לת הדּ ר גּ ה ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

צ דּ יק  ׁש ל בּ ראׁש  אוֹ תּה  ושׂ ם עטרה  מהם ׁש עוֹ שׂ ה ׁש נינוּ  ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
ׁש כּ תוּ ב הע וֹ למים, י)חי כּ ן (משלי  ועל  צדּ יק, לראׁש  בּ רכוֹ ת ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש בּ לחׁש . תפלּ ה זוֹ  - ה' תפ לּ תי ׁש מעה  ה'. תפלּ תי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש מעה
כּ מ וֹ  בּ צרתוֹ , קוֹ לוֹ  מרים ׁש אדם תפלּ ה  זוֹ  - האזינה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי

ב )ׁש נּ אמר ׁש ועתם(שמות  זּ ה וּ מה האהים. אל ׁש ועתם ?וּת על ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  למעלה, עיניו  וזוֹ קף קוֹ לוֹ  מרים ׁש בּ תפלּ תוֹ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

כב ) ההר.(ישעיה אל  ודוֹ פקת וׁש וֹ ע ׁש ערים מׁש בּ רת  הזּ וֹ  והּת פלּ ה ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ודוחקת] ּת פלּ תוֹ [ס"א את להכניס -אוֹ תם  ּת חרׁש  אל דּ מעתי אל . ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

א וּ לעוֹ לם לפניה, ׁש עוֹ מד  ׁש ער  ואין  הּמ ל לפני נכנסת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹזאת
ּת פ לּ ה, דּ רג וֹ ת: ׁש ׁש  כּ אן כּ ת וּ ב הנּ ה עוֹ ד , ריקם. דמעוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָחזרוּ 
אחר , עּמ אנכי  גר כּ י  אחרים: ׁש ׁש  אלּ וּ  כּ נגד  דּ מעה. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַׁש ועה,

העוֹ לם. ע ּק ר  אבוֹ תי , כּ כל  ּכ אחר  ּת וֹ ׁש ב,  ָּכ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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צעקה ועה , אנחה, ,א עניני ְְְְֲִִַָָָָָָָָֹלה 

אל ׁש מעה  דּ מעתי אל האזינה  וׁש ועתי ה' תפלּ תי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

יג)ּת חרׁש  י"ט:]:(לט, -דף שמות פ ' ח"ב – אמר[זוהר ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌
יצחק , צעקה ר בּ י  ׁש ועה, אנחה, כּ אן, ענינים ,ׁש ׁש ה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בני  ויּ אנח וּ  ׁש כּ תוּ ב - אנחה מהאחר . מתּפ רׁש  אחד ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
ׁש  - צעקה וּת על ישׂ ראל. ׁש כּ תוּ ב - ׁש ועה ויּ צעקוּ . כּ תוּ ב ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

י שׂ ראל . עשׂ וּ  וכלּ ם מתּפ רׁש , לבדּ וֹ  אחד וכל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַׁש ועתם.
ע שׂ וּ , א אנחה עשׂ וּ , וׁש ועה צעקה יהוּ דה, רבּ י  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ ׁש בילם. האנחה היתה וּ למעלה ויּ אנחוּ , מכּ תוּ ב ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמׁש מע

הת ּפ ר ׁש וּ  בּ ּמ ה וׁש ועה לצעקה אין יצחק, רבּ י אמר ? ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
ׁש נּ אמר בּ תפלּ ה, אלּ א לט )ׁש ועה ה'(תהלים תפ לּ תי ׁש מעה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ו ּת ר ּפ אני . אלי ׁש וּ עּת י ׁש וּ ע ּת י . ה' אלי האזינה. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי
הלכ יהוּ דה, רבי אמר  כּ לוּ ם. אוֹ מר ואינוֹ  ׁש צּ וֹ עק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְצעקה,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ לּ ב. היא ׁש צּ עקה מכּ לּ ם, צעקה (איכהגּ דוֹ לה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וזהב ) הוּ א, אחד דּ בר וּ זעקה צעקה ה'. אל לבּ ם  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָצעק

ׁש כּ תוּ ב  ואנחה, מּת פלּ ה יוֹ תר הוּ א  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְקרוֹ בה
כב ) צעקתוֹ .(שמות אׁש מע  ׁש מע אלי יצעק צעק אם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִכּ י

עליו  וגזר  עד  מ וגר ה"ה עליו נגלה הרא אד עבר יוְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ע האדמה ועל ער  ח ה ועל  זרת ער ח ה ועל זרת ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָער

מעה  ועה פה הה: ס ק א תבה מיני לה   ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹזרת

ּת חרׁש ׁש מעה אל דּ מעתי אל האזינה ו ׁש ועתי  ה ' תפלּ תי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יג) צ"ז:]:(לט , דף - רות  חדש-מדרש ּפ תח,[זוהר נחמיה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י

תהלי זוהר 
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אנכי גר כּ י ּת חרׁש  אל דּ מעתי אל האזינה ׁש ועתי ו
אבוֹ תי: כּ כל ׁש ב ּת וֹ   ואבליגהידעּמ מּמ נּ י הׁש ע 

ואיננּ י: אל ּב טרם

יג) קלב.]:(לט , דף שרה חיי  פ' ח"א ואמר ,[זוהר לט )ּפ תח ׁש מעה(תהלים  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּט עם מה ּת חר ׁש . אל דּ מעתי  אל  האזינה ו ׁש ועתי ה' ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְתפלּ תי

ׁש מע  ו א וגוֹ ',ׁש מעה וחנּ ני ה' ׁש מע כּ תוּ ב אחד בּ מקוֹ ם ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
לזכר, ׁש מע לפעמים מקוֹ ם בּ כל  אלּ א ׁש מעה. אחר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוּ במק וֹ ם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - ׁש מעה לנקבה. ׁש מעה יז)ולפעמים ׁש מעה(שם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  - ׁש מע וגוֹ '. צדק ל )ה' וחנּ ני,(שם ה' (משליׁש מע  ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

בּ ני ,א) כז)ׁש מע ה',(דברים תפלּ תי ׁש מעה וכאן וּ ׁש מע. הסכּ ת ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש זּ ה העוֹ לם.[שהיא]מוּ ם ׁש ל  הּת פלּ וֹ ת כּ ל  ׁש ּמ קבּ לת הדּ ר גּ ה ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

צ דּ יק  ׁש ל בּ ראׁש  אוֹ תּה  ושׂ ם עטרה  מהם ׁש עוֹ שׂ ה ׁש נינוּ  ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
ׁש כּ תוּ ב הע וֹ למים, י)חי כּ ן (משלי  ועל  צדּ יק, לראׁש  בּ רכוֹ ת ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש בּ לחׁש . תפלּ ה זוֹ  - ה' תפ לּ תי ׁש מעה  ה'. תפלּ תי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש מעה
כּ מ וֹ  בּ צרתוֹ , קוֹ לוֹ  מרים ׁש אדם תפלּ ה  זוֹ  - האזינה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי

ב )ׁש נּ אמר ׁש ועתם(שמות  זּ ה וּ מה האהים. אל ׁש ועתם ?וּת על ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  למעלה, עיניו  וזוֹ קף קוֹ לוֹ  מרים ׁש בּ תפלּ תוֹ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

כב ) ההר.(ישעיה אל  ודוֹ פקת וׁש וֹ ע ׁש ערים מׁש בּ רת  הזּ וֹ  והּת פלּ ה ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ודוחקת] ּת פלּ תוֹ [ס"א את להכניס -אוֹ תם  ּת חרׁש  אל דּ מעתי אל . ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

א וּ לעוֹ לם לפניה, ׁש עוֹ מד  ׁש ער  ואין  הּמ ל לפני נכנסת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹזאת
ּת פ לּ ה, דּ רג וֹ ת: ׁש ׁש  כּ אן כּ ת וּ ב הנּ ה עוֹ ד , ריקם. דמעוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָחזרוּ 
אחר , עּמ אנכי  גר כּ י  אחרים: ׁש ׁש  אלּ וּ  כּ נגד  דּ מעה. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַׁש ועה,

העוֹ לם. ע ּק ר  אבוֹ תי , כּ כל  ּכ אחר  ּת וֹ ׁש ב,  ָּכ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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צעקה ועה , אנחה, ,א עניני ְְְְֲִִַָָָָָָָָֹלה 

אל ׁש מעה  דּ מעתי אל האזינה  וׁש ועתי ה' תפלּ תי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

יג)ּת חרׁש  י"ט:]:(לט, -דף שמות פ ' ח"ב – אמר[זוהר ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌
יצחק , צעקה ר בּ י  ׁש ועה, אנחה, כּ אן, ענינים ,ׁש ׁש ה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בני  ויּ אנח וּ  ׁש כּ תוּ ב - אנחה מהאחר . מתּפ רׁש  אחד ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
ׁש  - צעקה וּת על ישׂ ראל. ׁש כּ תוּ ב - ׁש ועה ויּ צעקוּ . כּ תוּ ב ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

י שׂ ראל . עשׂ וּ  וכלּ ם מתּפ רׁש , לבדּ וֹ  אחד וכל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַׁש ועתם.
ע שׂ וּ , א אנחה עשׂ וּ , וׁש ועה צעקה יהוּ דה, רבּ י  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ ׁש בילם. האנחה היתה וּ למעלה ויּ אנחוּ , מכּ תוּ ב ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמׁש מע

הת ּפ ר ׁש וּ  בּ ּמ ה וׁש ועה לצעקה אין יצחק, רבּ י אמר ? ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
ׁש נּ אמר בּ תפלּ ה, אלּ א לט )ׁש ועה ה'(תהלים תפ לּ תי ׁש מעה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ו ּת ר ּפ אני . אלי ׁש וּ עּת י ׁש וּ ע ּת י . ה' אלי האזינה. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי
הלכ יהוּ דה, רבי אמר  כּ לוּ ם. אוֹ מר ואינוֹ  ׁש צּ וֹ עק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְצעקה,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ לּ ב. היא ׁש צּ עקה מכּ לּ ם, צעקה (איכהגּ דוֹ לה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וזהב ) הוּ א, אחד דּ בר וּ זעקה צעקה ה'. אל לבּ ם  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָצעק

ׁש כּ תוּ ב  ואנחה, מּת פלּ ה יוֹ תר הוּ א  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְקרוֹ בה
כב ) צעקתוֹ .(שמות אׁש מע  ׁש מע אלי יצעק צעק אם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִכּ י

עליו  וגזר  עד  מ וגר ה"ה עליו נגלה הרא אד עבר יוְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ע האדמה ועל ער  ח ה ועל  זרת ער ח ה ועל זרת ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָער

מעה  ועה פה הה: ס ק א תבה מיני לה   ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹזרת

ּת חרׁש ׁש מעה אל דּ מעתי אל האזינה ו ׁש ועתי  ה ' תפלּ תי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יג) צ"ז:]:(לט , דף - רות  חדש-מדרש ּפ תח,[זוהר נחמיה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י

תהלי זוהר 
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ב ) כּ ׁש בּ רא(בראשית  וגוֹ '. מּק דם בּ עדן גּ ן אהים ה ' ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַו יּ ּט ע
בּ ראוֹ , הּמ ק דּ ׁש  מבּ ית הראׁש וֹ ן, אדם את הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אוֹ תוֹ  ׁש בּ רא כּ יון אוֹ תוֹ . וּ ברא נטל הּמ קדּ ׁש  בּ ית ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵוּ מעפר 
מה לוֹ . להׁש ּת חווֹ ת הבּ ריּ וֹ ת כּ ל בּ אוּ  רגליו, על ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְועמד 

ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  עדן,עשׂ ה לגן והכניסוֹ  מם, נטל וֹ  ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד חּפ וֹ ת ע שׂ ר  כּ דגמת  ח ּפ וֹ ת, עשׂ ר ל וֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוע שׂ ה
וּ מלאכי  לבא. לעתיד עדן בּ גן לצּ דּ יקים  לעשׂ וֹ ת  הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
לוֹ  ונתן לפניו, שׂ מחה ועוֹ שׂ ים ועוֹ לים יוֹ רדים היוּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַהרת
מעלתוֹ  ראה מרוֹ ם, ממי  סמא"ל וּ כׁש יּ רד  עליוֹ נה. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָחכמה

ה וּ מלאכי אדם, ויּ רע ׁש ל  בּ חּפ תוֹ , לפניו מ ׁש ּמ ׁש ים רת ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
עשׂ ה מה וירד בּ עיניו. עליו, ורכב גּ מל כּ מין נחׁש  נטל ? ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש עבר וּ מהוּ  י וֹ צרוֹ . מאמר ׁש עבר עד  אוֹ תוֹ , רבּ י וּ פּת ה ? ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אמר, חזקיּ ה רבּ י בּ תוֹ כוֹ . נכנס זנוּ נים רוּ ח אמר, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲאלכּ סנדּ רי

יוֹ צר וֹ . מאמר ועבר בּ וֹ , היתה הּט מאה  ׁש עבר,רוּ ח כּ יון  ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
עליו  וגזר עדן , מגּ ן  וגרׁש וֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  עליו  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנגלה
ועל עשׂ ר, הנּ חׁש  ועל גּ זר וֹ ת, עשׂ ר  חוּ ה ועל  גּ זרוֹ ת, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶעשׂ ר

אחת  חסר ארבּ עים נמצאוּ  גּ זרוֹ ת. ּת ׁש ע  כּ נגד האדמה , ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
עשׂ ה לּס וֹ ף דּ ין. בּ בית הר ׁש ע ׁש נּ תחיּ ב  מלקיּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עים
רבּ י  ׁש אמר ׁש עה. בּ אוֹ תּה  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  וקבּ ל וֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְתׁש וּ בה,

ׁש כּ תוּ ב מהוּ  ׁש לוֹ ם, בּ ר  לט )יהוּ דה ה'(תהלים ּת פ לּ ה ׁש מעה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
 עּמ אנכי  גר  כּ י ּת חרׁש  אל דּ מעתי אל האזינה ?וׁש ועתי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌

דּ וד , אמר חמא, בּ ר  בּ וֹ ן רבּ י ׁש אמר זה. את אמר  הּמ ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד
ל וֹ . ׁש ּק וֹ ראים אוֹ תם לכל קרוֹ ב הוּ א הוּ א  ּבּ רו ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
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הזּ ה ,ּפ תח הּפ סוּ ק קמה)ואמר  קראיו (שם לכל ה' קר וֹ ב ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌
ׁש ּק וֹ ראים אוֹ תם כּ ל ׁש הרי באמת. יקראהוּ  אׁש ר ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְלכל 
אוֹ תם מקרב הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הוּ א,  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת

הלּ ב. את  מבּק ׁש  הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  אוֹ תם, וּ רצוֹ נוֹ וּ מק בּ ל ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
כּ ל ׁש ל  והע וֹ לוֹ ת ה ּק ר בּ נוֹ ת מכּ ל  לפניו חׁש וּ ב אדם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
בּ כל ׁש ער אין בּ ת ׁש וּ בה, רצוֹ נ וֹ  שׂ ם ׁש האדם כּ יון ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהע וֹ לם.

אליו  פוֹ תח ׁש א הרקיעים בּ לב אוֹ תם  ּת לוּ י  אדם ׁש ל קרבּ נוֹ  . ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
והכּ ל  עליו. והתודּ ה עליה. חטא אׁש ר והתודּ ה ׁש כּ תוּ ב ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְורצוֹ ן,

בּ לּ ב. ◌ֵ◌ַ◌ָּת ל וּ י

אין רבּ י חיּ יכם, בּ ני , לחכמים: אמר  הּק נה בּ ן  נחוּ ניא ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
מכּ ל  לפניו ונוֹ ח אדם, ׁש ל כּ לבּ וֹ  הּמ קוֹ ם לפני  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָקר וֹ ב
בּ תענית, ׁש יּ וֹ ׁש ב מי  העוֹ לם. כּ ל ׁש ל  והע וֹ לוֹ ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק רבּ נוֹ ת
ל ּק דוֹ ׁש  ל וֹ  ׁש נּ וֹ ח ׁש לם, קרבּ ן מקריב הוּ א וּ רצוֹ נוֹ , לבּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוי שׂ ים
לפניו  וּ מקריב וגוּ פוֹ , ודמוֹ  חל בּ וֹ  לפניו ׁש ּמ קריב  הוּ א  ָּבּ רו◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ ּפ רה. מזבּ ח נקראים והרצ וֹ ן והלּ ב ּפ יו. ׁש ל והריח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהאׁש 
אדם ׁש ל הּת ענית חלקים . לכּמ ה צדדים, לכ ּמ ה נחלק ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק רבּ ן

צ  לכּמ ה אנחלקת הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  חלקים. לכּמ ה דדים, ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ גּ וּ ף : הם מלכים וּ ׁש שה והרצ וֹ ן. הלּ ב  אלּ א מה כּ ל ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵנוֹ טל 
אוֹ כל  הלּ ב  ללּ ב. ונוֹ תן מהכּ ל אוֹ כל הּמ ח  וכבד . ולב , ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹמח,

ׁש נּ אמר ל כּ ל, נ וֹ תן הכּ בד לכּ בד. ונוֹ תן א)מהכּ ל כּ ל (קהלת  ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
ים. בּ דגמת וה וּ א  מלא. איננּ וּ  והיּ ם  היּ ם את הלכים  ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ חלים
ׁש עוֹ מדים העוֹ לם בּ כל  ל אין מק בּ לן. הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
יה וּ דה, רבּ י ואמר  אדם. ׁש ל וּ תפלּ ה תׁש וּ בה אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד398 טבתסדר יא  ליו

לטתהלי מזמור  | לחודש  ז |  ראשו ספר

ב ) כּ ׁש בּ רא(בראשית  וגוֹ '. מּק דם בּ עדן גּ ן אהים ה ' ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַו יּ ּט ע
בּ ראוֹ , הּמ ק דּ ׁש  מבּ ית הראׁש וֹ ן, אדם את הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אוֹ תוֹ  ׁש בּ רא כּ יון אוֹ תוֹ . וּ ברא נטל הּמ קדּ ׁש  בּ ית ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵוּ מעפר 
מה לוֹ . להׁש ּת חווֹ ת הבּ ריּ וֹ ת כּ ל בּ אוּ  רגליו, על ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְועמד 

ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  עדן,עשׂ ה לגן והכניסוֹ  מם, נטל וֹ  ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד חּפ וֹ ת ע שׂ ר  כּ דגמת  ח ּפ וֹ ת, עשׂ ר ל וֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוע שׂ ה
וּ מלאכי  לבא. לעתיד עדן בּ גן לצּ דּ יקים  לעשׂ וֹ ת  הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
לוֹ  ונתן לפניו, שׂ מחה ועוֹ שׂ ים ועוֹ לים יוֹ רדים היוּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַהרת
מעלתוֹ  ראה מרוֹ ם, ממי  סמא"ל וּ כׁש יּ רד  עליוֹ נה. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָחכמה

ה וּ מלאכי אדם, ויּ רע ׁש ל  בּ חּפ תוֹ , לפניו מ ׁש ּמ ׁש ים רת ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
עשׂ ה מה וירד בּ עיניו. עליו, ורכב גּ מל כּ מין נחׁש  נטל ? ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש עבר וּ מהוּ  י וֹ צרוֹ . מאמר ׁש עבר עד  אוֹ תוֹ , רבּ י וּ פּת ה ? ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אמר, חזקיּ ה רבּ י בּ תוֹ כוֹ . נכנס זנוּ נים רוּ ח אמר, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲאלכּ סנדּ רי

יוֹ צר וֹ . מאמר ועבר בּ וֹ , היתה הּט מאה  ׁש עבר,רוּ ח כּ יון  ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
עליו  וגזר עדן , מגּ ן  וגרׁש וֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  עליו  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנגלה
ועל עשׂ ר, הנּ חׁש  ועל גּ זר וֹ ת, עשׂ ר  חוּ ה ועל  גּ זרוֹ ת, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶעשׂ ר

אחת  חסר ארבּ עים נמצאוּ  גּ זרוֹ ת. ּת ׁש ע  כּ נגד האדמה , ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
עשׂ ה לּס וֹ ף דּ ין. בּ בית הר ׁש ע ׁש נּ תחיּ ב  מלקיּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עים
רבּ י  ׁש אמר ׁש עה. בּ אוֹ תּה  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  וקבּ ל וֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְתׁש וּ בה,

ׁש כּ תוּ ב מהוּ  ׁש לוֹ ם, בּ ר  לט )יהוּ דה ה'(תהלים ּת פ לּ ה ׁש מעה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
 עּמ אנכי  גר  כּ י ּת חרׁש  אל דּ מעתי אל האזינה ?וׁש ועתי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌

דּ וד , אמר חמא, בּ ר  בּ וֹ ן רבּ י ׁש אמר זה. את אמר  הּמ ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד
ל וֹ . ׁש ּק וֹ ראים אוֹ תם לכל קרוֹ ב הוּ א הוּ א  ּבּ רו ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
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הזּ ה ,ּפ תח הּפ סוּ ק קמה)ואמר  קראיו (שם לכל ה' קר וֹ ב ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌
ׁש ּק וֹ ראים אוֹ תם כּ ל ׁש הרי באמת. יקראהוּ  אׁש ר ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְלכל 
אוֹ תם מקרב הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הוּ א,  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת

הלּ ב. את  מבּק ׁש  הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  אוֹ תם, וּ רצוֹ נוֹ וּ מק בּ ל ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
כּ ל ׁש ל  והע וֹ לוֹ ת ה ּק ר בּ נוֹ ת מכּ ל  לפניו חׁש וּ ב אדם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
בּ כל ׁש ער אין בּ ת ׁש וּ בה, רצוֹ נ וֹ  שׂ ם ׁש האדם כּ יון ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהע וֹ לם.

אליו  פוֹ תח ׁש א הרקיעים בּ לב אוֹ תם  ּת לוּ י  אדם ׁש ל קרבּ נוֹ  . ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
והכּ ל  עליו. והתודּ ה עליה. חטא אׁש ר והתודּ ה ׁש כּ תוּ ב ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְורצוֹ ן,

בּ לּ ב. ◌ֵ◌ַ◌ָּת ל וּ י

אין רבּ י חיּ יכם, בּ ני , לחכמים: אמר  הּק נה בּ ן  נחוּ ניא ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
מכּ ל  לפניו ונוֹ ח אדם, ׁש ל כּ לבּ וֹ  הּמ קוֹ ם לפני  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָקר וֹ ב
בּ תענית, ׁש יּ וֹ ׁש ב מי  העוֹ לם. כּ ל ׁש ל  והע וֹ לוֹ ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק רבּ נוֹ ת
ל ּק דוֹ ׁש  ל וֹ  ׁש נּ וֹ ח ׁש לם, קרבּ ן מקריב הוּ א וּ רצוֹ נוֹ , לבּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוי שׂ ים
לפניו  וּ מקריב וגוּ פוֹ , ודמוֹ  חל בּ וֹ  לפניו ׁש ּמ קריב  הוּ א  ָּבּ רו◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ ּפ רה. מזבּ ח נקראים והרצ וֹ ן והלּ ב ּפ יו. ׁש ל והריח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהאׁש 
אדם ׁש ל הּת ענית חלקים . לכּמ ה צדדים, לכ ּמ ה נחלק ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק רבּ ן

צ  לכּמ ה אנחלקת הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  חלקים. לכּמ ה דדים, ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ גּ וּ ף : הם מלכים וּ ׁש שה והרצ וֹ ן. הלּ ב  אלּ א מה כּ ל ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵנוֹ טל 
אוֹ כל  הלּ ב  ללּ ב. ונוֹ תן מהכּ ל אוֹ כל הּמ ח  וכבד . ולב , ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹמח,

ׁש נּ אמר ל כּ ל, נ וֹ תן הכּ בד לכּ בד. ונוֹ תן א)מהכּ ל כּ ל (קהלת  ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
ים. בּ דגמת וה וּ א  מלא. איננּ וּ  והיּ ם  היּ ם את הלכים  ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ חלים
ׁש עוֹ מדים העוֹ לם בּ כל  ל אין מק בּ לן. הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
יה וּ דה, רבּ י ואמר  אדם. ׁש ל וּ תפלּ ה תׁש וּ בה אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,
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דּ מעה. ׁש ועה, ּת פ לּ ה, הזּ ה : בּ ּפ סוּ ק כּ אן תׁש וּ בה מיני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
הזּ ה, בּ ּפ סוּ ק כּ ת וּ בים לט )וכ לּ ם ה'(תהלים תפלּ תי  ׁש מעה ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

חׁש וּ בים הׁש ה כּ ל ּת חר ׁש . אל דּ מעתי אל האזינה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי
רק  מהם , חׁש וּ בה אין וּ מכּ לּ ם  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ׁש ׁש ה הגּ וּ ף. כּ ל  וּ רצ וֹ ן הלּ ב   הוֹ ל בּ דּ מעוֹ ת ׁש הרי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהדּ מעה .
ׁש כּ תוּ ב  - ּת פלּ ה הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  נכנסים ׁש ערים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר 
ׁש כּ תוּ ב  - ׁש ועה ה'. תפלּ ה ׁש מעה ׁש כּ תוּ ב ׁש מיעה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ וֹ 
מהכּ ל , י וֹ תר  אלּ א כאלּ ה, א - דּ מעה האזינה. ֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי

לזה זה בּ ין מה ּת חר ׁש . אל  דּ מעתי אל  הרבּ ניםׁש כּ תוּ ב ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
לפעמים - ּת פלּ ה אמר, י וֹ סף בּ ר  אלעזר ורבּ י  קיסרי , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ל 
א אבל  ׁש וֹ מע, הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ּת פ לּ תוֹ  מתּפ לּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
ׁש הרי  בּ וֹ , מׁש גּ יח וא מּמ נּ וּ  וׁש וֹ תק בּ ּק ׁש תוֹ , לעשׂ וֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶרוֹ צה
ׁש צּ וֹ וח מ ּת פ לּ ה, יוֹ תר היא הועה ׁש מיעה. אלּ א כּ תוּ ב ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵאין
כּ תוּ ב  י וֹ תר , רצ וֹ נוֹ  ׁש ם וּ מוּ ם רבּ וֹ נוֹ . לפני הלּ ב ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ רצוֹ ן 
כּ ל  ועם הדּ בּ וּ ר , א וֹ ת וֹ  אל אזנוֹ  ׁש ּמ רכּ ין כּ מי  האזינה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ וֹ 
בּ לּ ב  היא דּ מעה אבל רצוֹ נוֹ . לעשׂ וֹ ת רוֹ צה וא ׁש וֹ תק, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶזה
אל  דּ מעתי אל בּ וֹ  כּ תוּ ב  ּכ וּ מ וּ ם הגּ וּ ף , כּ ל ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָוּ ברצוֹ ן
לפני  נכנסוֹ ת  הדּ מע וֹ ת כּ ל א אוֹ מרים, וחכמים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶּת חרׁש .
א לחבר וֹ , דּ ין מוֹ סר  ׁש ל וּ דמע וֹ ת רגז, ׁש ל דּ מעוֹ ת .ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

וׁש  ּת פלּ ה ׁש ל דּ מע וֹ ת אלּ א . ה ּמ ל לפני ּת ׁש וּ בה,נכנסים ל ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
כּ לּ ם צרתם,  ֹמּת ו בּ ּק ׁש ה רקיעים,וׁש ּמ בק ׁש ים בּ וֹ קעים ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ יּ וֹ ם ׁש נינוּ , . הּמ ל לפני  ונכנסים ׁש ערים, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ פ וֹ תחים
א דמעוֹ ת וׁש ערי  ננעלוּ , ה ערים כּ ל הּמ קדּ ׁש , בּ ית ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ חרב
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בּ חזקיּ הוּ  כּ ת וּ ב מה לח)?ננעלוּ . ּת פלּ ת(ישעיה את ׁש מעּת י ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
לבא ולעתיד  דּ מעוֹ ת.  ֹמּת ו מ ּמ ׁש  ראיּ ה .דּ מעת את ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָראיתי 

כּ תוּ ב  כה)?מה יׁש (שם ּפ נים. כּ ל  מעל  דּ מעה יהוה אדּ ני  וּ מחה ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ל  ה ּט וֹ ב . יצר ׁש ל - לט וֹ ב לרע. דּ מעוֹ ת וי ׁש  לט וֹ ב, ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְדּ מע וֹ ת
ׁש ל  וּ דמע וֹ ת צרה ׁש ל  הלּ ל וּ  הדּ מע וֹ ת על הרע. יצר  ׁש ל - ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַרע

כּ תוּ ב, לא)ּת פ לּ ה אוֹ בילם.(ירמיה וּ בתחנוּ נים יב וֹ אוּ  בּ בכי ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
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דּ מעה. ׁש ועה, ּת פ לּ ה, הזּ ה : בּ ּפ סוּ ק כּ אן תׁש וּ בה מיני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
הזּ ה, בּ ּפ סוּ ק כּ ת וּ בים לט )וכ לּ ם ה'(תהלים תפלּ תי  ׁש מעה ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

חׁש וּ בים הׁש ה כּ ל ּת חר ׁש . אל דּ מעתי אל האזינה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי
רק  מהם , חׁש וּ בה אין וּ מכּ לּ ם  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ׁש ׁש ה הגּ וּ ף. כּ ל  וּ רצ וֹ ן הלּ ב   הוֹ ל בּ דּ מעוֹ ת ׁש הרי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהדּ מעה .
ׁש כּ תוּ ב  - ּת פלּ ה הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  נכנסים ׁש ערים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר 
ׁש כּ תוּ ב  - ׁש ועה ה'. תפלּ ה ׁש מעה ׁש כּ תוּ ב ׁש מיעה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ וֹ 
מהכּ ל , י וֹ תר  אלּ א כאלּ ה, א - דּ מעה האזינה. ֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי

לזה זה בּ ין מה ּת חר ׁש . אל  דּ מעתי אל  הרבּ ניםׁש כּ תוּ ב ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
לפעמים - ּת פלּ ה אמר, י וֹ סף בּ ר  אלעזר ורבּ י  קיסרי , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ל 
א אבל  ׁש וֹ מע, הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ּת פ לּ תוֹ  מתּפ לּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
ׁש הרי  בּ וֹ , מׁש גּ יח וא מּמ נּ וּ  וׁש וֹ תק בּ ּק ׁש תוֹ , לעשׂ וֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶרוֹ צה
ׁש צּ וֹ וח מ ּת פ לּ ה, יוֹ תר היא הועה ׁש מיעה. אלּ א כּ תוּ ב ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵאין
כּ תוּ ב  י וֹ תר , רצ וֹ נוֹ  ׁש ם וּ מוּ ם רבּ וֹ נוֹ . לפני הלּ ב ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ רצוֹ ן 
כּ ל  ועם הדּ בּ וּ ר , א וֹ ת וֹ  אל אזנוֹ  ׁש ּמ רכּ ין כּ מי  האזינה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ וֹ 
בּ לּ ב  היא דּ מעה אבל רצוֹ נוֹ . לעשׂ וֹ ת רוֹ צה וא ׁש וֹ תק, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶזה
אל  דּ מעתי אל בּ וֹ  כּ תוּ ב  ּכ וּ מ וּ ם הגּ וּ ף , כּ ל ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָוּ ברצוֹ ן
לפני  נכנסוֹ ת  הדּ מע וֹ ת כּ ל א אוֹ מרים, וחכמים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶּת חרׁש .
א לחבר וֹ , דּ ין מוֹ סר  ׁש ל וּ דמע וֹ ת רגז, ׁש ל דּ מעוֹ ת .ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

וׁש  ּת פלּ ה ׁש ל דּ מע וֹ ת אלּ א . ה ּמ ל לפני ּת ׁש וּ בה,נכנסים ל ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
כּ לּ ם צרתם,  ֹמּת ו בּ ּק ׁש ה רקיעים,וׁש ּמ בק ׁש ים בּ וֹ קעים ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ יּ וֹ ם ׁש נינוּ , . הּמ ל לפני  ונכנסים ׁש ערים, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ פ וֹ תחים
א דמעוֹ ת וׁש ערי  ננעלוּ , ה ערים כּ ל הּמ קדּ ׁש , בּ ית ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ חרב
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בּ חזקיּ הוּ  כּ ת וּ ב מה לח)?ננעלוּ . ּת פלּ ת(ישעיה את ׁש מעּת י ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
לבא ולעתיד  דּ מעוֹ ת.  ֹמּת ו מ ּמ ׁש  ראיּ ה .דּ מעת את ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָראיתי 

כּ תוּ ב  כה)?מה יׁש (שם ּפ נים. כּ ל  מעל  דּ מעה יהוה אדּ ני  וּ מחה ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ל  ה ּט וֹ ב . יצר ׁש ל - לט וֹ ב לרע. דּ מעוֹ ת וי ׁש  לט וֹ ב, ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְדּ מע וֹ ת
ׁש ל  וּ דמע וֹ ת צרה ׁש ל  הלּ ל וּ  הדּ מע וֹ ת על הרע. יצר  ׁש ל - ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַרע

כּ תוּ ב, לא)ּת פ לּ ה אוֹ בילם.(ירמיה וּ בתחנוּ נים יב וֹ אוּ  בּ בכי ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
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מזמוֹ ר:אמ לדוד יהובלמנצּ ח קוּ יתי קוּ ה 
ׁש ועתי: ׁש מע ויּ  אלי מּט יטג ויּ ט ׁש אוֹ ן מבּ וֹ ר ויּ עלני 

אׁש רי: כּ וֹ נן רגלי סלע על ויּ קם ׁש ירד היּ ון בּ פי ויּ ּת ן 
לאהינוּ  ּת הלּ ה ויבטחוּ חדׁש  וייראוּ  רבּ ים יראוּ  

רע מרוח  להנצל
וגו' קויתי ב)קוה מ]:(מ, לפרק  תהלי מרוחות [שימוש להנצל טוב  .

"לעזרתי  מ ה' שועתי, "וישמע מ י "ה שלומי "ה. וש רעות.
חושה .

תהלי שימוש

מה  ניצולי וישראל  ואש  שלג  גיהינו מיני ב'

וגו'ויּ עלני ׁש אוֹ ן ג)מ ּב וֹ ר ויחי :(מ, פ' בראשית רלח:)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
יהוּ דה רבּ י  אמר . בּ דּ ר הוֹ לכים היוּ  יצחק ור בּ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְיהוּ דה
הלכ וּ . י ׁש רה. יוֹ תר  דּ ר ׁש הוּ א הזּ ה, בּ דה נל יצחק , ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 

כּ תוּ ב  יהוּ דה, ר בּ י אמר ׁש הלכוּ , לא)עד לביתּה (משלי  תירא א ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
חברנוּ  חזק יּ ה רבּ י  זה ּפ סוּ ק ׁש נים . לבׁש  בּ יתּה  כל כּ י ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִמלג
חצי  חדׁש , עשׂ ר  ׁש נים בּ גּ יהנּ ם הר ׁש עים דּ ין ׁש אמר , בּ וֹ , ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ אר
הם לאׁש , ׁש נּ כנסים בּ ׁש עה בּ לג. מהם וחצי  בּ חּמ ה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם
חריפוּ ת זוֹ  אוֹ מרים: ללג, נכנסים גּ יהנּ ם. ודּ אי  זהוּ  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ מרים:

וה,[הקר]החרף  ואוֹ מרים: מתחילים הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אמר , ודוד וי. אוֹ מרים:  ּכ מ)ואחר  ׁש אוֹ ן (תהלים מבּ וֹ ר  'ו יּ עלני  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ויּ קם  היּ ון וי .מּט יט  ּכ ואחר וה, ׁש אוֹ מרים מ ּמ קוֹ ם וגוֹ '. ' ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
נפׁש ם נתקנוֹ ת ׁש נּ אמרוהיכן כּ מוֹ  בּ לג, סח)? בּ פר שׂ (תהלים ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
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בּ יהו:היהו שׂ ם אׁש ר הגּ בר אׁש רי 
כזב: ושׂ טי רהבים אל פנה וא עשׂ יתומבטחוֹ  רבּ וֹ ת 

יהו וּ מחׁש בתיאהיאּת ה נפלאתי 
מּס ּפ ר: עצמוּ  ואדבּ רה אגּ ידה אלי ער אין אלינוּ 

וחטאהז עוֹ לה לּ י כּ רית אזנים חפצּת  א וּ מנחה זבח
ׁש אלּת : ספרחא בּ מגלּ ת באתי הנּ ה אמרּת י אז 
עלי: אהיטכּ תוּ ב רצוֹ נ חפצּת ילעשׂ וֹ ת 

מעי:  ֹבּ תו הנּ היותוֹ רת רב בּ קהל צדק בּ רּת י 
יהו אכלא א ידעּת :שׂ פתי צדקתיאאּת ה 

א אמרּת י וּ תׁש וּ עת אמוּ נת לבּ י  ֹבּ תו כּס יתי א
רב: לקהל  ואמּת  ּחסד יהויבכחדּת י אּת ה 

יצּ רוּ ני: ּת מיד  ואמּת  ּחסד מּמ נּ י רחמי תכלא א
ואיג עוֹ נתי היגוּ ני מסּפ ר אין עד רעוֹ ת עלי אפפוּ  כּ י

עזבני: ולבּ י ראׁש י מערוֹ ת עצמוּ  לראוֹ ת יכלּת י
יהויד יהורצה לעזרתילהצּ ילני 

ׁש ה: לסּפ וֹ תטוחוּ  נפׁש י מבקׁש י יחד ויחּפ רוּ  ּה יבׁש וּ  

כּ ן  ישׂ ראל אף יכוֹ ל בּ צלמ וֹ ן . ּת ׁש לג בּ ּה  מלכים ּת למוּ ד ׁש דּ י ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
הּט עם מה מלג . לביתּה  תירא א בּ יתּה לוֹ מר , ׁש כּ ל  מ וּ ם ? ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ׁש  אלּ א ׁש נים ּת קרי אל  ׁש נים. וּ פריעה,לבׁש  מילה כּ מוֹ  נים, ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וכוּ '. חנכּ ה ונר מזוּ זה וּ תפלּ ין, ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִציצית

תהלי זוהר 
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מזמוֹ ר:אמ לדוד יהובלמנצּ ח קוּ יתי קוּ ה 
ׁש ועתי: ׁש מע ויּ  אלי מּט יטג ויּ ט ׁש אוֹ ן מבּ וֹ ר ויּ עלני 

אׁש רי: כּ וֹ נן רגלי סלע על ויּ קם ׁש ירד היּ ון בּ פי ויּ ּת ן 
לאהינוּ  ּת הלּ ה ויבטחוּ חדׁש  וייראוּ  רבּ ים יראוּ  

רע מרוח  להנצל
וגו' קויתי ב)קוה מ]:(מ, לפרק  תהלי מרוחות [שימוש להנצל טוב  .

"לעזרתי  מ ה' שועתי, "וישמע מ י "ה שלומי "ה. וש רעות.
חושה .

תהלי שימוש

מה  ניצולי וישראל  ואש  שלג  גיהינו מיני ב'

וגו'ויּ עלני ׁש אוֹ ן ג)מ ּב וֹ ר ויחי :(מ, פ' בראשית רלח:)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
יהוּ דה רבּ י  אמר . בּ דּ ר הוֹ לכים היוּ  יצחק ור בּ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְיהוּ דה
הלכ וּ . י ׁש רה. יוֹ תר  דּ ר ׁש הוּ א הזּ ה, בּ דה נל יצחק , ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 

כּ תוּ ב  יהוּ דה, ר בּ י אמר ׁש הלכוּ , לא)עד לביתּה (משלי  תירא א ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
חברנוּ  חזק יּ ה רבּ י  זה ּפ סוּ ק ׁש נים . לבׁש  בּ יתּה  כל כּ י ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִמלג
חצי  חדׁש , עשׂ ר  ׁש נים בּ גּ יהנּ ם הר ׁש עים דּ ין ׁש אמר , בּ וֹ , ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ אר
הם לאׁש , ׁש נּ כנסים בּ ׁש עה בּ לג. מהם וחצי  בּ חּמ ה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם
חריפוּ ת זוֹ  אוֹ מרים: ללג, נכנסים גּ יהנּ ם. ודּ אי  זהוּ  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ מרים:

וה,[הקר]החרף  ואוֹ מרים: מתחילים הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אמר , ודוד וי. אוֹ מרים:  ּכ מ)ואחר  ׁש אוֹ ן (תהלים מבּ וֹ ר  'ו יּ עלני  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ויּ קם  היּ ון וי .מּט יט  ּכ ואחר וה, ׁש אוֹ מרים מ ּמ קוֹ ם וגוֹ '. ' ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
נפׁש ם נתקנוֹ ת ׁש נּ אמרוהיכן כּ מוֹ  בּ לג, סח)? בּ פר שׂ (תהלים ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

תהלי זוהר 
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בּ יהו:היהו שׂ ם אׁש ר הגּ בר אׁש רי 
כזב: ושׂ טי רהבים אל פנה וא עשׂ יתומבטחוֹ  רבּ וֹ ת 

יהו וּ מחׁש בתיאהיאּת ה נפלאתי 
מּס ּפ ר: עצמוּ  ואדבּ רה אגּ ידה אלי ער אין אלינוּ 

וחטאהז עוֹ לה לּ י כּ רית אזנים חפצּת  א וּ מנחה זבח
ׁש אלּת : ספרחא בּ מגלּ ת באתי הנּ ה אמרּת י אז 
עלי: אהיטכּ תוּ ב רצוֹ נ חפצּת ילעשׂ וֹ ת 

מעי:  ֹּב תו הנּ היותוֹ רת רב בּ קהל צדק בּ רּת י 
יהו אכלא א ידעּת :שׂ פתי צדקתיאאּת ה 

א אמרּת י וּ תׁש וּ עת אמוּ נת לבּ י  ֹבּ תו כּס יתי א
רב: לקהל  ואמּת  ּחסד יהויבכחדּת י אּת ה 

יצּ רוּ ני: ּת מיד  ואמּת  ּחסד מּמ נּ י רחמי תכלא א
ואיג עוֹ נתי היגוּ ני מסּפ ר אין עד רעוֹ ת עלי אפפוּ  כּ י

עזבני: ולּב י ראׁש י מערוֹ ת עצמוּ  לראוֹ ת יכלּת י
יהויד יהורצה לעזרתילהצּ ילני 

ׁש ה: לסּפ וֹ תטוחוּ  נפׁש י מבקׁש י יחד ויחּפ רוּ  ּה יבׁש וּ  

כּ ן  ישׂ ראל אף יכוֹ ל בּ צלמ וֹ ן . ּת ׁש לג בּ ּה  מלכים ּת למוּ ד ׁש דּ י ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
הּט עם מה מלג . לביתּה  תירא א בּ יתּה לוֹ מר , ׁש כּ ל  מ וּ ם ? ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ׁש  אלּ א ׁש נים ּת קרי אל  ׁש נים. וּ פריעה,לבׁש  מילה כּ מוֹ  נים, ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וכוּ '. חנכּ ה ונר מזוּ זה וּ תפלּ ין, ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִציצית

תהלי זוהר 
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רעתי: חפצי ויכּ למוּ  אחוֹ ר עקבטזיּס גוּ  על ׁש ּמ וּ  י 
האח: האח לי האמרים כּ ליזּב ׁש ּת ם  ּב וישׂ מחוּ  ישׂ ישׂ וּ  

יהו יגדּ ל תמיד יאמרוּ  מבקׁש יאהבי 
:ׁש וּ עת עזרתייחּת  לי יחׁש ב אדני ואביוֹ ן עני ואני 

אהי אּת ה ּת אחר:וּ מפלטי אל 

לאד לו אסור הקדושה באר נמצאי אי שישראל  בזמ
חדוה ולהראות לשמוח

וגו'ישישו  מבקשיך כל בך יז)וישמחו קיח.)[:(מ, (דף  ח"ג  זוהר

תורה] פתחזוהר אלעזר  סו)רבי  את(שיעי ' שמחו
לפי  ירושלים, את שמחו  וגו', אהביה כל בה וגילו ירושלם
בארץ  ישבו שישראל בזמן אלא  נמצאת לא ששמחה
ובכן  בעל "ה, עם האש"ה הזדוגות היתה שם  כי הקדושה,

והתחתונים, העליונים  חדות הכל, שמחת שישראלזהו בזמן
ולהראות  לשמוח לאדם לו אסור הקדושה בארץ נמצאים אין

בהחדוה, וגילו וגו', בה וגילו ירושלם  את שמחו שכתוב 
רבי  לשמוח, האדם צריך בחדוה שירושלם  בזמן דוקא,
עבדו  שכתוב זהו ירושלם את שמחו שאמר לטעמו אלעזר 

בשמחה. ה' את 
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לדוד:אמא מזמוֹ ר אלבלמנצּ ח משׂ כּ יל אׁש רי 
יהו ימלּ טהוּ  רעה בּ יוֹ ם יהוג :דּ ל 

 מאומנות אות בטלו  א
וגו' דל אל משכיל א)אשרי מא ]:(מא, לפרק החדש תהלי א [שימוש  .

ולא מג, מב, מא , פרקי יו כל יקרא מעבודתו , לפוטרו רוצי
ובדוק ביו פעמי ג' אלו  פרקי ג' שיקרא אומרי ויש  לו. יוכלו

מעדני ומנוסה. ית והוא  לחמו שמנה "מאשר פסוק: יו כל ילמד  [לפרנסה

כ) מט, (בראשית  "השקיעה].מל קוד ובערב בבוקר, פעמי י ' :

תהלי שימוש

ת לפני מחטא  האד את לרא  ה' טה ימ רעה  יְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ה'אׁש רי  ימלּ טהוּ  רעה ּב יוֹ ם דּ ל אל ב )משׂ ּכ יל [הקדמת :(מא , ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הזוהר יד:)ספר זּ ה](דף  מה להיוֹ ת,  צרי היה רע ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם
נׁש מתוֹ . את לקחת  ההיא הרעה ׁש וֹ לטת  היּ וֹ ם רעה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ י וֹ ם
אצל  מחטאוֹ  לרּפ אוֹ  מרע ׁש כיב זה וּ  - דּ ל  אל משׂ כּ יל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
על  ׁש וֹ רה  ׁש הדּ ין היּ וֹ ם זה - אחר  דּ בר הוּ א.  ּבּ ר ו ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
היּ וֹ ם ה '. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מּמ נּ וּ , נצּ וֹ ל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

העוֹ לם. על לׁש ט רעה לאוֹ תּה  הדּ ין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מסר

ח לה האד / העני  מ לב בר הא  ל ע  ל ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי
קר סביב מה  ה  ְִֶַ

וגו'אׁש רי  דּ ל אל ב )מ שׂ ּכ יל  המן:(מא, פ' שמות ס"א .)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

מן  לחם לכם ממטיר  הנני מׁש ה אל  ה' ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
ואמר , ּפ תח יהוּ דה רבּ י  מא)המים. אל(תהלים משׂ כּ יל  א ׁש רי  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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רעתי: חפצי ויכּ למוּ  אחוֹ ר עקבטזיּס גוּ  על ׁש ּמ וּ  י 
האח: האח לי האמרים כּ ליזּב ׁש ּת ם  ּב וישׂ מחוּ  ישׂ ישׂ וּ  

יהו יגדּ ל תמיד יאמרוּ  מבקׁש יאהבי 
:ׁש וּ עת עזרתייחּת  לי יחׁש ב אדני ואביוֹ ן עני ואני 

אהי אּת ה ּת אחר:וּ מפלטי אל 

לאד לו אסור הקדושה באר נמצאי אי שישראל  בזמ
חדוה ולהראות לשמוח

וגו'ישישו  מבקשיך כל בך יז)וישמחו קיח.)[:(מ, (דף  ח"ג  זוהר

תורה] פתחזוהר אלעזר  סו)רבי  את(שיעי ' שמחו
לפי  ירושלים, את שמחו  וגו', אהביה כל בה וגילו ירושלם
בארץ  ישבו שישראל בזמן אלא  נמצאת לא ששמחה
ובכן  בעל "ה, עם האש"ה הזדוגות היתה שם  כי הקדושה,

והתחתונים, העליונים  חדות הכל, שמחת שישראלזהו בזמן
ולהראות  לשמוח לאדם לו אסור הקדושה בארץ נמצאים אין

בהחדוה, וגילו וגו', בה וגילו ירושלם  את שמחו שכתוב 
רבי  לשמוח, האדם צריך בחדוה שירושלם  בזמן דוקא,
עבדו  שכתוב זהו ירושלם את שמחו שאמר לטעמו אלעזר 

בשמחה. ה' את 
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לדוד:אמא מזמוֹ ר אלבלמנצּ ח משׂ כּ יל אׁש רי 
יהו ימלּ טהוּ  רעה בּ יוֹ ם יהוג :דּ ל 

 מאומנות אות בטלו  א
וגו' דל אל משכיל א)אשרי מא ]:(מא, לפרק החדש תהלי א [שימוש  .

ולא מג, מב, מא , פרקי יו כל יקרא מעבודתו , לפוטרו רוצי
ובדוק ביו פעמי ג' אלו  פרקי ג' שיקרא אומרי ויש  לו. יוכלו

מעדני ומנוסה. ית והוא  לחמו שמנה "מאשר פסוק: יו כל ילמד  [לפרנסה

כ) מט, (בראשית  "השקיעה].מל קוד ובערב בבוקר, פעמי י ' :

תהלי שימוש

ת לפני מחטא  האד את לרא  ה' טה ימ רעה  יְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ה'אׁש רי  ימלּ טהוּ  רעה ּב יוֹ ם דּ ל אל ב )משׂ ּכ יל [הקדמת :(מא , ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הזוהר יד:)ספר זּ ה](דף  מה להיוֹ ת,  צרי היה רע ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם
נׁש מתוֹ . את לקחת  ההיא הרעה ׁש וֹ לטת  היּ וֹ ם רעה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ י וֹ ם
אצל  מחטאוֹ  לרּפ אוֹ  מרע ׁש כיב זה וּ  - דּ ל  אל משׂ כּ יל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
על  ׁש וֹ רה  ׁש הדּ ין היּ וֹ ם זה - אחר  דּ בר הוּ א.  ּבּ ר ו ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
היּ וֹ ם ה '. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מּמ נּ וּ , נצּ וֹ ל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

העוֹ לם. על לׁש ט רעה לאוֹ תּה  הדּ ין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מסר

ח לה האד / העני  מ לב בר הא  ל ע  ל ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי
קר סביב מה  ה  ְִֶַ

וגו'אׁש רי  דּ ל אל ב )מ שׂ ּכ יל  המן:(מא, פ' שמות ס"א .)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

מן  לחם לכם ממטיר  הנני מׁש ה אל  ה' ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
ואמר , ּפ תח יהוּ דה רבּ י  מא)המים. אל(תהלים משׂ כּ יל  א ׁש רי  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
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ה' ימלּ טה וּ  רעה בּ יוֹ ם  ׁש אדםדּ ל  בּ ׁש עה  ּפ ר ׁש וּ הוּ , זה ּפ ס וּ ק . ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ראׁש וֹ  -  ה ּמ ל ׁש ל  הּס הר  בּ בית נתּפ ס הרי  חליוֹ , בּ בית ֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵׁש וֹ כב

בּ אזיקים רגליו אוֹ תוֹ (בדפוס)בּ ק וֹ לר, ׁש וֹ מרים חילוֹ ת  כּ ּמ ה , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ אלּ ה, אלּ ה נלחמים בּ דחק איבריו  כּ ל זה, וּ מצּ ד זה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 

מּמ נּ וּ . העבר ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶֹ◌ָהאכל

 י מה לה צל ת א מלד  אצל נכנס  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאד

לפני בּ א וֹ תוֹ  זכוּ ת  עליו ללּמ ד אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס עליו ממ נּ ים הזּ מן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אלף. מנּ י אחד מליץ מלא עליו י ׁש  אם ׁש כּ תוּ ב ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
אוֹ תוֹ  וּ מלּמ ד אליו  ׁש נּ כנס  האיׁש  ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי ׁש עה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 

דּ ל . אל משׂ כּ יל אׁש רי ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הדּ ין. מן להנּ צל  ֶדּ ר◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ת בה ב  דהְְְִֵֶַָָמל

 אוֹ תוֹ ואי להצּ יל לפני יכוֹ ל  ל ׁש וּ ב הח יּ ים דּ ר לל ּמ ד וֹ  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וּ מה למעלה . עליו  אּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס נעשׂ ה אז  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲאדוֹ נוֹ ,

דּ ל כר וֹ  אל משׂ כּ יל אׁש רי  אחר דּ בר ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני העני ׁש ל הכר חזק כּ ּמ ה -ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

.ל ל יתר  ביקר ני ְְִִֵֶֶֶַָהאבי

ׁש כּ תוּ באמר הזּ ה ה ּפ סוּ ק על ּת מהּת י  חיּ יא, סט )רבּ י  כּ י (שם  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
וא ׁש וֹ מע אביוֹ נים  אל וכי  ה', אבי וֹ נים אל ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמע 

לּמ ל,לאחר יוֹ תר קרוֹ בים ׁש הם  מוּ ם ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר ? ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
נא)ׁש כּ תוּ ב ל(שם ואין תבזה, א א הים ונדכּ ה נׁש בּ ר לב ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

בּ א ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר ע וֹ ד, העני . כּ מוֹ  לב  ׁש בוּ ר  ׁש הוּ א ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני נראים הע וֹ לם בּ ני אוֹ תם כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְראה,
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והּק דוֹ ׁש  לב דּ ּה , בּ נּ פ ׁש  אלּ א נראה א והעני ונפ ׁש , בּ גוּ ף ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְהוּ א
מלּ גּ וּ ף. י וֹ תר  לנּ פׁש  קרוֹ ב הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

העני. ל   נפ ה יב  ייסא  ְִִִֵֵֶֶַַָָר י

ׁש יּ ׁש גּ יחעני  מי  היה  וא ייסא, רבּ י ׁש ל בּ ׁש כנוּ תוֹ  היה אחד ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
אחד  יוֹ ם אדם. בּ בני הפציר וא  מתבּ יּ ׁש  היה  והוּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ וֹ ,
צדק  ׁש אוֹ מר: אחד קוֹ ל  ׁש מע ייסא. ר בּ י  עליו נכנס ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶנחלׁש ,

א ּפ וֹ רחת נפׁש  הרי ימיו צדק, הגּ יעוּ  וא עיר וֹ לי לבני  אוֹ י ! ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אליו  נפ ׁש וֹ  ׁש יּ ׁש יב בהם נמצא בּ פיו ׁש א וׁש פ ייסא ר בּ י קם ! ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ פניו, זעה בּ ּק עה רקוּ ח. יין ׁש ל מ דּ ה עם  גּ רוֹ גר וֹ ת ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַמים 
אליו. ר וּ חוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוׁש ב 

ייסא ר ' את  לזת  רצה  ְִֶַָָָה'

מּמ נּ י לאחר יצאה נפׁש י  רבּ י,  חיּ י אמר : אוֹ תוֹ . וׁש אל בּ א ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
ׁש ם, להאר  ורצתה , הּמ ל כּ ּס א לפני אוֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוהביאוּ 
:עלי והכריזוּ  ,אוֹ ת לזכּ וֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
אחד  בּ חדר  וּ להתקר  רוּ חוֹ  להעלוֹ ת ייסא רבּ י  הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָעתיד
ׁש ׁש ה ּת ּק נוּ  והרי  בּ ארץ. לע וֹ רר החברים ׁש עתידים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָקד וֹ ׁש 
בּ וֹ  מׁש גּ יחים היוּ  היּ וֹ ם מאוֹ תוֹ  .ולחברי ל ׁש ע וֹ מדים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִכּ סאוֹ ת

עירוֹ . ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני 

מעה חצי נת יצחק ְֲִִַָָָָר'

חצי עוֹ ד, בּ יד וֹ  והיה יצחק, רבּ י לפני  עבר אחר  אחד  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָעני 
ולבנוֹ תי  וּ לבני  לי  הׁש לם יצחק: לר בּ י אמר כּ סף. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָמעה
א ׁש הרי  לנפׁש וֹ תיכם, א ׁש לים  ואי לוֹ : אמר נפׁש וֹ תינוּ . ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶאת
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ה' ימלּ טה וּ  רעה בּ יוֹ ם  ׁש אדםדּ ל  בּ ׁש עה  ּפ ר ׁש וּ הוּ , זה ּפ ס וּ ק . ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ראׁש וֹ  -  ה ּמ ל ׁש ל  הּס הר  בּ בית נתּפ ס הרי  חליוֹ , בּ בית ֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵׁש וֹ כב

בּ אזיקים רגליו אוֹ תוֹ (בדפוס)בּ ק וֹ לר, ׁש וֹ מרים חילוֹ ת  כּ ּמ ה , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ אלּ ה, אלּ ה נלחמים בּ דחק איבריו  כּ ל זה, וּ מצּ ד זה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 

מּמ נּ וּ . העבר ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶֹ◌ָהאכל

 י מה לה צל ת א מלד  אצל נכנס  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאד

לפני בּ א וֹ תוֹ  זכוּ ת  עליו ללּמ ד אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס עליו ממ נּ ים הזּ מן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אלף. מנּ י אחד מליץ מלא עליו י ׁש  אם ׁש כּ תוּ ב ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
אוֹ תוֹ  וּ מלּמ ד אליו  ׁש נּ כנס  האיׁש  ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי ׁש עה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 

דּ ל . אל משׂ כּ יל אׁש רי ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הדּ ין. מן להנּ צל  ֶדּ ר◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ת בה ב  דהְְְִֵֶַָָמל

 אוֹ תוֹ ואי להצּ יל לפני יכוֹ ל  ל ׁש וּ ב הח יּ ים דּ ר לל ּמ ד וֹ  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וּ מה למעלה . עליו  אּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס נעשׂ ה אז  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲאדוֹ נוֹ ,

דּ ל כר וֹ  אל משׂ כּ יל אׁש רי  אחר דּ בר ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני העני ׁש ל הכר חזק כּ ּמ ה -ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

.ל ל יתר  ביקר ני ְְִִֵֶֶֶַָהאבי

ׁש כּ תוּ באמר הזּ ה ה ּפ סוּ ק על ּת מהּת י  חיּ יא, סט )רבּ י  כּ י (שם  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
וא ׁש וֹ מע אביוֹ נים  אל וכי  ה', אבי וֹ נים אל ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמע 

לּמ ל,לאחר יוֹ תר קרוֹ בים ׁש הם  מוּ ם ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר ? ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
נא)ׁש כּ תוּ ב ל(שם ואין תבזה, א א הים ונדכּ ה נׁש בּ ר לב ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

בּ א ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר ע וֹ ד, העני . כּ מוֹ  לב  ׁש בוּ ר  ׁש הוּ א ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני נראים הע וֹ לם בּ ני אוֹ תם כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְראה,
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והּק דוֹ ׁש  לב דּ ּה , בּ נּ פ ׁש  אלּ א נראה א והעני ונפ ׁש , בּ גוּ ף ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְהוּ א
מלּ גּ וּ ף. י וֹ תר  לנּ פׁש  קרוֹ ב הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

העני. ל   נפ ה יב  ייסא  ְִִִֵֵֶֶַַָָר י

ׁש יּ ׁש גּ יחעני  מי  היה  וא ייסא, רבּ י ׁש ל בּ ׁש כנוּ תוֹ  היה אחד ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
אחד  יוֹ ם אדם. בּ בני הפציר וא  מתבּ יּ ׁש  היה  והוּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ וֹ ,
צדק  ׁש אוֹ מר: אחד קוֹ ל  ׁש מע ייסא. ר בּ י  עליו נכנס ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶנחלׁש ,

א ּפ וֹ רחת נפׁש  הרי ימיו צדק, הגּ יעוּ  וא עיר וֹ לי לבני  אוֹ י ! ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אליו  נפ ׁש וֹ  ׁש יּ ׁש יב בהם נמצא בּ פיו ׁש א וׁש פ ייסא ר בּ י קם ! ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ פניו, זעה בּ ּק עה רקוּ ח. יין ׁש ל מ דּ ה עם  גּ רוֹ גר וֹ ת ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַמים 
אליו. ר וּ חוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוׁש ב 

ייסא ר ' את  לזת  רצה  ְִֶַָָָה'

מּמ נּ י לאחר יצאה נפׁש י  רבּ י,  חיּ י אמר : אוֹ תוֹ . וׁש אל בּ א ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
ׁש ם, להאר  ורצתה , הּמ ל כּ ּס א לפני אוֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוהביאוּ 
:עלי והכריזוּ  ,אוֹ ת לזכּ וֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
אחד  בּ חדר  וּ להתקר  רוּ חוֹ  להעלוֹ ת ייסא רבּ י  הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָעתיד
ׁש ׁש ה ּת ּק נוּ  והרי  בּ ארץ. לע וֹ רר החברים ׁש עתידים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָקד וֹ ׁש 
בּ וֹ  מׁש גּ יחים היוּ  היּ וֹ ם מאוֹ תוֹ  .ולחברי ל ׁש ע וֹ מדים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִכּ סאוֹ ת

עירוֹ . ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני 

מעה חצי נת יצחק ְֲִִַָָָָר'

חצי עוֹ ד, בּ יד וֹ  והיה יצחק, רבּ י לפני  עבר אחר  אחד  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָעני 
ולבנוֹ תי  וּ לבני  לי  הׁש לם יצחק: לר בּ י אמר כּ סף. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָמעה
א ׁש הרי  לנפׁש וֹ תיכם, א ׁש לים  ואי לוֹ : אמר נפׁש וֹ תינוּ . ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶאת

תהלי זוהר 
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מעה חצי  אם כּ י אצלי  בּ חצי נמצא אׁש לים אני  בּ זה ל וֹ : אמר ? ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ל וֹ . ונתן  הוֹ ציא ּה  אצלי. ׁש יּ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָמעה

מ ות יל  ְִִֶַָָָצדקה

ורצוּ הראוּ  הגּ דוֹ ל היּ ם שׂ פת על עוֹ בר ׁש היה בּ חל וֹ מוֹ , לוֹ  ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ידוֹ  ׁש הוֹ ׁש יט  ׁש מעוֹ ן ר בּ י את ראה לתוֹ כוֹ , אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלזרק
ונצּ ל . ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ ידי וּ נתנוֹ  והוֹ ציאוֹ , עני  אוֹ תוֹ  וּ בא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ וֹ ,

זה, ּפ סוּ ק בּ פיו נפל מא)כּ ׁש התעוֹ רר, אל(תהלים משׂ כּ יל אׁש רי ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָדּ ל 

נתיב ת ל "ב  נגד  ילי ְְִִִֶֶָל "ב 

וגו'אׁש רי  דּ ל  אל ב )משׂ ּכ יל פקודי :(מא, פ' ח"ב רל "ג .)[זוהר ו ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

אחת, אּמ ה ׁש ל  אר הוּ א בּ אּמ ה, ועשׂ רים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְׁש מנה
ׁש ׁש ים ׁש היא אחת אּמ ה נמצא אּמ ה. בּ אוֹ תּה  ארבּ ע ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְוהרחב

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ׁש ליׁש ים. מ)וּ ׁש נים הארץ,(ישעיה עפר בּ לׁש  וכל ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש יּ וֹ צאיםוה ׁש בילים וּ ׁש נים ׁש ׁש ים כּ נגד  וּ ׁש נים, ׁש ׁש ים ם ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה.

ל.  עלי סד ה א  ְֶֶַַֹבע 

צדדיםוכא ׁש ר אר בּ עה היא הזּ וֹ , בּ ּמ דידה  האר מדּ ת נעשׂ ית ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אוֹ תן  עוֹ לוֹ ת ׁש לּ כ אּמ וֹ ת, ׁש בע צד  וכל .האר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָאוֹ תוֹ 

ׁש בע, ׁש ל בּ ס וֹ ד צדדים לארבּ עה אּמ וֹ ת ׁש הם(ומתחומים)ׁש בע ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
עליוֹ ן  סוֹ ד הוּ א ׁש בע  מוּ ם ,בּ אר ׁש הם וּ ׁש מוֹ נה ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים
בּ סוֹ ד  בּ ׁש בע, כּ לוּ לים ׁש בילים וּ ׁש נים ׁש ׁש ים אוֹ תם  וכל ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַבּ כּ ל.
- היריעת לכל אחת מדּ ה  כּ תוּ ב הרי ּת אמר, ואם הּק דוֹ ׁש . ֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהם
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אּמ ה, אחר  אּמ ה ׁש התּפ טה גּ ב על אף אחת, מדּ ה ׁש זּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי
בּ סוֹ ד והכּ ל זה, אחר להיוֹ ת(מסוד )וזה בּ א, זה העלי וֹ ן הּמ אוֹ ר ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אחת. מדּ ה וּ מּט ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעלה

ול"ד  ל"ב יקד ְְִֶחנ ת

אחרתוז וֹ הי  מדּ ה ׁש יּ ׁש  מוּ ם יתרה, בּ קדה ׁש היא הּמ דּ ה ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אחרת בּ מדּ ה ׁש הרי בּ פנים. ׁש היא זוֹ  על לכּס וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
וּ בפנים ואר בּ ע , ׁש ׁש ים לחׁש בּ וֹ ן  בּ חׁש בּ וֹ ן ע וֹ לה זה על ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ כ ּס ה

וּ ׁש ּת ים, ׁש ׁש ים ועולהלחׁש בּ וֹ ן לבפנים שהיא זה  על  לכסות  (שהיא ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ושתים) שלשים לחשבון ולבחוץ וארבע , שלשים בחשבון סוֹ ד בחשבון, ◌ֶ◌ְוזהוּ 

וארבּ ע  ׁש ׁש ים - לבפנים וּ ׁש ּת ים ׁש ׁש ים זה, על זה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ כ ּס ה
עומד ) הוא וארבע  שלשים בפנים , עומד  הוא ושתים  מוּ ם(שלשים ◌ִ◌ַבּ חוּ ץ.

ׁש ׁש  ׁש הם קדוֹ ׁש ים, בּ גונים קד וֹ ׁש ה ׁש היא ראׁש וֹ נה, מדּ ה ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
וכל  קדוֹ ׁש ים , גּ ונים אלּ וּ  ׁש ני , ותוֹ לעת  ואר גּ מן וּ תכלת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָמׁש זר
ׁש היא ׁש ניּ ה, וּ מ דּ ה וּ ׁש ּת ים. ׁש ׁש ים לחׁש בּ וֹ ן עוֹ לה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶחׁש בּ וֹ נוֹ 
סוֹ ד  וזהוּ  ואר בּ ע , ׁש ׁש ים לחׁש בּ וֹ ן  עוֹ לה זה, על לכּס וֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַלח וּ ץ 

מא)הכּ תוּ ב  ה'.(תהלים  ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם דּ ל  אל משׂ כּ יל  אׁש רי ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ה'. ימלּ טהוּ  מּמ ׁש  רעה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ יוֹ ם

ת בה ויב מע יו ס ל ח לה  ע ל  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמי
 חר את   ל לה יב  לה צל ל ר ה א ה "ה  ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלפני

וגו'אׁש רי דּ ל אל ב )משׂ ּכ יל פקודי:(מא, פ' ח"ב  ר"נ:)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

וזה מערב, לצד עוֹ מד  כּ ליהירא "ל על להׁש גּ יח עוֹ מד  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רה  ללמד  בּ ניהם וּ מכניסים בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקים ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם

תהלי זוהר 
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מעה חצי  אם כּ י אצלי  בּ חצי נמצא אׁש לים אני  בּ זה ל וֹ : אמר ? ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ל וֹ . ונתן  הוֹ ציא ּה  אצלי. ׁש יּ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָמעה

מ ות יל  ְִִֶַָָָצדקה

ורצוּ הראוּ  הגּ דוֹ ל היּ ם שׂ פת על עוֹ בר ׁש היה בּ חל וֹ מוֹ , לוֹ  ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ידוֹ  ׁש הוֹ ׁש יט  ׁש מעוֹ ן ר בּ י את ראה לתוֹ כוֹ , אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלזרק
ונצּ ל . ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ ידי וּ נתנוֹ  והוֹ ציאוֹ , עני  אוֹ תוֹ  וּ בא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ וֹ ,

זה, ּפ סוּ ק בּ פיו נפל מא)כּ ׁש התעוֹ רר, אל(תהלים משׂ כּ יל אׁש רי ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָדּ ל 

נתיב ת ל "ב  נגד  ילי ְְִִִֶֶָל "ב 

וגו'אׁש רי  דּ ל  אל ב )משׂ ּכ יל פקודי :(מא, פ' ח"ב רל "ג .)[זוהר ו ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

אחת, אּמ ה ׁש ל  אר הוּ א בּ אּמ ה, ועשׂ רים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְׁש מנה
ׁש ׁש ים ׁש היא אחת אּמ ה נמצא אּמ ה. בּ אוֹ תּה  ארבּ ע ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְוהרחב

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ׁש ליׁש ים. מ)וּ ׁש נים הארץ,(ישעיה עפר בּ לׁש  וכל ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש יּ וֹ צאיםוה ׁש בילים וּ ׁש נים ׁש ׁש ים כּ נגד  וּ ׁש נים, ׁש ׁש ים ם ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה.

ל.  עלי סד ה א  ְֶֶַַֹבע 

צדדיםוכא ׁש ר אר בּ עה היא הזּ וֹ , בּ ּמ דידה  האר מדּ ת נעשׂ ית ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אוֹ תן  עוֹ לוֹ ת ׁש לּ כ אּמ וֹ ת, ׁש בע צד  וכל .האר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָאוֹ תוֹ 

ׁש בע, ׁש ל בּ ס וֹ ד צדדים לארבּ עה אּמ וֹ ת ׁש הם(ומתחומים)ׁש בע ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
עליוֹ ן  סוֹ ד הוּ א ׁש בע  מוּ ם ,בּ אר ׁש הם וּ ׁש מוֹ נה ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים
בּ סוֹ ד  בּ ׁש בע, כּ לוּ לים ׁש בילים וּ ׁש נים ׁש ׁש ים אוֹ תם  וכל ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַבּ כּ ל.
- היריעת לכל אחת מדּ ה  כּ תוּ ב הרי ּת אמר, ואם הּק דוֹ ׁש . ֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהם

תהלי זוהר 
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אּמ ה, אחר  אּמ ה ׁש התּפ טה גּ ב על אף אחת, מדּ ה ׁש זּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי
בּ סוֹ ד והכּ ל זה, אחר להיוֹ ת(מסוד )וזה בּ א, זה העלי וֹ ן הּמ אוֹ ר ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אחת. מדּ ה וּ מּט ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעלה

ול"ד  ל"ב יקד ְְִֶחנ ת

אחרתוז וֹ הי  מדּ ה ׁש יּ ׁש  מוּ ם יתרה, בּ קדה ׁש היא הּמ דּ ה ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אחרת בּ מדּ ה ׁש הרי בּ פנים. ׁש היא זוֹ  על לכּס וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
וּ בפנים ואר בּ ע , ׁש ׁש ים לחׁש בּ וֹ ן  בּ חׁש בּ וֹ ן ע וֹ לה זה על ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ כ ּס ה

וּ ׁש ּת ים, ׁש ׁש ים ועולהלחׁש בּ וֹ ן לבפנים שהיא זה  על  לכסות  (שהיא ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ושתים) שלשים לחשבון ולבחוץ וארבע , שלשים בחשבון סוֹ ד בחשבון, ◌ֶ◌ְוזהוּ 

וארבּ ע  ׁש ׁש ים - לבפנים וּ ׁש ּת ים ׁש ׁש ים זה, על זה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ כ ּס ה
עומד ) הוא וארבע  שלשים בפנים , עומד  הוא ושתים  מוּ ם(שלשים ◌ִ◌ַבּ חוּ ץ.

ׁש ׁש  ׁש הם קדוֹ ׁש ים, בּ גונים קד וֹ ׁש ה ׁש היא ראׁש וֹ נה, מדּ ה ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
וכל  קדוֹ ׁש ים , גּ ונים אלּ וּ  ׁש ני , ותוֹ לעת  ואר גּ מן וּ תכלת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָמׁש זר
ׁש היא ׁש ניּ ה, וּ מ דּ ה וּ ׁש ּת ים. ׁש ׁש ים לחׁש בּ וֹ ן עוֹ לה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶחׁש בּ וֹ נוֹ 
סוֹ ד  וזהוּ  ואר בּ ע , ׁש ׁש ים לחׁש בּ וֹ ן  עוֹ לה זה, על לכּס וֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַלח וּ ץ 

מא)הכּ תוּ ב  ה'.(תהלים  ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם דּ ל  אל משׂ כּ יל  אׁש רי ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ה'. ימלּ טהוּ  מּמ ׁש  רעה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ יוֹ ם

ת בה ויב מע יו ס ל ח לה  ע ל  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמי
 חר את   ל לה יב  לה צל ל ר ה א ה "ה  ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלפני

וגו'אׁש רי דּ ל אל ב )משׂ ּכ יל פקודי:(מא, פ' ח"ב  ר"נ:)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

וזה מערב, לצד עוֹ מד  כּ ליהירא "ל על להׁש גּ יח עוֹ מד  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רה  ללמד  בּ ניהם וּ מכניסים בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקים ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם

תהלי זוהר 
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אוֹ  וּ לכל הרב , בּ בית לבית כּ ׁש הוּ א  חוֹ לה על ׁש ּמ סּת כּ לים תם ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ חטאיו  ׁש יּ תבּ וֹ נן  לוֹ  וּ מוֹ דיעים עליו וּ מׁש גּ יחים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָחליוֹ ,

לרבּ וֹ נוֹ  מהם ויׁש וּ ב  עם .וּ במעשׂ יו  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  ׁש כּ ל מוּ ם ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  לפני בּ תׁש וּ בה וי ׁש וּ ב בּ מעשׂ יו ׁש יּ ס ּת כּ ל חוֹ לה, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶאוֹ תוֹ 

רוּ חוֹ  את לוֹ  וּ להׁש יב לה נּ צל ל וֹ  גּ וֹ רם הוּ א הוּ א,  ּזהבּ ר ו ועל . ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
מא)כּ תוּ ב, ה'.(תהלים ימלּ טהוּ  רעה  בּ י וֹ ם דּ ל  אל  משׂ כּ יל אׁש רי ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

רעה  בּ י וֹ ם זּ ה להיוֹ תמה  צרי היה רע בּ יוֹ ם רעה? בּ יוֹ ם אלּ א ! ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אׁש רי  נׁש מתוֹ . את  לקחת הרעה אוֹ תּה  ׁש וֹ לטת בּ י וֹ ם -ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר , כּ מוֹ  חוֹ לה, זהוּ  - דּ ל  אל יג )משׂ כּ יל  ב  מדּ וּ ע (שמואל  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם , ּכ וּ מוּ ם .הּמ ל בּ ן דּ ל כּ כה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאּת ה

שמסתכלים)ואלּ וּ  להׁש יבוֹ (אותם חוֹ לה בּ אוֹ תוֹ  מסּת כּ לים ׁש הם ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הזּ ה בּ היכל ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אצל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמחטאיו
י נּ צל  העוֹ לם, על הדּ ין  ׁש וֹ רה  וּ ב יּ וֹ ם להׁש גּ יח. עליו ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵעוֹ מד 
הדּ ין  ׁש נּ מסר היּ וֹ ם ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,

בּ וֹ  לׁש ט רעה העולם)לאוֹ תּה  להׁש גּ יח,(על עוֹ מדים אלּ וּ  וכל , ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
חר כּ ים. נקראוּ  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

 על וחס י החר מ מצי מיח ְְֲִִִִֵַַַַַָָֻה '

על בּ י וֹ ם בּ דין  עוֹ מד הוּ א  ּבּ ר ו כּ ׁש ה ּק דוֹ ׁש  הנה, ראׁש  ׁש ל ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌
כּ ל  מתכּ נּ סים אז להשׂ טין, בּ א הרע צד ואוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
כּ לּ ם מתעּט רים ואז הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ועוֹ מדים ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה

הּק ד וֹ ׁש  לפני כּ תוּ ב ועוֹ מדים מה זמן בּ אוֹ תוֹ  ה וּ א .  ּשיר ?בּ ר ו) ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ב ) כּ מי השירים מציץ , החרכּ ים . מן מציץ הח נוֹ ת מן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יח 

ואחר .צּ רי מה כּ ל  ר וֹ אה וא ׁש רוֹ אה דּ ק , מּמ קוֹ ם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ׁש גּ יח

תהלי זוהר 
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ׁש ּפ וֹ תח יתרה, הׁש גּ חה ׁש ל מק וֹ ם הח נוֹ ת, מן מ ׁש גּ יח , ָּכ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
על  מׁש גּ יח הוּ א  ּבּ רו וּ כ ׁש הּק דוֹ ׁש  הכּ ל . על לרחם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ תחים
הכּ ל . על וחס הלּ לוּ , וּ בחרכּ ים הלּ לוּ  בּ חלּ וֹ נוֹ ת מסּת כּ ל  ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם , ◌ֹ

הה די א "."קל זה  ִִֵֶָ

אוֹ תוֹ ואז , למעלה וּ מתעוֹ רר  ׁש וֹ פר  בּ אוֹ תוֹ  ּת וֹ קעים  כּ ׁש יּ שׂ ראל ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ונעשׂ ה ורוּ ח, וּ מים מאׁש  כּ ל וּ ל הוֹ פר, מן  ׁש יּ וֹ צא ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַה ּק וֹ ל
אוֹ תוֹ   ֹמּת ו ׁש יּ וֹ צא  עלי וֹ ן, ק וֹ ל לעוֹ רר  כּ די  הּק וֹ ל, א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵמהכּ ל 
כּ ר וֹ ז  יוֹ צא אז ור וּ ח , וּ מים בּ אׁש  כּ לוּ ל  זה, כּ מוֹ  ׁש הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהוֹ פר ,
וגוֹ ' בּ א זה הנּ ה דּ וֹ די קוֹ ל ואוֹ מר: הרקיעים בּ כל ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכריז

החר כּ ים. מן מציץ החנ וֹ ת מן  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמ ׁש גּ יח

ה '. דר  לכיה יראל ריהְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָא

וגו 'אׁש רי  דּ ל אל  ב )מ שׂ ּכ יל ּדף :(מא, פקּודי  ּפרׁשת ׁשמֹות ](רנ"א .)[ז ֹוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְְֵַַַָָ

על  חס הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי י וֹ דעים כּ לּ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְואז 
בּ ארץ  עצה להם ׁש יּ ׁש  י שׂ ראל אׁש ריהם ואוֹ מרים: ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,

כּ תוּ ב, ואז  מלמעלה . רחמים לע וֹ רר פט )כּ די  העם (תהלים אׁש רי ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
תרוּ עה  ודּ אי .י וֹ דעי תרוּ עה י וֹ דעי  תרוּ עה . ׁש ּמ ׁש בּ ריםי וֹ דעי , ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אׁש רי  בּ וֹ . נדּ וֹ נים ׁש הכּ ל הּק ׁש ה דּ ין ׁש היא הזּ וֹ , הּת ר וּ עה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
את י וֹ דעים ׁש הם מוּ ם הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
יחוּ ד  וּ ליחד בּ דרכיו ללכת וי וֹ דעים הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַדּ רכי 

◌ָ◌ָכּ ראוּ י .

ח נ ת .  הא  צרי נסת ְְִֵֵֶֶֶַָית 

כּ ל הח לּ וֹ נוֹ ת  את לאחז עוֹ מדים כּ לּ ם הלּ לוּ , והחר כּ ים הלּ לוּ  ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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אוֹ  וּ לכל הרב , בּ בית לבית כּ ׁש הוּ א  חוֹ לה על ׁש ּמ סּת כּ לים תם ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ חטאיו  ׁש יּ תבּ וֹ נן  לוֹ  וּ מוֹ דיעים עליו וּ מׁש גּ יחים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָחליוֹ ,

לרבּ וֹ נוֹ  מהם ויׁש וּ ב  עם .וּ במעשׂ יו  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  ׁש כּ ל מוּ ם ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  לפני בּ תׁש וּ בה וי ׁש וּ ב בּ מעשׂ יו ׁש יּ ס ּת כּ ל חוֹ לה, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶאוֹ תוֹ 

רוּ חוֹ  את לוֹ  וּ להׁש יב לה נּ צל ל וֹ  גּ וֹ רם הוּ א הוּ א,  ּזהבּ ר ו ועל . ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
מא)כּ תוּ ב, ה'.(תהלים ימלּ טהוּ  רעה  בּ י וֹ ם דּ ל  אל  משׂ כּ יל אׁש רי ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

רעה  בּ י וֹ ם זּ ה להיוֹ תמה  צרי היה רע בּ יוֹ ם רעה? בּ יוֹ ם אלּ א ! ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אׁש רי  נׁש מתוֹ . את  לקחת הרעה אוֹ תּה  ׁש וֹ לטת בּ י וֹ ם -ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר , כּ מוֹ  חוֹ לה, זהוּ  - דּ ל  אל יג )משׂ כּ יל  ב  מדּ וּ ע (שמואל  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם , ּכ וּ מוּ ם .הּמ ל בּ ן דּ ל כּ כה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאּת ה

שמסתכלים)ואלּ וּ  להׁש יבוֹ (אותם חוֹ לה בּ אוֹ תוֹ  מסּת כּ לים ׁש הם ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הזּ ה בּ היכל ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אצל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמחטאיו
י נּ צל  העוֹ לם, על הדּ ין  ׁש וֹ רה  וּ ב יּ וֹ ם להׁש גּ יח. עליו ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵעוֹ מד 
הדּ ין  ׁש נּ מסר היּ וֹ ם ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,

בּ וֹ  לׁש ט רעה העולם)לאוֹ תּה  להׁש גּ יח,(על עוֹ מדים אלּ וּ  וכל , ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
חר כּ ים. נקראוּ  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

 על וחס י החר מ מצי מיח ְְֲִִִִֵַַַַַָָֻה '

על בּ י וֹ ם בּ דין  עוֹ מד הוּ א  ּבּ ר ו כּ ׁש ה ּק דוֹ ׁש  הנה, ראׁש  ׁש ל ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌
כּ ל  מתכּ נּ סים אז להשׂ טין, בּ א הרע צד ואוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
כּ לּ ם מתעּט רים ואז הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ועוֹ מדים ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה

הּק ד וֹ ׁש  לפני כּ תוּ ב ועוֹ מדים מה זמן בּ אוֹ תוֹ  ה וּ א .  ּשיר ?בּ ר ו) ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ב ) כּ מי השירים מציץ , החרכּ ים . מן מציץ הח נוֹ ת מן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יח 

ואחר .צּ רי מה כּ ל  ר וֹ אה וא ׁש רוֹ אה דּ ק , מּמ קוֹ ם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ׁש גּ יח

תהלי זוהר 
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ׁש ּפ וֹ תח יתרה, הׁש גּ חה ׁש ל מק וֹ ם הח נוֹ ת, מן מ ׁש גּ יח , ָּכ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
על  מׁש גּ יח הוּ א  ּבּ רו וּ כ ׁש הּק דוֹ ׁש  הכּ ל . על לרחם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ תחים
הכּ ל . על וחס הלּ לוּ , וּ בחרכּ ים הלּ לוּ  בּ חלּ וֹ נוֹ ת מסּת כּ ל  ֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,

הה די א "."קל זה  ִִֵֶָ

אוֹ תוֹ ואז , למעלה וּ מתעוֹ רר  ׁש וֹ פר  בּ אוֹ תוֹ  ּת וֹ קעים  כּ ׁש יּ שׂ ראל ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ונעשׂ ה ורוּ ח, וּ מים מאׁש  כּ ל וּ ל הוֹ פר, מן  ׁש יּ וֹ צא ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַה ּק וֹ ל
אוֹ תוֹ   ֹמּת ו ׁש יּ וֹ צא  עלי וֹ ן, ק וֹ ל לעוֹ רר  כּ די  הּק וֹ ל, א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵמהכּ ל 
כּ ר וֹ ז  יוֹ צא אז ור וּ ח , וּ מים בּ אׁש  כּ לוּ ל  זה, כּ מוֹ  ׁש הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהוֹ פר ,
וגוֹ ' בּ א זה הנּ ה דּ וֹ די קוֹ ל ואוֹ מר: הרקיעים בּ כל ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכריז

החר כּ ים. מן מציץ החנ וֹ ת מן  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמ ׁש גּ יח

ה '. דר  לכיה יראל ריהְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָא

וגו 'אׁש רי  דּ ל אל  ב )מ שׂ ּכ יל ּדף :(מא, פקּודי  ּפרׁשת ׁשמֹות ](רנ"א .)[ז ֹוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְְֵַַַָָ

על  חס הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי י וֹ דעים כּ לּ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְואז 
בּ ארץ  עצה להם ׁש יּ ׁש  י שׂ ראל אׁש ריהם ואוֹ מרים: ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,

כּ תוּ ב, ואז  מלמעלה . רחמים לע וֹ רר פט )כּ די  העם (תהלים אׁש רי ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
תרוּ עה  ודּ אי .י וֹ דעי תרוּ עה י וֹ דעי  תרוּ עה . ׁש ּמ ׁש בּ ריםי וֹ דעי , ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אׁש רי  בּ וֹ . נדּ וֹ נים ׁש הכּ ל הּק ׁש ה דּ ין ׁש היא הזּ וֹ , הּת ר וּ עה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
את י וֹ דעים ׁש הם מוּ ם הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
יחוּ ד  וּ ליחד בּ דרכיו ללכת וי וֹ דעים הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַדּ רכי 

◌ָ◌ָכּ ראוּ י .

ח נ ת .  הא  צרי נסת ְְִֵֵֶֶֶַָית 

כּ ל הח לּ וֹ נוֹ ת  את לאחז עוֹ מדים כּ לּ ם הלּ לוּ , והחר כּ ים הלּ לוּ  ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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להכניסן  בּ הן, וּ להׁש גּ יח למעלה מלּ מּט ה ׁש עוֹ לוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ וֹ ת
בּ וֹ  ׁש אין כּ נסת בּ ית כּ ל  כּ ן , ועל הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

כּ ראוּ י . בּ וֹ  להתּפ לּ ל מק וֹ ם אינ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַחלּ וֹ נ וֹ ת,

חנ ת י"ב ְִַָעני

בּ יתׁש הרי  ׁש לּ מעלה. הכּ נסת בּ ית כּ נגד למּט ה הכּ נסת בּ ית ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
 ּכ - ׁש אמרנוּ  כּ מ וֹ  חלּ וֹ נוֹ ת , בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ׁש לּ מעלה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת
חלּ וֹ נוֹ ת עשׂ ר ׁש נים בּ ּה  יׁש  הגּ דוֹ לה כּ נסת למעלה  למּט ה. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַגּ ם
זה, כּ נגד זה ע וֹ מדים והכּ ל הּת חּת וֹ ן. הכּ נסת לבית  גּ ם  ּכ -ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  וּ כבוֹ ד  אלּ וּ , ׁש ל בּ גּ ון אלּ וּ  ע וֹ מדים ׁש העוֹ למוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

כּ ן, ועל  בּ כּ ל . ע וֹ לה הוּ א  ּה'.בּ ר ו ימלּ טהוּ  רעה  בּ י וֹ ם ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
- הרע  הצּ ד אוֹ תוֹ  ה'.כּ ׁש וֹ לט ימלּ טהוּ  ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

.נר נזי  ה דע  ל חלק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַא רי

על כן,ּכ מ וֹ  ׁש חסים אוֹ תם  כּ ל  על עוֹ מד  יהירא"ל הזּ ה הממנּ ה ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  דּ לעניּ ים, אל  משׂ כּ יל  זהאׁש רי  וּ בׁש ביל , ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

רביעי , אחר בּ היכל נכלל הזּ ה וההיכל  הזּ ה, בּ היכל  עוֹ מד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ ל 
את ׁש יּ וֹ דע מי ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי  ל כּ ל. והדּ ינים הגּ זרוֹ ת הם ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש ם 
בּ עוֹ לם לזכּ וֹ תוֹ  ּת מיד, רבּ וֹ נוֹ  ׁש ם את וּ לקדּ ׁש  ליחדוֹ  ר בּ וֹ נוֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִגּ נזי 

הבּ א. וּ בעוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה

דה ל מח יב  לא  ה"ה  לפני וחטא דל הא  אי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹל
חטא הא   רְֵָ

וגו 'אׁש רי  דּ ל אל ב )משׂ ּכ יל אחרי :(מא, פ' חדש ס.)[זוהר דּ בר](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ה'אחר , ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם דּ ל אל  משׂ כּ יל  ,אׁש רי ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

תהלי זוהר 
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כז) בּ א(ישעיה  לּ י. יע שׂ ה ׁש לוֹ ם  לי ׁש לוֹ ם יעשׂ ה בּ מעזּ י  יחזק ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַאוֹ 
ּפ רוּ טה ׁש וֹ אל וא כּ לוּ ם, מלּ וֹ  לוֹ  ׁש אין אדם נקרא דּ ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ראה,
אדם. לׁש וּ ם דחקוֹ  מגלּ ה ׁש א נסּת ר, והוּ א אדם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמוּ ם
י וֹ תר ואוֹ מר: מעלה , כּ ל ּפ י מריבה יעשׂ ה הוּ א דּ חקוֹ , ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִוּ ב ׁש עת
עׁש ר אחד לאיׁש  הע וֹ לם. ׁש ל האנׁש ים ׁש אר מכּ ל אני ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָרׁש ע
בּ עוֹ לם, ּפ ר וּ טה ׁש וּ ם אין ולי מ כּ סף, מזּ הב, מלא בּ יתוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַרב,
הּק דוֹ ׁש  לפני  ׁש יּ חטא  עד ללבּ ׁש . וּ בגד  לאכל לחם לי  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְואין
יעשׂ ה צדקה, ל וֹ  ויּת ן בּ מעזּ וֹ  ׁש יּ חזק איׁש  וכל הוּ א.  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לּ י . יעשׂ ה ׁש ל וֹ ם לי , ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָׁש לוֹ ם

רע ?! יהיה   ל ב  ְִִֶֶָָמי 

אוּ בא הוּ א ,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני וחוֹ טא  דל ׁש הוּ א  אי ׁש  כּ ל  ראה , ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בדע ּת וֹ . ׁש אינוֹ  מ וּ ם  חטא , הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ל וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַמחׁש יב 

לנוּ  לטןוּ מ נּ ין ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש אמר בּ ׁש עה  מאיּ וֹ ב. (איוב ? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כוּ ',א) ּת בא ב)מאין ל וֹ (איוב אמר א יּ וֹ ב, עבדּ י אל  ּלב ה שׂ מּת  ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌

כּ סף אדוֹ נוֹ  לוֹ  ׁש נּ וֹ תן בּ ע וֹ לם אדם יׁש  הוּ א:  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהטן
רע ויהיה הע וֹ לם, טוּ ב וכל וּ בנים  וּ מרגּ ליּ וֹ ת ?וזהב ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

א ב את  מה  ט ִֶֶַַָָה

יד.אמר ּת ׁש לח אל אליו רק ,בּ יד ל וֹ  אׁש ר כּ ל הנּ ה לוֹ : ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌
כל וּ ם. בּ ידוֹ  נׁש אר וא בּ ניו, את והרג בידוֹ , אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָנתן

ואמר : חזר  ּכ ׁש אמר(שם)אחר עד  בּ שׂ ר וֹ . ואל עצמ וֹ  אל וגע ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הוּ א:  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  נפׁש וֹ (שם)לוֹ  את א ביד ׁש מר.הנּ וֹ  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֹ

תהלי זוהר 
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להכניסן  בּ הן, וּ להׁש גּ יח למעלה מלּ מּט ה ׁש עוֹ לוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ וֹ ת
בּ וֹ  ׁש אין כּ נסת בּ ית כּ ל  כּ ן , ועל הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

כּ ראוּ י . בּ וֹ  להתּפ לּ ל מק וֹ ם אינ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַחלּ וֹ נ וֹ ת,

חנ ת י"ב ְִַָעני

בּ יתׁש הרי  ׁש לּ מעלה. הכּ נסת בּ ית כּ נגד למּט ה הכּ נסת בּ ית ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
 ּכ - ׁש אמרנוּ  כּ מ וֹ  חלּ וֹ נוֹ ת , בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ׁש לּ מעלה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת
חלּ וֹ נוֹ ת עשׂ ר ׁש נים בּ ּה  יׁש  הגּ דוֹ לה כּ נסת למעלה  למּט ה. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַגּ ם
זה, כּ נגד זה ע וֹ מדים והכּ ל הּת חּת וֹ ן. הכּ נסת לבית  גּ ם  ּכ -ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  וּ כבוֹ ד  אלּ וּ , ׁש ל בּ גּ ון אלּ וּ  ע וֹ מדים ׁש העוֹ למוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

כּ ן, ועל  בּ כּ ל . ע וֹ לה הוּ א  ּה'.בּ ר ו ימלּ טהוּ  רעה  בּ י וֹ ם ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
- הרע  הצּ ד אוֹ תוֹ  ה'.כּ ׁש וֹ לט ימלּ טהוּ  ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

.נר נזי  ה דע  ל חלק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַא רי

על כן,ּכ מ וֹ  ׁש חסים אוֹ תם  כּ ל  על עוֹ מד  יהירא"ל הזּ ה הממנּ ה ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  דּ לעניּ ים, אל  משׂ כּ יל  זהאׁש רי  וּ בׁש ביל , ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

רביעי , אחר בּ היכל נכלל הזּ ה וההיכל  הזּ ה, בּ היכל  עוֹ מד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ ל 
את ׁש יּ וֹ דע מי ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי  ל כּ ל. והדּ ינים הגּ זרוֹ ת הם ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש ם 
בּ עוֹ לם לזכּ וֹ תוֹ  ּת מיד, רבּ וֹ נוֹ  ׁש ם את וּ לקדּ ׁש  ליחדוֹ  ר בּ וֹ נוֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִגּ נזי 

הבּ א. וּ בעוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה

דה ל מח יב  לא  ה"ה  לפני וחטא דל הא  אי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹל
חטא הא   רְֵָ

וגו 'אׁש רי  דּ ל אל ב )משׂ ּכ יל אחרי :(מא, פ' חדש ס.)[זוהר דּ בר](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ה'אחר , ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם דּ ל אל  משׂ כּ יל  ,אׁש רי ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

תהלי זוהר 
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כז) בּ א(ישעיה  לּ י. יע שׂ ה ׁש לוֹ ם  לי ׁש לוֹ ם יעשׂ ה בּ מעזּ י  יחזק ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַאוֹ 
ּפ רוּ טה ׁש וֹ אל וא כּ לוּ ם, מלּ וֹ  לוֹ  ׁש אין אדם נקרא דּ ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ראה,
אדם. לׁש וּ ם דחקוֹ  מגלּ ה ׁש א נסּת ר, והוּ א אדם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמוּ ם
י וֹ תר ואוֹ מר: מעלה , כּ ל ּפ י מריבה יעשׂ ה הוּ א דּ חקוֹ , ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִוּ ב ׁש עת
עׁש ר אחד לאיׁש  הע וֹ לם. ׁש ל האנׁש ים ׁש אר מכּ ל אני ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָרׁש ע
בּ עוֹ לם, ּפ ר וּ טה ׁש וּ ם אין ולי מ כּ סף, מזּ הב, מלא בּ יתוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַרב,
הּק דוֹ ׁש  לפני  ׁש יּ חטא  עד ללבּ ׁש . וּ בגד  לאכל לחם לי  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְואין
יעשׂ ה צדקה, ל וֹ  ויּת ן בּ מעזּ וֹ  ׁש יּ חזק איׁש  וכל הוּ א.  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לּ י . יעשׂ ה ׁש ל וֹ ם לי , ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָׁש לוֹ ם

רע ?! יהיה   ל ב  ְִִֶֶָָמי 

אוּ בא הוּ א ,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני וחוֹ טא  דל ׁש הוּ א  אי ׁש  כּ ל  ראה , ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בדע ּת וֹ . ׁש אינוֹ  מ וּ ם  חטא , הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ל וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַמחׁש יב 

לנוּ  לטןוּ מ נּ ין ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש אמר בּ ׁש עה  מאיּ וֹ ב. (איוב ? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כוּ ',א) ּת בא ב)מאין ל וֹ (איוב אמר א יּ וֹ ב, עבדּ י אל  ּלב ה שׂ מּת  ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌

כּ סף אדוֹ נוֹ  לוֹ  ׁש נּ וֹ תן בּ ע וֹ לם אדם יׁש  הוּ א:  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהטן
רע ויהיה הע וֹ לם, טוּ ב וכל וּ בנים  וּ מרגּ ליּ וֹ ת ?וזהב ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

א ב את  מה  ט ִֶֶַַָָה

יד.אמר ּת ׁש לח אל אליו רק ,בּ יד ל וֹ  אׁש ר כּ ל הנּ ה לוֹ : ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌
כל וּ ם. בּ ידוֹ  נׁש אר וא בּ ניו, את והרג בידוֹ , אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָנתן

ואמר : חזר  ּכ ׁש אמר(שם)אחר עד  בּ שׂ ר וֹ . ואל עצמ וֹ  אל וגע ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הוּ א:  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  נפׁש וֹ (שם)לוֹ  את א ביד ׁש מר.הנּ וֹ  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֹ

תהלי זוהר 
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 עמ א ב ְִִַָָיצא 

כּ :בּ אוֹ ת ּה  ואמר  מדּ ע ּת וֹ , איּ וֹ ב יצא י)ׁש עה ל(שם הטוֹ ב  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌
תעׁש ק  לי ?כּ י  ׁש ּת ע שׂ ה הע ׁש ק זה הטוֹ ב אבי ?! ! ִ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌

בּ י  ונתּת  בּ ׁש ּת פ וּ ת, עּמ הם התחבּ רּת  ואּת ה הגּ וּ ף , עשׂ וּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְואּמ י 
ׁש מר, נפׁש וֹ  את  א אמר ּת  , ּׁש ל היא  הנּ פׁש  וּ נׁש מה. ֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 
- ּת רצה מה כּ ל בּ וֹ  עשׂ ה אמרּת  ואּמ י, אבי לי ׁש ע שׂ וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוהגּ וּ ף 

לי  ׁש ּת עשׂ ה העׁש ק זה טוֹ ב ה וּ א  !?וכי  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌

למעלה יצל רה למד    ל ע ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָה איר 

מא)אחר ,דּ בר דּ ל(תהלים אל משׂ כּ יל דּ ל אׁש רי זּ ה מה אדם. ? ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ּפ טירתוֹ  בּ ׁש עת מ ּמ נּ וּ , נׁש מתוֹ  יצאה בנים. בּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ מ וּ ת

- הּפ סוּ ק עליו אמר מה ראה העוֹ לם יא)מן א(משלי  ליד יד  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רע. ויל ּמ דנּ וּ י נּ קה אחד  בּ וֹ  יחזיק אם בּ עוֹ לם, בּ ן  ל וֹ  נ ׁש אר  ואם ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ה'. ימלּ טהוּ  רעה וּ בי וֹ ם לי, ׁש לוֹ ם יעשׂ ה  - ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָתוֹ רה

 יה  מק אררט ְֲִֵֵָָָָֹהרי

עּמ וֹ ,וּ בא  וּ ׁש נים הוּ א אררט, הרי לבין הל אחד אם ראה , ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
מהגּ ּמ וֹ ת, יוֹ צא  ועׁש ן אׁש , ׁש ל וּ בקעים גּמ וֹ ת ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ְוראה

וי  ׁש אוֹ מר  אחד  אי ׁש  וי וׁש מע אחד ! מק וֹ ם ודּ אי  אמר , - ! ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּ אן. הגּ יהנּ ם ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמ ּמ ק וֹ מ וֹ ת

רע רפי ציְִִַָָה

על נרדּ ם קוֹ צים ׁש ל  זה וגדי ׁש  אחד, איׁש  בּ חלוֹ מוֹ  וראה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
ּת חת אׁש  מכניסים מהגּ יה נּ ם  ממנּ ים וּ ׁש ני  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְכּ תפיו,

תהלי זוהר 
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ׁש ני  לוֹ  אוֹ מרים והיוּ  צוֹ עק . והיה ונשׂ רף, הּק וֹ צים, ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהגּ די ׁש 
אוֹ ת וֹ : ׁש דּ ן מעלה ׁש ל מהוֹ פט ׁש לוּ חים קדוֹ ׁש ים, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים
ׁש וֹ מרים ׁש היוּ  מלאכיו, ואת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את עזבּת  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאּת ה
ׁש ל  הרצוֹ ן עשׂ ית ואּת ה הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם ְאוֹ ת◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
- ונחׁש  סמא"ל ׁש ל מ צּ דּ וֹ  ׁש הם הר ׁש עים, ׁש הם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַהּק וֹ צים,

. א וֹ ת י שׂ רפ וּ  ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַה ּק וֹ צים

?לע   אר ה  ְְִִֵַַָָָהא

אּת האמר מי הגּ יהנּ ם: ׁש ל  הר ׁש ע  לאוֹ תוֹ  יהוּ די אוֹ תוֹ  ?ל וֹ  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌
אני  ר ׁש ע  יהוּ די אאמר : ה גּ יהנּ ם ׁש ל והממנּ ים , ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֹ

וּ פעמים בּ יּ וֹ ם, אוֹ תי  דּ נים ּפ עמים וׁש ׁש  ׁש מי , את  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמזכּ ירים
ידע ּת   מק וֹ מ ׁש ם את לוֹ : אמר הגּ ליל בּ לּ ילה. ל וֹ : אמר  ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

בּ עוֹ לם בּ ן והׁש ארּת  - ?העליוֹ ן . ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

  ְִִֵה איר

הר בּ וֹ תאמר, וּ מהרע וֹ ת ק צּ ב, הייתי ואני  ה ׁש אר ּת י, ּת ינוֹ ק ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וּ מיּ די . וּ מרגלי  מ ּפ י, אוֹ תי  דנים הי וּ  ברא ׁש וֹ נה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עשׂ יתי 
ׁש דּ נים בּ ׁש עה לי  אוֹ מר הּק ברוֹ ת על  ממנּ ה ׁש הוּ א ְוהּמ לא◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ׁש קר על ונ ׁש בּ ע הּת וֹ רה, את לק יּ ם ׁש נּ ׁש בּ ע למי אוֹ י אוֹ י אוֹ תי : ! ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מעוֹ לם תפלּ ין הניחה ׁש א  ׁש ּמ ׁש וּ לּק רקפת ל יּ דים ואוֹ י  ! ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

העוֹ לם העוֹ לםבּ הבלי בּ הבלי הוֹ לכים ׁש היוּ  לרגלים וא וֹ י !! ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

 מיתת עת מעידה ְְְִִִַַָָָָה מה 

מהבּ ׁש עה כּ ל אמרּת י מרדּ וּ ת, מכּ וֹ ת אוֹ תי מלקים ׁש היוּ  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
על  ממנּ ה ׁש היה  והּמ לא נׁש מתי, וּ באה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌עשׂ יתי.

תהלי זוהר 
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 עמ א ב ְִִַָָיצא 

כּ :בּ אוֹ ת ּה  ואמר  מדּ ע ּת וֹ , איּ וֹ ב יצא י)ׁש עה ל(שם הטוֹ ב  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌
תעׁש ק  לי ?כּ י  ׁש ּת ע שׂ ה הע ׁש ק זה הטוֹ ב אבי ?! ! ִ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌

בּ י  ונתּת  בּ ׁש ּת פ וּ ת, עּמ הם התחבּ רּת  ואּת ה הגּ וּ ף , עשׂ וּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְואּמ י 
ׁש מר, נפׁש וֹ  את  א אמר ּת  , ּׁש ל היא  הנּ פׁש  וּ נׁש מה. ֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 
- ּת רצה מה כּ ל בּ וֹ  עשׂ ה אמרּת  ואּמ י, אבי לי ׁש ע שׂ וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוהגּ וּ ף 

לי  ׁש ּת עשׂ ה העׁש ק זה טוֹ ב ה וּ א  !?וכי  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌

למעלה יצל רה למד    ל ע ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָה איר 

מא)אחר ,דּ בר דּ ל(תהלים אל משׂ כּ יל דּ ל אׁש רי זּ ה מה אדם. ? ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ּפ טירתוֹ  בּ ׁש עת מ ּמ נּ וּ , נׁש מתוֹ  יצאה בנים. בּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ מ וּ ת

- הּפ סוּ ק עליו אמר מה ראה העוֹ לם יא)מן א(משלי  ליד יד  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רע. ויל ּמ דנּ וּ י נּ קה אחד  בּ וֹ  יחזיק אם בּ עוֹ לם, בּ ן  ל וֹ  נ ׁש אר  ואם ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ה'. ימלּ טהוּ  רעה וּ בי וֹ ם לי, ׁש לוֹ ם יעשׂ ה  - ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָתוֹ רה

 יה  מק אררט ְֲִֵֵָָָָֹהרי

עּמ וֹ ,וּ בא  וּ ׁש נים הוּ א אררט, הרי לבין הל אחד אם ראה , ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
מהגּ ּמ וֹ ת, יוֹ צא  ועׁש ן אׁש , ׁש ל וּ בקעים גּמ וֹ ת ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ְוראה

וי  ׁש אוֹ מר  אחד  אי ׁש  וי וׁש מע אחד ! מק וֹ ם ודּ אי  אמר , - ! ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּ אן. הגּ יהנּ ם ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמ ּמ ק וֹ מ וֹ ת

רע רפי ציְִִַָָה

על נרדּ ם קוֹ צים ׁש ל  זה וגדי ׁש  אחד, איׁש  בּ חלוֹ מוֹ  וראה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
ּת חת אׁש  מכניסים מהגּ יה נּ ם  ממנּ ים וּ ׁש ני  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְכּ תפיו,

תהלי זוהר 
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ׁש ני  לוֹ  אוֹ מרים והיוּ  צוֹ עק . והיה ונשׂ רף, הּק וֹ צים, ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהגּ די ׁש 
אוֹ ת וֹ : ׁש דּ ן מעלה ׁש ל מהוֹ פט ׁש לוּ חים קדוֹ ׁש ים, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים
ׁש וֹ מרים ׁש היוּ  מלאכיו, ואת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את עזבּת  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאּת ה
ׁש ל  הרצוֹ ן עשׂ ית ואּת ה הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם ְאוֹ ת◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
- ונחׁש  סמא"ל ׁש ל מ צּ דּ וֹ  ׁש הם הר ׁש עים, ׁש הם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַהּק וֹ צים,

. א וֹ ת י שׂ רפ וּ  ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַה ּק וֹ צים

?לע   אר ה  ְְִִֵַַָָָהא

אּת האמר מי הגּ יהנּ ם: ׁש ל  הר ׁש ע  לאוֹ תוֹ  יהוּ די אוֹ תוֹ  ?ל וֹ  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌
אני  ר ׁש ע  יהוּ די אאמר : ה גּ יהנּ ם ׁש ל והממנּ ים , ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֹ

וּ פעמים בּ יּ וֹ ם, אוֹ תי  דּ נים ּפ עמים וׁש ׁש  ׁש מי , את  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמזכּ ירים
ידע ּת   מק וֹ מ ׁש ם את לוֹ : אמר הגּ ליל בּ לּ ילה. ל וֹ : אמר  ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

בּ עוֹ לם בּ ן והׁש ארּת  - ?העליוֹ ן . ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

  ְִִֵה איר

הר בּ וֹ תאמר, וּ מהרע וֹ ת ק צּ ב, הייתי ואני  ה ׁש אר ּת י, ּת ינוֹ ק ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וּ מיּ די . וּ מרגלי  מ ּפ י, אוֹ תי  דנים הי וּ  ברא ׁש וֹ נה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עשׂ יתי 
ׁש דּ נים בּ ׁש עה לי  אוֹ מר הּק ברוֹ ת על  ממנּ ה ׁש הוּ א ְוהּמ לא◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ׁש קר על ונ ׁש בּ ע הּת וֹ רה, את לק יּ ם ׁש נּ ׁש בּ ע למי אוֹ י אוֹ י אוֹ תי : ! ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מעוֹ לם תפלּ ין הניחה ׁש א  ׁש ּמ ׁש וּ לּק רקפת ל יּ דים ואוֹ י  ! ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

העוֹ לם העוֹ לםבּ הבלי בּ הבלי הוֹ לכים ׁש היוּ  לרגלים וא וֹ י !! ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

 מיתת עת מעידה ְְְִִִַַָָָָה מה 

מהבּ ׁש עה כּ ל אמרּת י מרדּ וּ ת, מכּ וֹ ת אוֹ תי מלקים ׁש היוּ  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
על  ממנּ ה ׁש היה  והּמ לא נׁש מתי, וּ באה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌עשׂ יתי.

תהלי זוהר 
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ע שׂ תה ונׁש מתי עשׂ יתי. מה מכּ ל אחד כּ תב ונתנוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתי ,
ואמרוּ : ,הּמ לא עם יז)עדוּ ת אוֹ (דברים  עדים ׁש נים ּפ י על ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

זה ועל ה ּמ ת. יוּ מת עדים ז)ׁש ׁש ה ׁש מר(מיכה חיק מכבת ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֹ
ה וּ א וּ מי .פי אדםּפ תחי על מעידה ׁש היא הנּ ׁש מה, זוֹ  ? ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מיתתוֹ . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש עת

הה א ה את לח ְֵֵֶַַַַָהל

ואמרהתעוֹ רר  העלי וֹ ן, ל גּ ליל  הל אי ׁש , אוֹ תוֹ  מנת וֹ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש ּמ ת קצּ ב , ׁש ל  בּ ן ׁש הוּ א תינוֹ ק ראית אחד : ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְלאיׁש 

ּפ לוֹ ני  ה וּ אבּ זמן עליו, ׁש וֹ אל ׁש אּת ה הזּ ה הּת ינוֹ ק  ל וֹ : אמר ? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
יהיה וכ  ּכ אביו. כּ מוֹ  רׁש ע והוּ א הּמ טבּ חים , לבית  ֵהוֹ ל◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אחד , מדר ׁש  לבית הל א וֹ ת וֹ . ׁש היניקה ולּמ ינקת וּ לאביו, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְל וֹ ,

אוֹ מר, ׁש היה ּת ינוֹ ק ב )ׁש מע  וגוֹ '.(משלי ככּ סף ּת בקׁש נּ ה אם ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

רי  ע ה עד  ה את ֲִִֵֵֶֶֶַַַַח

הנּ עריםהל עם משׂ חק ׁש היה תינוֹ ק וראה  הּמ ט בּ חים, לבית ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עּמ וֹ , והל עּמ י. ל בּ ני , ל וֹ : אמר ה ּמ טבּ חים. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ בית

ּת וֹ רה,והלבּ י  אוֹ תוֹ  מלּמ ד ׁש היה אחד לרב אוֹ תוֹ  ונתן אוֹ תוֹ , ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
בּ בית הפטרה ׁש יּ אמר אוֹ תוֹ  ועשׂ ה וקרא. הּת ינוֹ ק  ׁש גּ דל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַעד 
יוֹ תר, והתח כּ ם וׁש נה  ׁש ּק רא עד ׁש יּ תּפ לּ ל . אוֹ תוֹ  ועשׂ ה ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת,

ר בּ י . ל וֹ  ׁש ּק ראוּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַעד 

וכל. מל  יה זר  לי  קרע יק ואמר  לפה עבר  ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעה
 עד ג חלק לי נתנ התח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָב עה 

בּ אא וֹ תוֹ  א וֹ ת וֹ , דנים  ׁש היוּ  היּ לד, אבי ׁש הוּ א הּמ ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָהאיׁש 

תהלי זוהר 
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ינחם אוֹ תי, ׁש נּ חמּת  כּ מוֹ  ר בּ י , לוֹ : ואמר זה לחכם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ ם
בּ ּק הל , ההפטרה בּ ני  ׁש אמר בּ ׁש עה הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ְאוֹ ת◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הדּ ין. מן א וֹ תי  קדּ י ׁש ,הפקיעוּ  ואמר ל ּת פלּ ה  ׁש עבר בּ ׁש עה ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
חלק  לי  נתנוּ  ׁש התחכּ ם, וּ ב ׁש עה וכל . מכּ ל  הדּ ין  גּ זר לי  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָקרעוּ 
ׁש יּ ׁש  החלק  ה בּ א, לעוֹ לם  חלק ׁש אוֹ מרים החלק  וזהוּ  עדן, ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְבּ גן
הצּ דּ יקים  עם אוֹ תי והכניס וּ  עצמוֹ , בּ פני  וצדּ יק צדּ יק ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְלכל

ׁש לּ הם  .לי ׁש יבה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ה ה הב ד כל זכיתי  תזכְְְִִִֶַַָָָ

בּ כתרוּ ב ׁש עה אוֹ תי עּט רוּ  רבּ י, ל וֹ  וקראוּ  י וֹ תר , ׁש התחכּ ם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
וּ ׁש תיּ ה אכילה לי ונתנוּ  בּ וֹ , מתעּט רים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הצּ דּ יקים
צדּ יקים ׁש א וֹ מרים, וזהוּ  ה כינה. מזּ יו  ׁש נּ הנים תענוּ ג  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵמאוֹ תוֹ 
וכל  הכינה . מ זּ יו ונהנים בּ רא ׁש יהם ועטרוֹ תיהם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְי וֹ ׁש בים
ר בּ י , ,וּ בׁש ביל וׁש תה. אכל כּ אלּ וּ  הכינה, מזּ יו ׁש נּ הנה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִאי ׁש 
ל יׁש  זה ׁש בּ ׁש ביל ,חלק אׁש רי  הזּ ה. הכּ בוֹ ד  לכל ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָזכיתי
ׁש יּ זכּ ה מי  ואׁש ריו הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם עליוֹ ן י וֹ תר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵחלק 

בּ עוֹ לם. בּ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ ׁש איר

דה ע ביכ ל  צדקה   ע וע ה  עני ל יד ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָהחזיק
ל ע ה  ה א  רֶָָ

וגו 'א ׁש רי  דּ ל אל ב )מ שׂ ּכ יל חדש:(מא , צב:)[זוהר ר בּ י ,](דף  אמר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מא)כּ תוּ ב  דּ ל(תהלים  אל משׂ כּ יל  דּ ל אׁש רי מהוּ  ?וגוֹ '. ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

מכּ ל  אני  ר ׁש ע  יוֹ תר וכי לי, ּת ּת ן מה ו יּ אמר  נס ּת ר . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאי ׁש 

תהלי זוהר 
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ע שׂ תה ונׁש מתי עשׂ יתי. מה מכּ ל אחד כּ תב ונתנוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתי ,
ואמרוּ : ,הּמ לא עם יז)עדוּ ת אוֹ (דברים  עדים ׁש נים ּפ י על ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

זה ועל ה ּמ ת. יוּ מת עדים ז)ׁש ׁש ה ׁש מר(מיכה חיק מכבת ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֹ
ה וּ א וּ מי .פי אדםּפ תחי על מעידה ׁש היא הנּ ׁש מה, זוֹ  ? ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מיתתוֹ . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש עת

הה א ה את לח ְֵֵֶַַַַָהל

ואמרהתעוֹ רר  העלי וֹ ן, ל גּ ליל  הל אי ׁש , אוֹ תוֹ  מנת וֹ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש ּמ ת קצּ ב , ׁש ל  בּ ן ׁש הוּ א תינוֹ ק ראית אחד : ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְלאיׁש 

ּפ לוֹ ני  ה וּ אבּ זמן עליו, ׁש וֹ אל ׁש אּת ה הזּ ה הּת ינוֹ ק  ל וֹ : אמר ? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
יהיה וכ  ּכ אביו. כּ מוֹ  רׁש ע והוּ א הּמ טבּ חים , לבית  ֵהוֹ ל◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אחד , מדר ׁש  לבית הל א וֹ ת וֹ . ׁש היניקה ולּמ ינקת וּ לאביו, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְל וֹ ,

אוֹ מר, ׁש היה ּת ינוֹ ק ב )ׁש מע  וגוֹ '.(משלי ככּ סף ּת בקׁש נּ ה אם ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

רי  ע ה עד  ה את ֲִִֵֵֶֶֶַַַַח

הנּ עריםהל עם משׂ חק ׁש היה תינוֹ ק וראה  הּמ ט בּ חים, לבית ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עּמ וֹ , והל עּמ י. ל בּ ני , ל וֹ : אמר ה ּמ טבּ חים. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ בית

ּת וֹ רה,והלבּ י  אוֹ תוֹ  מלּמ ד ׁש היה אחד לרב אוֹ תוֹ  ונתן אוֹ תוֹ , ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
בּ בית הפטרה ׁש יּ אמר אוֹ תוֹ  ועשׂ ה וקרא. הּת ינוֹ ק  ׁש גּ דל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַעד 
יוֹ תר, והתח כּ ם וׁש נה  ׁש ּק רא עד ׁש יּ תּפ לּ ל . אוֹ תוֹ  ועשׂ ה ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת,

ר בּ י . ל וֹ  ׁש ּק ראוּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַעד 

וכל. מל  יה זר  לי  קרע יק ואמר  לפה עבר  ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעה
 עד ג חלק לי נתנ התח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָב עה 

בּ אא וֹ תוֹ  א וֹ ת וֹ , דנים  ׁש היוּ  היּ לד, אבי ׁש הוּ א הּמ ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָהאיׁש 
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ינחם אוֹ תי, ׁש נּ חמּת  כּ מוֹ  ר בּ י , לוֹ : ואמר זה לחכם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ ם
בּ ּק הל , ההפטרה בּ ני  ׁש אמר בּ ׁש עה הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ְאוֹ ת◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הדּ ין. מן א וֹ תי  קדּ י ׁש ,הפקיעוּ  ואמר ל ּת פלּ ה  ׁש עבר בּ ׁש עה ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
חלק  לי  נתנוּ  ׁש התחכּ ם, וּ ב ׁש עה וכל . מכּ ל  הדּ ין  גּ זר לי  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָקרעוּ 
ׁש יּ ׁש  החלק  ה בּ א, לעוֹ לם  חלק ׁש אוֹ מרים החלק  וזהוּ  עדן, ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְבּ גן
הצּ דּ יקים  עם אוֹ תי והכניס וּ  עצמוֹ , בּ פני  וצדּ יק צדּ יק ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְלכל

ׁש לּ הם  .לי ׁש יבה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ה ה הב ד כל זכיתי  תזכְְְִִִֶַַָָָ

בּ כתרוּ ב ׁש עה אוֹ תי עּט רוּ  רבּ י, ל וֹ  וקראוּ  י וֹ תר , ׁש התחכּ ם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
וּ ׁש תיּ ה אכילה לי ונתנוּ  בּ וֹ , מתעּט רים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הצּ דּ יקים
צדּ יקים ׁש א וֹ מרים, וזהוּ  ה כינה. מזּ יו  ׁש נּ הנים תענוּ ג  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵמאוֹ תוֹ 
וכל  הכינה . מ זּ יו ונהנים בּ רא ׁש יהם ועטרוֹ תיהם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְי וֹ ׁש בים
ר בּ י , ,וּ בׁש ביל וׁש תה. אכל כּ אלּ וּ  הכינה, מזּ יו ׁש נּ הנה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִאי ׁש 
ל יׁש  זה ׁש בּ ׁש ביל ,חלק אׁש רי  הזּ ה. הכּ בוֹ ד  לכל ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָזכיתי
ׁש יּ זכּ ה מי  ואׁש ריו הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם עליוֹ ן י וֹ תר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵחלק 

בּ עוֹ לם. בּ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ ׁש איר

דה ע ביכ ל  צדקה   ע וע ה  עני ל יד ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָהחזיק
ל ע ה  ה א  רֶָָ

וגו 'א ׁש רי  דּ ל אל ב )מ שׂ ּכ יל חדש:(מא , צב:)[זוהר ר בּ י ,](דף  אמר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מא)כּ תוּ ב  דּ ל(תהלים  אל משׂ כּ יל  דּ ל אׁש רי מהוּ  ?וגוֹ '. ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

מכּ ל  אני  ר ׁש ע  יוֹ תר וכי לי, ּת ּת ן מה ו יּ אמר  נס ּת ר . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאי ׁש 
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ׁש בּ עוֹ לם אׁש רי האדם הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עם מריבה ויעשׂ ה ? ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ ת וּ ב ל וֹ , ׁש ּמ שׂ כּ יל  כז)מי  יעשׂ ה(ישעיה בּ מע זּ י יחזק  אוֹ  ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ר בּ  ׁש אמר לּ י . יעשׂ ה ׁש לוֹ ם לי  אוֹ ׁש לוֹ ם אמר מה נהוֹ ראי , י  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הל וֹ ם, בּ על  ׁש הוּ א הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  וכי וגוֹ ', בּ מעזּ י ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַיחזק

ׁש לוֹ ם לוֹ  ׁש יּ עשׂ ה למי  צרי בּ מר וֹ מיו , ׁש ל וֹ ם והאעוֹ שׂ ה ? ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
ׁש לּ וֹ  !הלוֹ ם ַ◌ָ◌ֶ◌

.צער לפי האד את  ני ְֲִִֵֶַָָָָאי

עוֹ שׂ האלּ א  הוּ א בּ דּ חק, עצמ וֹ  את ׁש ר וֹ אה בּ ׁש עה העני, ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌
ועוֹ שׂ ה עני ׁש ל בּ ידוֹ  והּמ חזיק  מעלה. כּ לּפ י ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמריבה
ׁש ל וֹ ם, עוֹ שׂ ה הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  עם כּ ביכוֹ ל צדקה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
ׁש הטיח על  יתבּ ר מלּ פניו מחילה ׁש ּמ בּק ׁש  לעני ׁש גּ וֹ רם ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלפי
גרם מי קוֹ נוֹ . לבין בּ ינוֹ  ׁש ל וֹ ם עוֹ שׂ ה ואז מעלה, כּ לּפ י  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

ׁש לוֹ ם לע שׂ וֹ ת בּ יד וֹ ,ל וֹ  והּמ חזיק לעני , צדקה  הנּ וֹ תן זה ? ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הדּ ל. וזהוּ  וגוֹ ', בּ מעזּ י  יחזק אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

אוֹ מר צערוֹ .מהוּ  לפי  האדם את דּ נים  אין ? ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌

מע והב "ה  קל ת נתנת  היא  לרחמי צרי ל העְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָכ
לק ֶָאת

וגו'אׁש רי  דּ ל  אל  ב )משׂ ּכ יל בשלח:(מא, פ' ח"ב נ"ב:)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

והּק דוֹ ׁש  בּ רקיע, אחת איּ לת י ׁש  ׁש מע וֹ ן, רבּ י  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
צוֹ וחת, ׁש היא בּ ׁש עה בּ ׁש ביל ּה . הרבּ ה ע וֹ שׂ ה הוּ א  ָּבּ רו◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌
קוֹ לּה , וּ מקבּ ל ׁש לּ ּה  הצּ רה  את ׁש וֹ מע הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
 ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  ק וֹ לוֹ ת, נוֹ תנת היא לרחמים,  צרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש העוֹ לם

תהלי זוהר 

יתה 419זוהר הלימוד טבתסדר טז ליו

מאתהלי מזמור | לחודש ז  | ראשו ספר 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העוֹ לם. על  חס ואז קוֹ לּה , את ׁש וֹ מע (תהליםהוּ א ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מים מב ) אפיקי על ּת ערג היא.כּ איּ ל  להוֹ ליד , וּ כׁש ר וֹ צה ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ ר כּ יה, בּ ין  ראׁש ּה  ושׂ מה בּ אה ואז הצּ דדים, מכּ ל ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנס ּת רת
וּ מז ּמ ן  עליה, חס  הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  קוֹ לוֹ ת, וּ מרימה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוצ וֹ וחת
וק וֹ רע  אוֹ תּה  וּ פוֹ תח בּ ערותּה ,  ונוֹ ׁש אחד, נח ׁש  אוֹ תּה  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ ּה 
הזּ ה בּ דּ בר  ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר מיּ ד . וּ מוֹ לידה מקוֹ ם, אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָל ּה 

דּ וקא. וכ ה', את ּת נּס ה ואל ּת ׁש אל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאל 

בתשובה שישוב  לו ומודיע  החולה  על  שמשגיח  מי אשרי 

אלא ׁש רי  וגו 'משׂ ּכ יל ב )דּ ל  דקדושה :(מא, היכלות ב' חלק [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

פקודי  רנ:)פ' תורה](דף  מי זוהר כל שמעון, רבי  אמר
ומשגיח ערסיה, על שוכב כשהוא החולה על שמסתכל
ויחזור במעשיו, ויפשפש בחטאיו  שיסתכל  לו ומודיע  עליו,
להנצל  לו  גורם הוא הוא, ברוך הקדוש לפני בתשובה

הוא. ברוך להקדוש רוחו ולהשיב  מגיהנם,

 הדי מ שינצל  הגור והוא

ימ לּ טהוּ ועל  רעה בּ יוֹ ם דּ ל  אל משׂ כּ יל  "א ׁש רי  כתיב: ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַזה
לומר, צריך היה רע ביום רעה", "בּ יוֹ ם מהו ◌ָ◌ָ◌ְה'",
נשמתו, לקחת ההיא  רעה ששולט ביום רעה", "בּ י וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְאלא
שכתוב : כמו חולה, הוא זהו דּ ל ", אל משׂ כּ יל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ"אׁש רי

"הּמ ל בּ ן  דּ ל  כּ כה  א ּת ה ד )"מדּ וּ ע יג, ב ' זה(שמואל ובשביל , ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעה) להחזירו ("בּ י וֹ ם הזה, בחולה שמסתכל מי ה'", ימ לּ טה וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

שישלוט ביום זה הרי הוא, ברוך  הקדוש לפני  מחטאיו

תהלי זוהר 
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ׁש בּ עוֹ לם אׁש רי האדם הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עם מריבה ויעשׂ ה ? ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ ת וּ ב ל וֹ , ׁש ּמ שׂ כּ יל  כז)מי  יעשׂ ה(ישעיה בּ מע זּ י יחזק  אוֹ  ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ר בּ  ׁש אמר לּ י . יעשׂ ה ׁש לוֹ ם לי  אוֹ ׁש לוֹ ם אמר מה נהוֹ ראי , י  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הל וֹ ם, בּ על  ׁש הוּ א הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  וכי וגוֹ ', בּ מעזּ י ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַיחזק

ׁש לוֹ ם לוֹ  ׁש יּ עשׂ ה למי  צרי בּ מר וֹ מיו , ׁש ל וֹ ם והאעוֹ שׂ ה ? ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
ׁש לּ וֹ  !הלוֹ ם ַ◌ָ◌ֶ◌

.צער לפי האד את  ני ְֲִִֵֶַָָָָאי

עוֹ שׂ האלּ א  הוּ א בּ דּ חק, עצמ וֹ  את ׁש ר וֹ אה בּ ׁש עה העני, ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌
ועוֹ שׂ ה עני ׁש ל בּ ידוֹ  והּמ חזיק  מעלה. כּ לּפ י ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמריבה
ׁש ל וֹ ם, עוֹ שׂ ה הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  עם כּ ביכוֹ ל צדקה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
ׁש הטיח על  יתבּ ר מלּ פניו מחילה ׁש ּמ בּק ׁש  לעני ׁש גּ וֹ רם ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלפי
גרם מי קוֹ נוֹ . לבין בּ ינוֹ  ׁש ל וֹ ם עוֹ שׂ ה ואז מעלה, כּ לּפ י  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

ׁש לוֹ ם לע שׂ וֹ ת בּ יד וֹ ,ל וֹ  והּמ חזיק לעני , צדקה  הנּ וֹ תן זה ? ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הדּ ל. וזהוּ  וגוֹ ', בּ מעזּ י  יחזק אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

אוֹ מר צערוֹ .מהוּ  לפי  האדם את דּ נים  אין ? ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌

מע והב "ה  קל ת נתנת  היא  לרחמי צרי ל העְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָכ
לק ֶָאת

וגו'אׁש רי  דּ ל  אל  ב )משׂ ּכ יל בשלח:(מא, פ' ח"ב נ"ב:)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

והּק דוֹ ׁש  בּ רקיע, אחת איּ לת י ׁש  ׁש מע וֹ ן, רבּ י  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
צוֹ וחת, ׁש היא בּ ׁש עה בּ ׁש ביל ּה . הרבּ ה ע וֹ שׂ ה הוּ א  ָּבּ רו◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌
קוֹ לּה , וּ מקבּ ל ׁש לּ ּה  הצּ רה  את ׁש וֹ מע הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
 ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  ק וֹ לוֹ ת, נוֹ תנת היא לרחמים,  צרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש העוֹ לם

תהלי זוהר 
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ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העוֹ לם. על  חס ואז קוֹ לּה , את ׁש וֹ מע (תהליםהוּ א ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מים מב ) אפיקי על ּת ערג היא.כּ איּ ל  להוֹ ליד , וּ כׁש ר וֹ צה ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ ר כּ יה, בּ ין  ראׁש ּה  ושׂ מה בּ אה ואז הצּ דדים, מכּ ל ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנס ּת רת
וּ מז ּמ ן  עליה, חס  הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  קוֹ לוֹ ת, וּ מרימה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוצ וֹ וחת
וק וֹ רע  אוֹ תּה  וּ פוֹ תח בּ ערותּה ,  ונוֹ ׁש אחד, נח ׁש  אוֹ תּה  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ ּה 
הזּ ה בּ דּ בר  ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר מיּ ד . וּ מוֹ לידה מקוֹ ם, אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָל ּה 

דּ וקא. וכ ה', את ּת נּס ה ואל ּת ׁש אל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאל 

בתשובה שישוב  לו ומודיע  החולה  על  שמשגיח  מי אשרי 

אלא ׁש רי  וגו 'משׂ ּכ יל ב )דּ ל  דקדושה :(מא, היכלות ב' חלק [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

פקודי  רנ:)פ' תורה](דף  מי זוהר כל שמעון, רבי  אמר
ומשגיח ערסיה, על שוכב כשהוא החולה על שמסתכל
ויחזור במעשיו, ויפשפש בחטאיו  שיסתכל  לו ומודיע  עליו,
להנצל  לו  גורם הוא הוא, ברוך הקדוש לפני בתשובה

הוא. ברוך להקדוש רוחו ולהשיב  מגיהנם,

 הדי מ שינצל  הגור והוא

ימ לּ טהוּ ועל  רעה בּ יוֹ ם דּ ל  אל משׂ כּ יל  "א ׁש רי  כתיב: ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַזה
לומר, צריך היה רע ביום רעה", "בּ יוֹ ם מהו ◌ָ◌ָ◌ְה'",
נשמתו, לקחת ההיא  רעה ששולט ביום רעה", "בּ י וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְאלא
שכתוב : כמו חולה, הוא זהו דּ ל ", אל משׂ כּ יל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ"אׁש רי

"הּמ ל בּ ן  דּ ל  כּ כה  א ּת ה ד )"מדּ וּ ע יג, ב ' זה(שמואל ובשביל , ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעה) להחזירו ("בּ י וֹ ם הזה, בחולה שמסתכל מי ה'", ימ לּ טה וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

שישלוט ביום זה הרי הוא, ברוך  הקדוש לפני  מחטאיו

תהלי זוהר 
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ימ לּ טהוּ  רעה "בּ י וֹ ם שכתוב: זהו ממנו , ינצל העולם על ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְהדין
הוא ה'". ברוך הקדוש  של האסורים בבית הוא  החולה

רעהרבי  בּ יוֹ ם דּ ל  אל משׂ כּ יל "אׁש רי  ואמר , פתח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַיהודה 
שהאדם שבשעה אותו, ביארנו זה מקרא ה'", ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְימלּ טהוּ 
המלך , של הדין בשרי נתפס הוא הרי  דוי, ערש על שוכב
מצד  אותו שומרים חילות כמה בכבל, ורגליו בסוגר , ראשו
תאות באלה, אלו מתרוצצים בלחץ, אבריו כל זה, ומצד זה

ממנו. סרה האוכל

זכות עליו מלי שלו אפוטרופוס  אז בתשובה כששב 

זכותבאותו  עליו  ללמד אפוטרופוס  עליו פוקדים הזמן
ככתוב: המלך , אחדלפני מליץ  מלא עליו  יׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ"אם

אלף  כג )וגו'"מנּ י לג , אדם(איוב  של חלקו אשרי  ההיא בשעה , ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
זהו  הדין, מעונש להנצל הדרך  לו ומלמד  אליו, שנכנס
ללמדו  להצילו, יוכל ואיך דּ ל", אל משׂ כּ יל "אׁש רי  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַשכתוב:
זה נעשה ובכן רבונו, לפני בתשובה שיחזור החיים, דרכי 
ימ לּ טהוּ  רעה "בּ יוֹ ם שכרו, ומה למעלה, עליו ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְאפוטרופוס 

ה '".

העני  שהוא  נשבר  לב אל  שומע  ה'

דּ ל"דבר  אל משׂ כּ יל "אׁש רי ב )אחר , שכרו (מא, גדול  כמה , ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
תמה חייא רבי אמר  הוא, ברוך הקדוש לפני  עני  של

שכתוב: זה, מקרא על ה '"אני  אביוֹ נים אל  ׁש מע (תהלים"כּ י ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
לד ) רבי סט, אמר  לאחר , ולא שומע  אביונים אל רק וכי ,

תהלי זוהר 
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 ּויחיּ הו ּת ּת נהוּ (יאשר)יׁש מרהוּ  ואל בּ ארץ ואר 

שכתוב: למלך , יותר קרובים שהם לפי נ ׁש בּ רשמעון, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ"לב
תבזה" א א הים יט )ונדכּ ה נא , לב (תהלים בעולם לך ואין , ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

העני . לב כמו נשבר

נפשו  רק נראה ואינו שבור גופו  העני

וגו 'אׁש רי דּ ל  אל ב )משׂ ּכ יל בשלח:(מא , פ' ב' חלק סא .)[זוהר עוד ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

נראים העולם בני אותן כל וראה בוא שמעון, רבי  אמר
אלא נראה אינו והעני ונפש, בגוף הוא ברוך הקדוש לפני

מלגוף. יותר לנפש קרוב הוא ברוך והקדוש בלבד, בנפשו

מבקש ואינו הנסתר לדל צדקה  לתת  משכיל אשרי

דּ ל"דבר אל  משׂ ּכ יל "אׁש רי  ג)אחר מדרש :(מא, חדש [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

צב:)רות בוא](דף  נסתר , איש "דל", מהו רבי  ◌ָאמר 
מבקש  ואינו כלום , משלו לו שאין איש נקרא  דל וראה
לכל  צרתו מגלה שאינו נסתר  והוא  איש, מכל פרוטה
ואומר, מעלה כלפי  מריבה עושה הוא צרתו ובשעת איש,
לאיש  שבעולם, האנשים שאר  מכל יותר  חייב  אני למה
אין  ולי  וכסף, זהב  עם מלא ביתו גדול, עושר  יש ההוא
עד  ללבוש, ובגד לאכול  לחם לי  אין גם פרוטה, בביתי
ברוך  הקדוש לפני  וחוטא מעלה כלפי בדברים שמתלונן
זה על צדקה, לו ונותן במעוזו שיחזיק  איש וכל הוא,

וגו '"כתוב: לי ׁש לוֹ ם יעשׂ ה  בּ מעוּ זּ י יחזק כז,"אוֹ  (ישעיהו ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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ימ לּ טהוּ  רעה "בּ י וֹ ם שכתוב: זהו ממנו , ינצל העולם על ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְהדין
הוא ה'". ברוך הקדוש  של האסורים בבית הוא  החולה

רעהרבי  בּ יוֹ ם דּ ל  אל משׂ כּ יל "אׁש רי  ואמר , פתח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַיהודה 
שהאדם שבשעה אותו, ביארנו זה מקרא ה'", ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְימלּ טהוּ 
המלך , של הדין בשרי נתפס הוא הרי  דוי, ערש על שוכב
מצד  אותו שומרים חילות כמה בכבל, ורגליו בסוגר , ראשו
תאות באלה, אלו מתרוצצים בלחץ, אבריו כל זה, ומצד זה

ממנו. סרה האוכל

זכות עליו מלי שלו אפוטרופוס  אז בתשובה כששב 

זכותבאותו  עליו  ללמד אפוטרופוס  עליו פוקדים הזמן
ככתוב: המלך , אחדלפני מליץ  מלא עליו  יׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ"אם

אלף  כג )וגו'"מנּ י לג , אדם(איוב  של חלקו אשרי  ההיא בשעה , ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
זהו  הדין, מעונש להנצל הדרך  לו ומלמד  אליו, שנכנס
ללמדו  להצילו, יוכל ואיך דּ ל", אל משׂ כּ יל "אׁש רי  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַשכתוב:
זה נעשה ובכן רבונו, לפני בתשובה שיחזור החיים, דרכי 
ימ לּ טהוּ  רעה "בּ יוֹ ם שכרו, ומה למעלה, עליו ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְאפוטרופוס 

ה '".

העני  שהוא  נשבר  לב אל  שומע  ה'

דּ ל"דבר  אל משׂ כּ יל "אׁש רי ב )אחר , שכרו (מא, גדול  כמה , ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
תמה חייא רבי אמר  הוא, ברוך הקדוש לפני  עני  של

שכתוב: זה, מקרא על ה '"אני  אביוֹ נים אל  ׁש מע (תהלים"כּ י ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
לד ) רבי סט, אמר  לאחר , ולא שומע  אביונים אל רק וכי ,

תהלי זוהר 
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 ּויחיּ הו ּת ּת נהוּ (יאשר)יׁש מרהוּ  ואל בּ ארץ ואר 

שכתוב: למלך , יותר קרובים שהם לפי נ ׁש בּ רשמעון, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ"לב
תבזה" א א הים יט )ונדכּ ה נא , לב (תהלים בעולם לך ואין , ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

העני . לב כמו נשבר

נפשו  רק נראה ואינו שבור גופו  העני

וגו 'אׁש רי דּ ל  אל ב )משׂ ּכ יל בשלח:(מא , פ' ב' חלק סא .)[זוהר עוד ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

נראים העולם בני אותן כל וראה בוא שמעון, רבי  אמר
אלא נראה אינו והעני ונפש, בגוף הוא ברוך הקדוש לפני

מלגוף. יותר לנפש קרוב הוא ברוך והקדוש בלבד, בנפשו

מבקש ואינו הנסתר לדל צדקה  לתת  משכיל אשרי

דּ ל"דבר אל  משׂ ּכ יל "אׁש רי  ג)אחר מדרש :(מא, חדש [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

צב:)רות בוא](דף  נסתר , איש "דל", מהו רבי  ◌ָאמר 
מבקש  ואינו כלום , משלו לו שאין איש נקרא  דל וראה
לכל  צרתו מגלה שאינו נסתר  והוא  איש, מכל פרוטה
ואומר, מעלה כלפי  מריבה עושה הוא צרתו ובשעת איש,
לאיש  שבעולם, האנשים שאר  מכל יותר  חייב  אני למה
אין  ולי  וכסף, זהב  עם מלא ביתו גדול, עושר  יש ההוא
עד  ללבוש, ובגד לאכול  לחם לי  אין גם פרוטה, בביתי
ברוך  הקדוש לפני  וחוטא מעלה כלפי בדברים שמתלונן
זה על צדקה, לו ונותן במעוזו שיחזיק  איש וכל הוא,

וגו '"כתוב: לי ׁש לוֹ ם יעשׂ ה  בּ מעוּ זּ י יחזק כז,"אוֹ  (ישעיהו ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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איביו: כּ ליהוד בּ נפׁש  דּ וי ערשׂ  על יסעדנּ וּ  
בחליוֹ : הפכּת  יהוהמׁש כּ בוֹ  אמרּת י אני 

אלאה) לאדם דנים אין אומר , מה הוא ברוך והקדוש ,
שלו. הצער לפי 

ישר שלא  הגו את  מקיפה  השכינה 

בחליוֹ ה ' הפכּת  מׁש ּכ בוֹ  ּכ ל דּ וי ער שׂ  על ד )יסעד נּ וּ  [זוהר(מא , ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

פנחס פ' מהימנא רעיא ג' רלד:)חלק תורה](דף  נאמן,זוהר רועה אמר
בוער ואש מחלתו, בבית מטתו על שוכב שהחולה בשעה
עורקי  על  אש בלהבות מבערת שהיא המרה, מן בגופו
כשהוא הים כדמיון הוא אז הגוף , כל לשרוף  ותחפוץ הכבד,
לצאת ופורצים הרקיע, עד  מתנשאים הים שגלי  סוער ,
כמו  להחולה שהיא השכינה לולי העולם, להחריב מגבולם,
כן  כמו מגבולו, לצאת יפרוץ שלא הים, את המקיף החול
יסעדנּ וּ  "י "י  שכתוב: כמו לו, ותומכת  להגוף מקפת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִהשכינה

דּ וי". ער שׂ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַעל 

חולה של  מרגלותיו ולא  מראשותיו לא  ישב  לא 

ישב ולפיכך אל  החולה את שהמבקר  התלמוד , בעלי דרשו
לרגליו, ולא ראשו, על שהשכינה  לפי  למראשותיו,

לרגליו. המות שמלאך  לפי

ורגליו  גופו סביב  והשכינה  ראשו סביב  הוי'  ש צדיק

"ה'ואין  גמור, לצדיק אבל לבינוני, אלא איש, לכל זה

תהלי זוהר 
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:ל חטאתי כּ י נפׁש י רפאה רעוחנּ ני יאמרוּ  אוֹ יבי 
ׁש מוֹ : ואבד ימוּ ת מתי ׁש ואזלי לראוֹ ת בּ א ואם 

ידבּ ר: לחוּ ץ יצא לוֹ  און יקבּ ץ לבּ וֹ  עליחידבּ ר יחד 
לי: רעה יחׁש בוּ  עלי שׂ נאי כּ ל בּ ליּ עלטיתלחׁש וּ  דּ בר 

ראש  על דּ וי", ערשׂ  על לגופו יסעדנּ וּ  מקפת והשכינה ו, ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
רגליו.עד 

הרשע את  מקי המות   מלא
הרע ולרשע  יצר וזה צד, מכל לו מקיף המות מלאך  גמור ,

צד . מכל המקיפו שלו,

חולה של מראשותיו למעלה שורה  השכינה
דּ ויה' ער שׂ  על  ד )וגו'יסעדנּ וּ  לה :)[:(מא, דף יח תקון זוהר זוהר(תיקוני ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

בהיפוך תורה] עש"ר  והוא רע"ש הוא ער "ש למדנו
ועליה ספירות , עשר כוללת שהיא השכינה זו עשר האותיות,
למראשותיו  שורה והיא מעשרה. בפחות קדושה שאין אמרו
דּ וי", ער "שׂ  "על ובמה, יסעדנּ וּ ", "ה' ובעבורה החולה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִשל 

בודאי שכינתו  עש"ר]על ער"ש מן להגוף,[שיעשה סועדת שהיא ,
לגופו  הסוער שם סערה ורוח רע"ש, הרי  שם השכינה אין ואם

שכתוב: כמו  החולה, לה בר "של חבה ד )"והאניּ ה א , ,(יונה  ְ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
יוצא קול להגוף, לו סועדת שהשכינה עלובזמן  עמד  אדם ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ"בּ ן 

"א)רגלי ב , שלם(יחזקאל הדין , מן ונפטר ממחלתו עומד והוא , ַ◌ְ◌ֶ◌
בממונו : שלם בגופו

תהלי זוהר 
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איביו: כּ ליהוד בּ נפׁש  דּ וי ערשׂ  על יסעדנּ וּ  
בחליוֹ : הפכּת  יהוהמׁש כּ בוֹ  אמרּת י אני 

אלאה) לאדם דנים אין אומר , מה הוא ברוך והקדוש ,
שלו. הצער לפי 

ישר שלא  הגו את  מקיפה  השכינה 

בחליוֹ ה ' הפכּת  מׁש ּכ בוֹ  ּכ ל דּ וי ער שׂ  על ד )יסעד נּ וּ  [זוהר(מא , ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

פנחס פ' מהימנא רעיא ג' רלד:)חלק תורה](דף  נאמן,זוהר רועה אמר
בוער ואש מחלתו, בבית מטתו על שוכב שהחולה בשעה
עורקי  על  אש בלהבות מבערת שהיא המרה, מן בגופו
כשהוא הים כדמיון הוא אז הגוף , כל לשרוף  ותחפוץ הכבד,
לצאת ופורצים הרקיע, עד  מתנשאים הים שגלי  סוער ,
כמו  להחולה שהיא השכינה לולי העולם, להחריב מגבולם,
כן  כמו מגבולו, לצאת יפרוץ שלא הים, את המקיף החול
יסעדנּ וּ  "י "י  שכתוב: כמו לו, ותומכת  להגוף מקפת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִהשכינה

דּ וי". ער שׂ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַעל 

חולה של  מרגלותיו ולא  מראשותיו לא  ישב  לא 

ישב ולפיכך אל  החולה את שהמבקר  התלמוד , בעלי דרשו
לרגליו, ולא ראשו, על שהשכינה  לפי  למראשותיו,

לרגליו. המות שמלאך  לפי

ורגליו  גופו סביב  והשכינה  ראשו סביב  הוי'  ש צדיק

"ה'ואין  גמור, לצדיק אבל לבינוני, אלא איש, לכל זה

תהלי זוהר 
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:ל חטאתי כּ י נפׁש י רפאה רעוחנּ ני יאמרוּ  אוֹ יבי 
ׁש מוֹ : ואבד ימוּ ת מתי ׁש ואזלי לראוֹ ת בּ א ואם 

ידבּ ר: לחוּ ץ יצא לוֹ  און יקבּ ץ לבּ וֹ  עליחידבּ ר יחד 
לי: רעה יחׁש בוּ  עלי שׂ נאי כּ ל בּ ליּ עלטיתלחׁש וּ  דּ בר 

ראש  על דּ וי", ערשׂ  על לגופו יסעדנּ וּ  מקפת והשכינה ו, ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
רגליו.עד 

הרשע את  מקי המות   מלא
הרע ולרשע  יצר וזה צד, מכל לו מקיף המות מלאך  גמור ,

צד . מכל המקיפו שלו,

חולה של מראשותיו למעלה שורה  השכינה
דּ ויה' ער שׂ  על  ד )וגו'יסעדנּ וּ  לה :)[:(מא, דף יח תקון זוהר זוהר(תיקוני ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

בהיפוך תורה] עש"ר  והוא רע"ש הוא ער "ש למדנו
ועליה ספירות , עשר כוללת שהיא השכינה זו עשר האותיות,
למראשותיו  שורה והיא מעשרה. בפחות קדושה שאין אמרו
דּ וי", ער "שׂ  "על ובמה, יסעדנּ וּ ", "ה' ובעבורה החולה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִשל 

בודאי שכינתו  עש"ר]על ער"ש מן להגוף,[שיעשה סועדת שהיא ,
לגופו  הסוער שם סערה ורוח רע"ש, הרי  שם השכינה אין ואם

שכתוב: כמו  החולה, לה בר "של חבה ד )"והאניּ ה א , ,(יונה  ְ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
יוצא קול להגוף, לו סועדת שהשכינה עלובזמן  עמד  אדם ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ"בּ ן 

"א)רגלי ב , שלם(יחזקאל הדין , מן ונפטר ממחלתו עומד והוא , ַ◌ְ◌ֶ◌
בממונו : שלם בגופו

תהלי זוהר 
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לקוּ ם: יוֹ סיף א ׁש כב ואׁש ר בּ וֹ  איׁש ייצוּ ק גּ ם 
ה לחמי אוֹ כל בוֹ  בּ טחּת י אׁש ר עקב:ׁש לוֹ מי עלי גדּ יל 

יהויא להם:ואּת ה ואׁש לּ מה והקימני חנּ ני 
עלי:יב איבי יריע א כּ י בּ י חפצּת  כּ י ידעּת י בּ זאת
לעוֹ לם:יג לפני וּת צּ יבני בּ י ּת מכּת  בּ תּמ י ואני
יהויד  ּבּ רוהיאמהעוֹ לם ישׂ ראל 

ואמן: אמן העוֹ לם ועד

הכל של הקיו הוא  אמ

 ּואמן בּ ר ו אמן הע וֹ לם ועד מהעוֹ לם ישׂ ראל אהי (מא,ה' ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וילך:יד ) פ' ג ' חלק רפה :)[זוהר רבי ](דף  אמר יוסי רבי אמר
נקרא שהכל נתבאר  הרי אבא, רבי  אמר אמן, מהו יהודה

אמן  נקרא הנמשך  הוא הנחלה של המעין שכתוב :סזאמן, ,
אמוֹ ן" אצל וֹ  ל )"ואהיה ח , גם(משלי  אמן, אלא אמון תקרי אל , ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

נקרא. אמן ויוצא שנמשך  ההוא נחל 

תהלי זוהר 

נחלאסז. דההוא דמבוע כוונתו, דעתי עניות לפי ונראה הפירושים, רבו כאן 
עולם זה אקרי  אמן ונפיק  דנגיד  נחלא וההוא החכמה, עולם  זה  אקרי, אמן דנגיד 
היינו דלעילא עולם  העולם, ועד מהעולם  כמו כי ראיה, מביא זה ועל הבינה ,
העשיה, עולם היינו  דלתתא ועולם  התפארת, הוא ששורשו היצירה, עולם 
ואמן חכמה, היינו  דלעילא אמן ואמן, אמן כן כמו המלכות, היא ששורשו
עלאה  יחודא היינו דלעילא שעולם כוונתו , לומר יש עוד  בינה. היינו דלתתא

הזוהר זיו
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.לכול השפע  נמש אמ עניית  ידי על

שלמעלהשלמדנו , עולם הע וֹ לם", ועד "מהע וֹ לם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵכתוב
שלמעלה אמן ואמן, אמן כך אף שלמטה, ועולם

הכל . של הקיום הוא אמן שלמטה , ואמן 



תהלי זוהר 

אמן כן וכמו ומלכות, תפארת תתאה יחודא היינו  דלתתא ועולם ובינה , חכמה
חכמה, על רמז  אל"ף כי ובינה , חכמה  עלאה יחודא היינו דלעילא, אמן הראשון

תתאה יחודא היינו דלתתא, אמן השני ואמן בינה, על רמז נו "ן תפארת מ '
הוי"ה בגימטריא אמ "ן כי אדנ"י.ומלכות,

הזוהר זיו
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לקוּ ם: יוֹ סיף א ׁש כב ואׁש ר בּ וֹ  איׁש ייצוּ ק גּ ם 
ה לחמי אוֹ כל בוֹ  בּ טחּת י אׁש ר עקב:ׁש לוֹ מי עלי גדּ יל 

יהויא להם:ואּת ה ואׁש לּ מה והקימני חנּ ני 
עלי:יב איבי יריע א כּ י בּ י חפצּת  כּ י ידעּת י בּ זאת
לעוֹ לם:יג לפני וּת צּ יבני בּ י ּת מכּת  בּ תּמ י ואני
יהויד  ּבּ רוהיאמהעוֹ לם ישׂ ראל 

ואמן: אמן העוֹ לם ועד

הכל של הקיו הוא  אמ

 ּואמן בּ ר ו אמן הע וֹ לם ועד מהעוֹ לם ישׂ ראל אהי (מא,ה' ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וילך:יד ) פ' ג ' חלק רפה :)[זוהר רבי ](דף  אמר יוסי רבי אמר
נקרא שהכל נתבאר  הרי אבא, רבי  אמר אמן, מהו יהודה

אמן  נקרא הנמשך  הוא הנחלה של המעין שכתוב :סזאמן, ,
אמוֹ ן" אצל וֹ  ל )"ואהיה ח , גם(משלי  אמן, אלא אמון תקרי אל , ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

נקרא. אמן ויוצא שנמשך  ההוא נחל 

תהלי זוהר 

נחלאסז. דההוא דמבוע כוונתו, דעתי עניות לפי ונראה הפירושים, רבו כאן 
עולם זה אקרי  אמן ונפיק  דנגיד  נחלא וההוא החכמה, עולם  זה  אקרי, אמן דנגיד 
היינו דלעילא עולם  העולם, ועד מהעולם  כמו כי ראיה, מביא זה ועל הבינה ,
העשיה, עולם היינו  דלתתא ועולם  התפארת, הוא ששורשו היצירה, עולם 
ואמן חכמה, היינו  דלעילא אמן ואמן, אמן כן כמו המלכות, היא ששורשו
עלאה  יחודא היינו דלעילא שעולם כוונתו , לומר יש עוד  בינה. היינו דלתתא

הזוהר זיו
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.לכול השפע  נמש אמ עניית  ידי על

שלמעלהשלמדנו , עולם הע וֹ לם", ועד "מהע וֹ לם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵכתוב
שלמעלה אמן ואמן, אמן כך אף שלמטה, ועולם

הכל . של הקיום הוא אמן שלמטה , ואמן 



תהלי זוהר 

אמן כן וכמו ומלכות, תפארת תתאה יחודא היינו  דלתתא ועולם ובינה , חכמה
חכמה, על רמז  אל"ף כי ובינה , חכמה  עלאה יחודא היינו דלעילא, אמן הראשון

תתאה יחודא היינו דלתתא, אמן השני ואמן בינה, על רמז נו "ן תפארת מ '
הוי"ה בגימטריא אמ "ן כי אדנ"י.ומלכות,

הזוהר זיו
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לחודש ז

קרח:אמב לבני משׂ כּ יל ּת ערגבלמנצּ ח כּ איּ ל 
אהים אלי תערג נפׁש י כּ ן מים אפיקי על

חלו ולשאלת   הבית לבני סגולתו 
וגו' תערוג. א)כאיל מב]:(מב לפרק החדש  תהלי של[שימוש כוחו .

ואחר  ,יו בעוד ערב  סעודת אכול ,חלו לשאלת גדול המזמור
מזמור  יקרא שיש וקוד כלל, אד שו ע ידבר לא הסעודה

ומנוסה . בדוק והוא ,ותיש פעמי ג'

תהלי שימוש

ל הע על חס א לה  ל לק ה' ְֵֶֶַַַָָָָָָמע 

אהים ּכ איּ ל אלי תערג  נפ ׁש י ּכ ן  מים  אפיקי  על ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

ב ) ּבׁשּלח:(מב, ּפרׁשת  ׁשמֹות ׁש מע וֹ ן,]נב:)(ּדף [זֹוהר רבּ י אמר ְְַַַַַָָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הר בּ ה עוֹ שׂ ה הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  בּ רקיע, אחת איּ לת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵי ׁש 
ׁש וֹ מע  הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  צ וֹ וחת, ׁש היא בּ ׁש עה  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל ּה .
לרחמים, צרי וּ כׁש העוֹ לם קוֹ ל ּה , וּ מקבּ ל  ׁש לּ ּה  הצּ רה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת
קוֹ לּה , את ׁש וֹ מע  הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  ק וֹ לוֹ ת, נוֹ תנת ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִהיא

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העוֹ לם. על  חס מב )ואז על (תהלים ּת ערג כּ איּ ל ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌
מים.אפיקי ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 

יתה 427זוהר הלימוד טבתסדר יח ליו
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צ עקת ֶֶֶֶָֹהאפ

בּ אהוּ כ ׁש ר וֹ צה ואז הצּ דדים, מכּ ל נסּת רת היא לה וֹ ליד , ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וּ מרימה וצוֹ וחת בּ רכּ יה, בּ ין ראׁש ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְושׂ מה
אוֹ תּה  כּ נגדּ ּה  וּ מזּמ ן עליה, חס  הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְקוֹ לוֹ ת,
אוֹ תוֹ  ל ּה  וקוֹ רע אוֹ תּה  וּ פ וֹ תח  בּ ערותּה ,  ונוֹ ׁש אחד, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָנחׁש 
ּת ׁש אל  אל הזּ ה בּ דּ בר ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר  מיּ ד. וּ מוֹ לידה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָמקוֹ ם,

דּ וקא. וכ ה', את ּת נּס ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואל

מי אפיקי על ערג ְֲֲִִֵַַַָָֹא ל

וגו 'ּכ א יּ ל ב )ּת ערג ו ּיּקהל:(מב , ּפרׁשת ׁשמֹות ריט:)[ז ֹוהר רבּ י ](ּדף ּפ תח  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְִֵַַַַָָָָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ואמר , מב )ׁש מעוֹ ן מים (תהלים אפיקי על ּת ערג כּ איּ ל ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

והיא בּ עוֹ לם, י ׁש  אחת חיּ ה אבל ּפ רׁש וּ הוּ . זה ּפ סוּ ק ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוגוֹ '.
נקבה, והיא י וֹ ם. בּ כל מפּת חוֹ ת אלף על בּ ׁש לטוֹ ן  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש וֹ לטת
מצּ מאוֹ נּה , וּ להתרוּ וֹ ת לׁש ּת וֹ ת מים אפיקי על ּת מיד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ תׁש וּ קתּה 

מים.ׁש כּ תוּ ב אפיקי על ּת ערג כּ איּ ל  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ע מדת י על ְִֵֶֶַַָה קבה

כּ תוּ בּכ אן  בּ ראׁש וֹ נה להתבּ וֹ נן. כּ איּ לת,כּ איּ ליׁש  כתוּ ב  ו א , ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וּ נקבהּת ערגואחר  זכר זה, סוֹ ד אבל יערג. כתוּ ב  וא , ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

צרי ׁש א הוּ א, ואחד להפרידם, ׁש אין כּ אחד ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהם
הזּ וֹ  והנּ קבה כּ אחד . ׁש ניהם אלּ א  מזּ ה, זה אוֹ תם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת

מים  אפיקי על  עליה,ּת ערג וקׁש ה ה זּ כר , מן מתעבּ רת והיא , ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ע וֹ מדת. דּ ין  על ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

תהלי זוהר 
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לחודש ז

קרח:אמב לבני משׂ כּ יל ּת ערגבלמנצּ ח כּ איּ ל 
אהים אלי תערג נפׁש י כּ ן מים אפיקי על

חלו ולשאלת   הבית לבני סגולתו 
וגו' תערוג. א)כאיל מב]:(מב לפרק החדש  תהלי של[שימוש כוחו .

ואחר  ,יו בעוד ערב  סעודת אכול ,חלו לשאלת גדול המזמור
מזמור  יקרא שיש וקוד כלל, אד שו ע ידבר לא הסעודה

ומנוסה . בדוק והוא ,ותיש פעמי ג'

תהלי שימוש

ל הע על חס א לה  ל לק ה' ְֵֶֶַַַָָָָָָמע 

אהים ּכ איּ ל אלי תערג  נפ ׁש י ּכ ן  מים  אפיקי  על ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

ב ) ּבׁשּלח:(מב, ּפרׁשת  ׁשמֹות ׁש מע וֹ ן,]נב:)(ּדף [זֹוהר רבּ י אמר ְְַַַַַָָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הר בּ ה עוֹ שׂ ה הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  בּ רקיע, אחת איּ לת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵי ׁש 
ׁש וֹ מע  הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  צ וֹ וחת, ׁש היא בּ ׁש עה  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל ּה .
לרחמים, צרי וּ כׁש העוֹ לם קוֹ ל ּה , וּ מקבּ ל  ׁש לּ ּה  הצּ רה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת
קוֹ לּה , את ׁש וֹ מע  הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  ק וֹ לוֹ ת, נוֹ תנת ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִהיא

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העוֹ לם. על  חס מב )ואז על (תהלים ּת ערג כּ איּ ל ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌
מים.אפיקי ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 

יתה 427זוהר הלימוד טבתסדר יח ליו

מבתהלי מזמור  | לחודש  ז | שני ספר 

צ עקת ֶֶֶֶָֹהאפ

בּ אהוּ כ ׁש ר וֹ צה ואז הצּ דדים, מכּ ל נסּת רת היא לה וֹ ליד , ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וּ מרימה וצוֹ וחת בּ רכּ יה, בּ ין ראׁש ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְושׂ מה
אוֹ תּה  כּ נגדּ ּה  וּ מזּמ ן עליה, חס  הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְקוֹ לוֹ ת,
אוֹ תוֹ  ל ּה  וקוֹ רע אוֹ תּה  וּ פ וֹ תח  בּ ערותּה ,  ונוֹ ׁש אחד, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָנחׁש 
ּת ׁש אל  אל הזּ ה בּ דּ בר ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר  מיּ ד. וּ מוֹ לידה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָמקוֹ ם,

דּ וקא. וכ ה', את ּת נּס ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואל

מי אפיקי על ערג ְֲֲִִֵַַַָָֹא ל

וגו 'ּכ א יּ ל ב )ּת ערג ו ּיּקהל:(מב , ּפרׁשת ׁשמֹות ריט:)[ז ֹוהר רבּ י ](ּדף ּפ תח  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְִֵַַַַָָָָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ואמר , מב )ׁש מעוֹ ן מים (תהלים אפיקי על ּת ערג כּ איּ ל ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

והיא בּ עוֹ לם, י ׁש  אחת חיּ ה אבל ּפ רׁש וּ הוּ . זה ּפ סוּ ק ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוגוֹ '.
נקבה, והיא י וֹ ם. בּ כל מפּת חוֹ ת אלף על בּ ׁש לטוֹ ן  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש וֹ לטת
מצּ מאוֹ נּה , וּ להתרוּ וֹ ת לׁש ּת וֹ ת מים אפיקי על ּת מיד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ תׁש וּ קתּה 

מים.ׁש כּ תוּ ב אפיקי על ּת ערג כּ איּ ל  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ע מדת י על ְִֵֶֶַַָה קבה

כּ תוּ בּכ אן  בּ ראׁש וֹ נה להתבּ וֹ נן. כּ איּ לת,כּ איּ ליׁש  כתוּ ב  ו א , ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וּ נקבהּת ערגואחר  זכר זה, סוֹ ד אבל יערג. כתוּ ב  וא , ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

צרי ׁש א הוּ א, ואחד להפרידם, ׁש אין כּ אחד ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהם
הזּ וֹ  והנּ קבה כּ אחד . ׁש ניהם אלּ א  מזּ ה, זה אוֹ תם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת

מים  אפיקי על  עליה,ּת ערג וקׁש ה ה זּ כר , מן מתעבּ רת והיא , ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ע וֹ מדת. דּ ין  על ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

תהלי זוהר 
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 והרנ נ ב ע ארה  ְְְְִֵֵֵֶַַָֹהרה

עליוֹ ן ה,וּ כׁש ּמ וֹ ליד אחד  נחׁש  לּה  מזמין הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
וסוֹ ד  וּ מוֹ לידה. מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ   ונוֹ ׁש וּ בא ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָגּ ד וֹ ל,
מתחלחלת ׁש היא מ וּ ם ,והרנ עצּ ב וֹ נ ארבּ ה הרבּ ה - ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה
בּ עצב  בנים. ּת לדי  בּ עצב העוֹ לם. מעשׂ י על  וּ בעצב יוֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל

העוֹ לם. ׁש ל ּפ ניהם ׁש ּמ עציב הנּ חׁש , סוֹ ד זה -ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

 ימ ל  ְְִָָוהא 

וה וּ אואל מים. אפיקי  על ּת ערג ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ,ּת ׁש וּ קת  אי ׁש ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌
זה וכל  עליה. ׁש וֹ לט  ׁש הוּ א הּס וֹ ד, בּ ארנוּ  הרי , ּב ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִימׁש ל

כּ ל ּמ ה וּ מ וּ ם ׁש נינוּ . כּ מוֹ  ה לּ בנה, ׁש אמרה מ וּ ם ? ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
מעצמּה , רׁש וּ ת לּה  ואין ׁש לטוֹ נּה , והקטינה אוֹ ר ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהקטינה

כּ ח. לּה  נוֹ תנים לכאׁש ר  ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּפ רט

לה חקה  העה ה רה  עלי זמ ת אְְְֲֵֶַַַַָָָָָָ

וגו'ּכ איּ ל ב )ּת ערג מֹות :(מב, אחרי ּפר ׁשת ו ּיקרא ז ֹוהר מהימנא [רעיא ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָֹ

סח.) ה ּמ ׁש נה](ּדף  בּ עלי  זמן בּ אוֹ תוֹ  הנּ אמן, הרוֹ עה אמר  ַָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תוֹ רה, רזי בּ עלי קבּ לה, בּ עלי העליוֹ נה, החכמה בּ עלי  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהלּ ל וּ ,
מים, אפיקי  על ּת ערג כּ א יּ ל ׁש אמר  וזהוּ  להם . דּ ח וּ קה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהעה 
אלּ א ּת וֹ רה  ואין הכינה. אל הּת וֹ רה ׁש ל  מים  אפיקי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תם
בּ יגוֹ ן  בּ צער , הלּ לוּ  הּמ ים  אפיקי  ׁש יּ היוּ  האמצעי , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַעּמ וּ ד 
הכינה, ׁש היא יוֹ לדה, ׁש ל  צירים חבלים, הם וא לּ ו ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְוּ בעני,

נאמר כג )ׁש בּ ּה  ּת היה(משלי  החבלים וּ באוֹ תם . יוֹ לדּת ותגל ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ׁש לּ הם. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַבּ צּ ער
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ניכת כה ת א   נ  ח ְְִֵַַָָָָה

סנהדרין וּ בא וֹ תם  ׁש בעים מתע וֹ ררים בּ הם, ׁש צּ וֹ עקת חבלים ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
- וּ מיּ ד  יהו"ה, עד קוֹ ל ּה  ׁש יּ תעוֹ רר  עד  ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

כט ) בּ תוּ לוֹ ת(תהלים הּמ ׁש נה, בּ עלי ׁש הם איּ לוֹ ת, יחוֹ לל  ה' ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְק וֹ ל
בּ דּ חקים מּמ ׁש  כּ יּ וֹ לדה חיל יהיה לכלּ ם רעוֹ תיה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַאחריה
נח ׁש  ׁש ל הרע, יצר ׁש ל נׁש יכוֹ ת בּ כּמ ה אוֹ תם דּ וֹ חקת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש העה

דחקים. בּ כּמ ה אוֹ תם  ֶׁש נּ וֹ ׁש◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הה א בזמ מיח נלד   ְִִַַַַַַָָאחר

החבליםבּ אוֹ ת וֹ  מוּ ם הּמ ׁש יח, את להוֹ ליד נפּת חת זמן ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
רזים וּ בעלי מדּ וֹ ת וּ בעלי הצּ דּ יקים, ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהדּ חקים
בּ עלי  ואהבה, יראה בּ עלי  וענוה, בּ ׁש ת  בּ עלי  הּת וֹ רה, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 

אנׁש  אהים, יראי חיל  אנׁש י בצע,חסד , שׂ וֹ נאי אמת, י  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
ׁש בּ ן  דּ וֹ ר  הּמ ׁש נה, בּ עלי  ׁש בּ ארוּ ה וזהוּ  העה. אוֹ תם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש דּ חקה
ויראי  יחוֹ ננוּ , ו א לעיר  מעיר יסוֹ בבוּ  חיל  אנׁש י בּ א, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד
נעדּ רת, האמת וּ תהי  ּת סרח, סוֹ פרים וחכמת י ּמ אס וּ , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵחטא
נוֹ תנת, ׁש היא קוֹ לוֹ ת וּ מא וֹ תם בּ יקר . והיּ ין  ּפ רי ּה , ּת ּת ן ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוהגּ פן 
צרה, בּ י וֹ ם ה' יענ ׁש ל ּת בוֹ ת ׁש בעים כּ נגד ׁש בעים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
להוֹ ליד  בּ יתי "ם, מּת י כּ לוּ לה ׁש ּת ים, ׁש היא  רחמּה , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנפ ּת חת
הראׁש  ׁש הוּ א בּ ר כּ יה, בּ ין ראׁש ּה  את וּ מכניסה מׁש יחים, ֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני
נביאים. ׁש ני  והוֹ ד, נצח ׁש וֹ קיה, ׁש ּת י  האמצעי. הע ּמ וּ ד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה ,
יעבר יער וֹ ת, ויּ ח שׂ ף זמן בּ אוֹ תוֹ  מׁש יחים. ׁש ני מוֹ לידה ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמם

מהע וֹ לם. מהימנא)הנּ חׁש  רעיא כאן .(עד ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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 והרנ נ ב ע ארה  ְְְְִֵֵֵֶַַָֹהרה

עליוֹ ן ה,וּ כׁש ּמ וֹ ליד אחד  נחׁש  לּה  מזמין הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
וסוֹ ד  וּ מוֹ לידה. מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ   ונוֹ ׁש וּ בא ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָגּ ד וֹ ל,
מתחלחלת ׁש היא מ וּ ם ,והרנ עצּ ב וֹ נ ארבּ ה הרבּ ה - ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה
בּ עצב  בנים. ּת לדי  בּ עצב העוֹ לם. מעשׂ י על  וּ בעצב יוֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל

העוֹ לם. ׁש ל ּפ ניהם ׁש ּמ עציב הנּ חׁש , סוֹ ד זה -ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

 ימ ל  ְְִָָוהא 

וה וּ אואל מים. אפיקי  על ּת ערג ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ,ּת ׁש וּ קת  אי ׁש ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌
זה וכל  עליה. ׁש וֹ לט  ׁש הוּ א הּס וֹ ד, בּ ארנוּ  הרי , ּב ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִימׁש ל

כּ ל ּמ ה וּ מ וּ ם ׁש נינוּ . כּ מוֹ  ה לּ בנה, ׁש אמרה מ וּ ם ? ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
מעצמּה , רׁש וּ ת לּה  ואין ׁש לטוֹ נּה , והקטינה אוֹ ר ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהקטינה

כּ ח. לּה  נוֹ תנים לכאׁש ר  ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּפ רט

לה חקה  העה ה רה  עלי זמ ת אְְְֲֵֶַַַַָָָָָָ

וגו'ּכ איּ ל ב )ּת ערג מֹות :(מב, אחרי ּפר ׁשת ו ּיקרא ז ֹוהר מהימנא [רעיא ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָֹ

סח.) ה ּמ ׁש נה](ּדף  בּ עלי  זמן בּ אוֹ תוֹ  הנּ אמן, הרוֹ עה אמר  ַָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תוֹ רה, רזי בּ עלי קבּ לה, בּ עלי העליוֹ נה, החכמה בּ עלי  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהלּ ל וּ ,
מים, אפיקי  על ּת ערג כּ א יּ ל ׁש אמר  וזהוּ  להם . דּ ח וּ קה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהעה 
אלּ א ּת וֹ רה  ואין הכינה. אל הּת וֹ רה ׁש ל  מים  אפיקי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תם
בּ יגוֹ ן  בּ צער , הלּ לוּ  הּמ ים  אפיקי  ׁש יּ היוּ  האמצעי , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַעּמ וּ ד 
הכינה, ׁש היא יוֹ לדה, ׁש ל  צירים חבלים, הם וא לּ ו ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְוּ בעני,

נאמר כג )ׁש בּ ּה  ּת היה(משלי  החבלים וּ באוֹ תם . יוֹ לדּת ותגל ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ׁש לּ הם. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַבּ צּ ער

תהלי זוהר 
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ניכת כה ת א   נ  ח ְְִֵַַָָָָה

סנהדרין וּ בא וֹ תם  ׁש בעים מתע וֹ ררים בּ הם, ׁש צּ וֹ עקת חבלים ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
- וּ מיּ ד  יהו"ה, עד קוֹ ל ּה  ׁש יּ תעוֹ רר  עד  ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

כט ) בּ תוּ לוֹ ת(תהלים הּמ ׁש נה, בּ עלי ׁש הם איּ לוֹ ת, יחוֹ לל  ה' ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְק וֹ ל
בּ דּ חקים מּמ ׁש  כּ יּ וֹ לדה חיל יהיה לכלּ ם רעוֹ תיה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַאחריה
נח ׁש  ׁש ל הרע, יצר ׁש ל נׁש יכוֹ ת בּ כּמ ה אוֹ תם דּ וֹ חקת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש העה

דחקים. בּ כּמ ה אוֹ תם  ֶׁש נּ וֹ ׁש◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הה א בזמ מיח נלד   ְִִַַַַַַָָאחר

החבליםבּ אוֹ ת וֹ  מוּ ם הּמ ׁש יח, את להוֹ ליד נפּת חת זמן ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
רזים וּ בעלי מדּ וֹ ת וּ בעלי הצּ דּ יקים, ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהדּ חקים
בּ עלי  ואהבה, יראה בּ עלי  וענוה, בּ ׁש ת  בּ עלי  הּת וֹ רה, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 

אנׁש  אהים, יראי חיל  אנׁש י בצע,חסד , שׂ וֹ נאי אמת, י  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
ׁש בּ ן  דּ וֹ ר  הּמ ׁש נה, בּ עלי  ׁש בּ ארוּ ה וזהוּ  העה. אוֹ תם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש דּ חקה
ויראי  יחוֹ ננוּ , ו א לעיר  מעיר יסוֹ בבוּ  חיל  אנׁש י בּ א, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד
נעדּ רת, האמת וּ תהי  ּת סרח, סוֹ פרים וחכמת י ּמ אס וּ , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵחטא
נוֹ תנת, ׁש היא קוֹ לוֹ ת וּ מא וֹ תם בּ יקר . והיּ ין  ּפ רי ּה , ּת ּת ן ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוהגּ פן 
צרה, בּ י וֹ ם ה' יענ ׁש ל ּת בוֹ ת ׁש בעים כּ נגד ׁש בעים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
להוֹ ליד  בּ יתי "ם, מּת י כּ לוּ לה ׁש ּת ים, ׁש היא  רחמּה , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנפ ּת חת
הראׁש  ׁש הוּ א בּ ר כּ יה, בּ ין ראׁש ּה  את וּ מכניסה מׁש יחים, ֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני
נביאים. ׁש ני  והוֹ ד, נצח ׁש וֹ קיה, ׁש ּת י  האמצעי. הע ּמ וּ ד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה ,
יעבר יער וֹ ת, ויּ ח שׂ ף זמן בּ אוֹ תוֹ  מׁש יחים. ׁש ני מוֹ לידה ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמם

מהע וֹ לם. מהימנא)הנּ חׁש  רעיא כאן .(עד ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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יראל נסת את  מ קה  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָהיק

וגו 'ּכ איּ ל ב )ּת ערג מֹות :(מב , אחרי ּפרׁשת ו ּיקרא סח.)[ז ֹוהר למדנוּ ,](ּדף ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֲִֵַַַַַָָָָֹ◌ַ◌ְ◌
מים  אפיקי על ּת ערג כּ מ וֹ כּ איּ ל י שׂ ראל , כּ נסת ז וֹ  - ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

חוּ ׁש ה . לעזרתי אילוּ תי מים,ׁש נּ אמר אפיקי על  ודּ אי ּת ערג ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
הצּ דּ יק. ידי על  הנּ חל  מעינוֹ ת ׁש ל מה ׁש קיה להקוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ו)ּת ערג, ה בּ שׂ ם.(שיר  תערגלערגוֹ ת נפׁש י  כּ ן  ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
אהים  הבּ א.אלי וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  הׁש קאה  מּמ לק בּ ל , ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

וה ד  לנצח  קד נכנס ְְִֶֶֶַַַַָֹה פע 

הםמעינוֹ ת  מי  ׁש כּ תוּ בהנּ חל למעלה, אחד מעין ב )? (בראשית ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש וֹ פע  וּ מם וגוֹ ', הגּ ן  את להׁש קוֹ ת מעדן יצא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְונהר
ויוֹ צאים ׁש וֹ פעים הנּ חלים  אוֹ תם כּ ל הגּ ן. את וּ מ ׁש קה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוי וֹ צא
נקראים ואלּ וּ  והוֹ ד, נצח ׁש נּ קראים מעינוֹ ת  ל ׁש ני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתכּ נּ סים
ויוֹ צא ׁש וֹ פע  ׁש ּמ ּמ נּ וּ  צדּ יק , ׁש ל דּ רגּ ה בּ אוֹ תּה  מים, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲאפיקי

כּ אחד, נמצאים וּ צבי איּ ל  ּכ מוּ ם הגּ ן. וצביונׁש קה (איל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ויסוד ) עטרת  וצדּ יק.נקראים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶצדק 

נקבה זכר ואילת  ְְֵֶֶַַָָָָא ל

וגו'ּכ א יּ ל  ב )ּת ערג  פנחס:(מב , פרשת במדבר רמט.)[זוהר  וּ בחדׁש ](דף  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֶֹ◌
ּפ תח, אבּ א  ר בּ י  וגוֹ '. מב )הראׁש וֹ ן  על(תהלים ּת ערג כּ איּ ל  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌

אהים  אלי תערג נפׁש י  כּ ן מים  ּפ ר ׁש וּ הוּ ,אפיקי זה ּפ סוּ ק  . ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌
זכר ׁש יּ ׁש  מוּ ם איּ לת. ׁש ם וכתוּ ב איּ ל , כּ אן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָכּ ת וּ ב
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נקבה זכר ,וי ׁש  נקרא  הוא הזה , האיל אחד . הכל ונקבה, זכר שיש  גב  על (ואף ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
שכתוב  זהו נקבה. נקרא  תערג והוא אילתכאיל  אחד. והכל  יערג. כתוב  ולא  ,

.השחר )

החת לכל  מז מחלקת  ְְֶֶֶַַַַַָָָהח ה

החרמהי  בּ כל איּ לת ׁש אין  רחמנית אחת חיּ ה זוֹ הי  אלּ א ? ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש דּ חוּ קה ׁש בּ ׁש עה מוּ ם כּ מוֹ תּה . רחמנית העוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַחיּ וֹ ת
הוֹ לכת היא החיּ וֹ ת, וּ לכל לּה  למזוֹ ן וּ צריכה העה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָל ּה 
ר וֹ צה וא מזוֹ ן, וּ מוֹ בילה וּ מביאה רח וֹ קה,  לדר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלמרחוֹ ק

מדּ וּ ע  למקוֹ מ ּה . ותחזר  ׁש ּת בא עד ׁש יּ תאּס פוּ לאכל כּ די  ? ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
מגּ יעה, וכא ׁש ר  מזוֹ ן. מאוֹ תוֹ  להן וּ תחלּ ק הח יּ וֹ ת ׁש אר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאצל ּה 
בּ אמצע  עוֹ מדת  והיא  החיּ וֹ ת, ׁש אר כּ ל  אצלּה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתאּס פוֹ ת

- ל דּ בר וסימן  ואחת. אחת לכל לא)וּ מחלּ קת בּ עוֹ ד (משלי  וּת קם ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
היא להן ּמ ח לּ קת וּ מּמ ה  וגוֹ '. לביתּה  טרף וּת ּת ן ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַלילה

מכּ לּ ן. אכל  י וֹ תר  אכלה כּ אלּ וּ  ')שׂ בעה, להן , מחלקת  .(מתי  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌◌ָ◌

ה לדת מ  אבי ל ְְִֵֵֶֶַָי

גּ ל וּ ת.וכאׁש ר חבלי  לּה  י גּ יע ׁש חר, ׁש נּ קרא הבּ קר י גּ יע ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש חר וּ ת ׁש ם על ה חר, איּ לת נקראת זה ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  היּ וֹ לדת. כּ מוֹ  כּ אבים ל ּה  ׁש יּ ׁש  כו)הבּ קר. (ישעיה  ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מתי  וגוֹ '. בּ חבליה ּת זעק ּת חיל ללדת תקריב הרה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְכּ מ וֹ 

להן  לילהמחלּ קת ׁש הוּ א בּ עוֹ ד לבא, רוֹ צה הבּ קר כּ אׁש ר ? ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ו ּת ּת ן  לילה בּ ע וֹ ד וּת קם ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  להאיר , עוֹ לה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוהחרוּ ת
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יראל נסת את  מ קה  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָהיק

וגו 'ּכ איּ ל ב )ּת ערג מֹות :(מב , אחרי ּפרׁשת ו ּיקרא סח.)[ז ֹוהר למדנוּ ,](ּדף ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֲִֵַַַַַָָָָֹ◌ַ◌ְ◌
מים  אפיקי על ּת ערג כּ מ וֹ כּ איּ ל י שׂ ראל , כּ נסת ז וֹ  - ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

חוּ ׁש ה . לעזרתי אילוּ תי מים,ׁש נּ אמר אפיקי על  ודּ אי ּת ערג ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
הצּ דּ יק. ידי על  הנּ חל  מעינוֹ ת ׁש ל מה ׁש קיה להקוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ו)ּת ערג, ה בּ שׂ ם.(שיר  תערגלערגוֹ ת נפׁש י  כּ ן  ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
אהים  הבּ א.אלי וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  הׁש קאה  מּמ לק בּ ל , ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

וה ד  לנצח  קד נכנס ְְִֶֶֶַַַַָֹה פע 

הםמעינוֹ ת  מי  ׁש כּ תוּ בהנּ חל למעלה, אחד מעין ב )? (בראשית ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש וֹ פע  וּ מם וגוֹ ', הגּ ן  את להׁש קוֹ ת מעדן יצא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְונהר
ויוֹ צאים ׁש וֹ פעים הנּ חלים  אוֹ תם כּ ל הגּ ן. את וּ מ ׁש קה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוי וֹ צא
נקראים ואלּ וּ  והוֹ ד, נצח ׁש נּ קראים מעינוֹ ת  ל ׁש ני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתכּ נּ סים
ויוֹ צא ׁש וֹ פע  ׁש ּמ ּמ נּ וּ  צדּ יק , ׁש ל דּ רגּ ה בּ אוֹ תּה  מים, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲאפיקי

כּ אחד, נמצאים וּ צבי איּ ל  ּכ מוּ ם הגּ ן. וצביונׁש קה (איל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ויסוד ) עטרת  וצדּ יק.נקראים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶצדק 

נקבה זכר ואילת  ְְֵֶֶַַָָָָא ל

וגו'ּכ א יּ ל  ב )ּת ערג  פנחס:(מב , פרשת במדבר רמט.)[זוהר  וּ בחדׁש ](דף  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֶֹ◌
ּפ תח, אבּ א  ר בּ י  וגוֹ '. מב )הראׁש וֹ ן  על(תהלים ּת ערג כּ איּ ל  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌

אהים  אלי תערג נפׁש י  כּ ן מים  ּפ ר ׁש וּ הוּ ,אפיקי זה ּפ סוּ ק  . ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌
זכר ׁש יּ ׁש  מוּ ם איּ לת. ׁש ם וכתוּ ב איּ ל , כּ אן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָכּ ת וּ ב
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נקבה זכר ,וי ׁש  נקרא  הוא הזה , האיל אחד . הכל ונקבה, זכר שיש  גב  על (ואף ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
שכתוב  זהו נקבה. נקרא  תערג והוא אילתכאיל  אחד. והכל  יערג. כתוב  ולא  ,

.השחר )

החת לכל  מז מחלקת  ְְֶֶֶַַַַַָָָהח ה

החרמהי  בּ כל איּ לת ׁש אין  רחמנית אחת חיּ ה זוֹ הי  אלּ א ? ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש דּ חוּ קה ׁש בּ ׁש עה מוּ ם כּ מוֹ תּה . רחמנית העוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַחיּ וֹ ת
הוֹ לכת היא החיּ וֹ ת, וּ לכל לּה  למזוֹ ן וּ צריכה העה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָל ּה 
ר וֹ צה וא מזוֹ ן, וּ מוֹ בילה וּ מביאה רח וֹ קה,  לדר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלמרחוֹ ק

מדּ וּ ע  למקוֹ מ ּה . ותחזר  ׁש ּת בא עד ׁש יּ תאּס פוּ לאכל כּ די  ? ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
מגּ יעה, וכא ׁש ר  מזוֹ ן. מאוֹ תוֹ  להן וּ תחלּ ק הח יּ וֹ ת ׁש אר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאצל ּה 
בּ אמצע  עוֹ מדת  והיא  החיּ וֹ ת, ׁש אר כּ ל  אצלּה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתאּס פוֹ ת

- ל דּ בר וסימן  ואחת. אחת לכל לא)וּ מחלּ קת בּ עוֹ ד (משלי  וּת קם ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
היא להן ּמ ח לּ קת וּ מּמ ה  וגוֹ '. לביתּה  טרף וּת ּת ן ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַלילה

מכּ לּ ן. אכל  י וֹ תר  אכלה כּ אלּ וּ  ')שׂ בעה, להן , מחלקת  .(מתי  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌◌ָ◌

ה לדת מ  אבי ל ְְִֵֵֶֶַָי

גּ ל וּ ת.וכאׁש ר חבלי  לּה  י גּ יע ׁש חר, ׁש נּ קרא הבּ קר י גּ יע ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש חר וּ ת ׁש ם על ה חר, איּ לת נקראת זה ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  היּ וֹ לדת. כּ מוֹ  כּ אבים ל ּה  ׁש יּ ׁש  כו)הבּ קר. (ישעיה  ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מתי  וגוֹ '. בּ חבליה ּת זעק ּת חיל ללדת תקריב הרה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְכּ מ וֹ 

להן  לילהמחלּ קת ׁש הוּ א בּ עוֹ ד לבא, רוֹ צה הבּ קר כּ אׁש ר ? ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ו ּת ּת ן  לילה בּ ע וֹ ד וּת קם ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  להאיר , עוֹ לה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוהחרוּ ת

תהלי זוהר 
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בּ ּמ זוֹ ן  שׂ בעים כּ לּ ם הבּ קר, ׁש האיר  כּ יון וגוֹ '. לביתּה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶטרף
◌ָ◌ֶׁש לּ ּה .

קר ְֶֶֶַַֹמח קת 

ואוֹ מר:אז  בּ כח קוֹ רא הרקיע, בּ אמצע  מתעוֹ רר  אחד קוֹ ל  ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌
למקוֹ מכם הכּ נסוּ  צאוּ קרוֹ בים  רחוֹ קים ואחד ! אחד כּ ל ! ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ואחד  אחד כּ ל המׁש , ׁש האיר  כּ יון ל וֹ . הראוּ י למקוֹ מוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵיאסף
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  למק וֹ מוֹ . קד )נאסף יאספוּ ן ּת ז (תהלים המׁש  רח ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

בּ בּ קר. וּ מחלּ קת בּ לּ ילה, וּ מתגּ לּ ית בּ יּ וֹ ם, הוֹ לכת והיא ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוגוֹ '.
החר. איּ לת  נקראת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

  מז לקחת הי ִִֶֶַַַָָֹהאפ

וגו 'ּכ א יּ ל  ב )ּת ערג ּפנחס:(מב, ּפרׁשת ּבּמדּבר  רמט:)[זֹוהר ](ּדף ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְְִִַַַַָָָָֹ

איּ ל . ונקראת והוֹ לכת, כּ גבּ וֹ ר מתגּ בּ רת  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלבּס וֹ ף 
הוֹ לכת מק וֹ ם מקוֹ םלאיזה מאוֹ תוֹ  ּפ רסאוֹ ת ׁש ים הוֹ לכת ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

. חׁש ׁש ל הר  ֹלתו ונכנסת מזון)ׁש יּ צאה, מריחה  (ומשם ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌
נח ׁש  רגליה את וּ מריח , חׁש ׁש ל הר  אוֹ תוֹ   ֹבּ תו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת
אצל  מם עוֹ לה והיא למרגּ לוֹ תיה.  והוֹ ל עקלּ תוֹ ן, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶאחד
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  מזמן ׁש ם, ׁש ּמ גּ יעה  כּ יון אוֹ ר. ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהר
וּ מ ם נצּ וֹ לית. והיא בּ זה, זה  ונלחם ויוֹ צא אחד, נחׁש  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהוּ א
לילה וּ מחצוֹ ת הלּ ילה. בּ חצוֹ ת למקוֹ מ ּה  ו ׁש בה מזוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶנוֹ טלת
ׁש ּמ איר כּ יון  הבּ קר. ׁש חרוּ ת ׁש עוֹ לה עד לחלּ ק, ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמתחילה 

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  מתראה, וא ה וֹ לכת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהיּ וֹ ם,

תהלי זוהר 

יתה 433זוהר הלימוד טבתסדר כ  ליו

מבתהלי מזמור  | לחודש  ז | שני ספר 

מטר על  ְֶֶַַָָמב ת 

ׁש ארוּ בׁש עה  כּ ל  אצלּה  מתאּס פוֹ ת למטר , צרי ׁש העוֹ לם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ מכניסה גּ בוֹ ּה , הר  לראׁש  עוֹ לה והיא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהחיּ וֹ ת,
 ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  בּ כיּ ה , אחר  בּ כ יּ ה וּ ב וֹ כה בּ רכּ יה, בּ ין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹראׁש ּה 
והיא הע וֹ לם. על וחס רחמים  וּ מתמלּ א ק וֹ לּה  ׁש וֹ מע ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵהוּ א
החיּ וֹ ת ׁש אר וכל עצמ ּה , וּ מס ּת ירה  ורצה, ההר, מראׁש  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶי וֹ רדת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אוֹ תּה . מוֹ צאוֹ ת וא אחריה מב )רוֹ דפ וֹ ת (תהלים ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מים  אפיקי  על  ּת ערג מיםכּ איּ ל אפיקי על  מהוּ  אפיקי?. על  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌

ּת ערג.מים  ואז למים , צמא והעוֹ לם ׁש התי בּ ׁש וּ , מאלּ וּ  - ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ

ילדת היא ואז   נ חְִֵֶֶַָָָה

בּ וֹ כהבּ ׁש עה לילד , זמנּ ּה  ׁש ּמ גּ יע כּ יון נסּת מת. ׁש ּמ תעבּ רת, ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
קוֹ לוֹ ת ׁש בעים  עד קוֹ ל, אחר  קוֹ ל  קוֹ ל וֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוּ מרימה

מזמ וֹ ר ׁש ל ּת בוֹ ת כ )כּ חׁש בּ וֹ ן צרה (תהלים בּ יוֹ ם ה' ׁש היאיענ , ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ה המעבּ רת ׁש ל ל ּה ׁש ירה ׁש וֹ מע הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  זּ את. ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

, החׁש הרי  ֹמּת ו גּ דוֹ ל אחד נחׁש  מוֹ ציא ואז  אצל ּה . ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָוּ מצוּ י
וּ בא זה, איּ ל עד  מגּ יע בּ עפר,  מלח ּפ יו ההרים , בּ ין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָוּ בא

ּפ עמים. מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  לּה   ְונוֹ ׁש◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

ילדת והיא ת ת  החת ְִֶֶַַָל

מים,ּפ עם י וֹ צא ׁש ניּ ה ּפ עם לוֹ חכת. והיא דּ ם , יוֹ צא ראׁש וֹ נה  ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ויוֹ לדת. ונפּת חת ׁש בּ הרים, החיּ וֹ ת אוֹ תן כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוׁש תוּ 

-  כ )וסימנ ו ּת ׁש ּת (במדבר  וכתוּ ב ּפ עמים. בּ מּט הוּ  הּס לע  את  ּוי ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌
וּ בעירם. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָהעדה 

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד432 טבתסדר יט  ליו

מבתהלי מזמור  | לחודש  ז | שני ספר 

בּ ּמ זוֹ ן  שׂ בעים כּ לּ ם הבּ קר, ׁש האיר  כּ יון וגוֹ '. לביתּה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶטרף
◌ָ◌ֶׁש לּ ּה .

קר ְֶֶֶַַֹמח קת 

ואוֹ מר:אז  בּ כח קוֹ רא הרקיע, בּ אמצע  מתעוֹ רר  אחד קוֹ ל  ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌
למקוֹ מכם הכּ נסוּ  צאוּ קרוֹ בים  רחוֹ קים ואחד ! אחד כּ ל ! ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ואחד  אחד כּ ל המׁש , ׁש האיר  כּ יון ל וֹ . הראוּ י למקוֹ מוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵיאסף
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  למק וֹ מוֹ . קד )נאסף יאספוּ ן ּת ז (תהלים המׁש  רח ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

בּ בּ קר. וּ מחלּ קת בּ לּ ילה, וּ מתגּ לּ ית בּ יּ וֹ ם, הוֹ לכת והיא ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוגוֹ '.
החר. איּ לת  נקראת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

  מז לקחת הי ִִֶֶַַַָָֹהאפ

וגו 'ּכ א יּ ל  ב )ּת ערג ּפנחס:(מב, ּפרׁשת ּבּמדּבר  רמט:)[זֹוהר ](ּדף ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְְִִַַַַָָָָֹ

איּ ל . ונקראת והוֹ לכת, כּ גבּ וֹ ר מתגּ בּ רת  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלבּס וֹ ף 
הוֹ לכת מק וֹ ם מקוֹ םלאיזה מאוֹ תוֹ  ּפ רסאוֹ ת ׁש ים הוֹ לכת ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

. חׁש ׁש ל הר  ֹלתו ונכנסת מזון)ׁש יּ צאה, מריחה  (ומשם ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌
נח ׁש  רגליה את וּ מריח , חׁש ׁש ל הר  אוֹ תוֹ   ֹבּ תו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת
אצל  מם עוֹ לה והיא למרגּ לוֹ תיה.  והוֹ ל עקלּ תוֹ ן, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶאחד
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  מזמן ׁש ם, ׁש ּמ גּ יעה  כּ יון אוֹ ר. ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהר
וּ מ ם נצּ וֹ לית. והיא בּ זה, זה  ונלחם ויוֹ צא אחד, נחׁש  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהוּ א
לילה וּ מחצוֹ ת הלּ ילה. בּ חצוֹ ת למקוֹ מ ּה  ו ׁש בה מזוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶנוֹ טלת
ׁש ּמ איר כּ יון  הבּ קר. ׁש חרוּ ת ׁש עוֹ לה עד לחלּ ק, ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמתחילה 

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  מתראה, וא ה וֹ לכת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהיּ וֹ ם,
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מטר על  ְֶֶַַָָמב ת 

ׁש ארוּ בׁש עה  כּ ל  אצלּה  מתאּס פוֹ ת למטר , צרי ׁש העוֹ לם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ מכניסה גּ בוֹ ּה , הר  לראׁש  עוֹ לה והיא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהחיּ וֹ ת,
 ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  בּ כיּ ה , אחר  בּ כ יּ ה וּ ב וֹ כה בּ רכּ יה, בּ ין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹראׁש ּה 
והיא הע וֹ לם. על וחס רחמים  וּ מתמלּ א ק וֹ לּה  ׁש וֹ מע ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵהוּ א
החיּ וֹ ת ׁש אר וכל עצמ ּה , וּ מס ּת ירה  ורצה, ההר, מראׁש  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶי וֹ רדת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אוֹ תּה . מוֹ צאוֹ ת וא אחריה מב )רוֹ דפ וֹ ת (תהלים ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מים  אפיקי  על  ּת ערג מיםכּ איּ ל אפיקי על  מהוּ  אפיקי?. על  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌

ּת ערג.מים  ואז למים , צמא והעוֹ לם ׁש התי בּ ׁש וּ , מאלּ וּ  - ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ

ילדת היא ואז   נ חְִֵֶֶַָָָה

בּ וֹ כהבּ ׁש עה לילד , זמנּ ּה  ׁש ּמ גּ יע כּ יון נסּת מת. ׁש ּמ תעבּ רת, ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
קוֹ לוֹ ת ׁש בעים  עד קוֹ ל, אחר  קוֹ ל  קוֹ ל וֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוּ מרימה

מזמ וֹ ר ׁש ל ּת בוֹ ת כ )כּ חׁש בּ וֹ ן צרה (תהלים בּ יוֹ ם ה' ׁש היאיענ , ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ה המעבּ רת ׁש ל ל ּה ׁש ירה ׁש וֹ מע הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  זּ את. ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

, החׁש הרי  ֹמּת ו גּ דוֹ ל אחד נחׁש  מוֹ ציא ואז  אצל ּה . ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָוּ מצוּ י
וּ בא זה, איּ ל עד  מגּ יע בּ עפר,  מלח ּפ יו ההרים , בּ ין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָוּ בא

ּפ עמים. מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  לּה   ְונוֹ ׁש◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

ילדת והיא ת ת  החת ְִֶֶַַָל

מים,ּפ עם י וֹ צא ׁש ניּ ה ּפ עם לוֹ חכת. והיא דּ ם , יוֹ צא ראׁש וֹ נה  ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ויוֹ לדת. ונפּת חת ׁש בּ הרים, החיּ וֹ ת אוֹ תן כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוׁש תוּ 

-  כ )וסימנ ו ּת ׁש ּת (במדבר  וכתוּ ב ּפ עמים. בּ מּט הוּ  הּס לע  את  ּוי ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌
וּ בעירם. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָהעדה 

תהלי זוהר 
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עלבּ א וֹ תוֹ  עליה חס הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ע בּ וּ ר(מעשה)זמן ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
נחׁש  חיה)ׁש ל כּ תוּ ב (של מה כט )?זה , ה'(תהלים קוֹ ל ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

יערוֹ ת  ויּ חף  איּ ל וֹ ת  איּ לוֹ ת וגוֹ '.יחוֹ לל יחוֹ לל ה' -קוֹ ל ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
- מיּ ד  קוֹ לוֹ ת. הבעים אלּ וּ  לעוֹ רר וצירים, חבלים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵאלּ וּ 

יערוֹ ת  להעבירויּ חשׂ ף אוֹ תּה (לעורר ), וּ להתגּ לּ וֹ ת נחׁש  אוֹ תוֹ  ַ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וּ בהיכלוֹ  מהוּ  וּ בהיכלוֹ , ללכת. בּ יניהם ׁש ל חיּ ה  בּ היכלוֹ  ? ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ואוֹ מרים ּפ וֹ תחים ההמוֹ נים אלּ וּ  כּ ל  הוּ א,  ּבּ רו ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ בוֹ ד  מהוּ  ג )?כּ בוֹ ד. מּמ ק וֹ מוֹ .(יחזקאל ה' כּ ב וֹ ד  ּבּ רו ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ונזק  צער מל  מתירא   אינ רה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהע סק

א הים ּכ א יּ ל  אלי תערג נפׁש י ּכ ן  מים אפיקי על (מב ,ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

אחרי :ב ) פ' ג' חלק סז :)[זוהר תורה](דף שמעון זוהר רבי פתח
ישראל  הם זכאים וגו'", מים אפיקי  על  ּת ערג "כּ איּ ל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְואמר,

ב  שהקדוש העמים, הקדושה,מכל תורה להם נתן הוא רוך
מצותיו, יעשו למען קדוש, ממקום קדושות נשמות והנחילם
מתירא אינו בתורה, שמשתעשע  מי שכל בתורה, וישתעשעו 

שכתוב: בעניי "מכל , אבד ּת י אז ׁש ע ׁש עי תוֹ רת (תהלים"לוּ לי  ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
צב ) .קיט,

שעשועי נקראת  תורה

שעשועים,מי נקראת התורה כי התורה, שעשועי , הם
יוֹ ם"שכתוב: י וֹ ם ׁש ע ׁש וּ עים  ל )"ואהיה ח , וזהו (משלי  , ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
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הצדיקים עם להשתעשע בא הוא ברוך שהקדוש שלמדנו,
עמהם. לשמוח בשביל להשתעשע, מהו העדן, בגן 

ל ה פע  מ  יקי ה ע לה ע ע  זכה  רה  ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהגע 
ִָינה

בהםשלמדנו , שכתוב הצדיקים, הם עלזכאים ּת תענּ ג ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ"אז
יד )ה '" נח , השפע (ישעיהו מן להתענג בשביל ,

הנחל  של שכתוב:סחההוא כמו  בּ צחצחוֹ ת , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ"והשׂ בּ יע 
" יא)נפׁש פסוק משתעשע (שם הוא ברוך הקדוש כביכול , ַ◌ְ◌ֶ◌

הצדיקים, בזה  שמתענגים הנחל של  ההוא השפע  עם בהם,
מן  הצדיקים עם להשתעשע זוכה בתורה, שמתיגע מי  וכל

הנחל. של ההוא אחרי השפע  פ' ג ' חלק .]סז :)(דף[זוהר

הצדיק   דר אימא  מיסוד השפעתה  לקבל שרוצה  כמלכות 

א הים ּכ א יּ ל  אלי תערג נפׁש י ּכ ן  מים אפיקי על (מב ,ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

אחרי :ב ) פ' ג' חלק סח.)[זוהר על ](דף  ּת ערג "כּ איּ ל ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְולמדנו,
ישראל  כנסת זו מים", שכתוב:סטאפיקי  כמו "איל וּ תי, ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

חוּ ׁש ה" כ )לעזרתי כב , ודאי (תהלים מים", אפיקי על  "ּת ערג , ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
הצדי "ק  ידי על  הנחל, מעינות של המים מן ,ע לשתות

שכתוב: כמו  הבּ שׂ ם""ּת ערג", ב )עא"לערגוֹ ת ו, השירים ,(שיר  ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌◌ַ◌ֶֹ◌

תהלי זוהר 

"אזסח. נאמר  זה שעל הבינה, מעולם השפע הארת  זו דנחלא, ָשקיו
צחצחות. נקראת השפע וזאת כידוע, ודאי  ה' על ה'", על ôְִַַַתע ìג

הקדושה.סט. השכינה  היסוד.ע.זו ספירת  ידי  פירוש ,עא.על
הבינה. שפע מימי מלאה  ערוגה נעשית שתהא 

הזוהר זיו
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עלבּ א וֹ תוֹ  עליה חס הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ע בּ וּ ר(מעשה)זמן ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
נחׁש  חיה)ׁש ל כּ תוּ ב (של מה כט )?זה , ה'(תהלים קוֹ ל ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

יערוֹ ת  ויּ חף  איּ ל וֹ ת  איּ לוֹ ת וגוֹ '.יחוֹ לל יחוֹ לל ה' -קוֹ ל ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
- מיּ ד  קוֹ לוֹ ת. הבעים אלּ וּ  לעוֹ רר וצירים, חבלים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵאלּ וּ 

יערוֹ ת  להעבירויּ חשׂ ף אוֹ תּה (לעורר ), וּ להתגּ לּ וֹ ת נחׁש  אוֹ תוֹ  ַ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וּ בהיכלוֹ  מהוּ  וּ בהיכלוֹ , ללכת. בּ יניהם ׁש ל חיּ ה  בּ היכלוֹ  ? ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ואוֹ מרים ּפ וֹ תחים ההמוֹ נים אלּ וּ  כּ ל  הוּ א,  ּבּ רו ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ בוֹ ד  מהוּ  ג )?כּ בוֹ ד. מּמ ק וֹ מוֹ .(יחזקאל ה' כּ ב וֹ ד  ּבּ רו ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ונזק  צער מל  מתירא   אינ רה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהע סק

א הים ּכ א יּ ל  אלי תערג נפׁש י ּכ ן  מים אפיקי על (מב ,ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

אחרי :ב ) פ' ג' חלק סז :)[זוהר תורה](דף שמעון זוהר רבי פתח
ישראל  הם זכאים וגו'", מים אפיקי  על  ּת ערג "כּ איּ ל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְואמר,

ב  שהקדוש העמים, הקדושה,מכל תורה להם נתן הוא רוך
מצותיו, יעשו למען קדוש, ממקום קדושות נשמות והנחילם
מתירא אינו בתורה, שמשתעשע  מי שכל בתורה, וישתעשעו 

שכתוב: בעניי "מכל , אבד ּת י אז ׁש ע ׁש עי תוֹ רת (תהלים"לוּ לי  ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
צב ) .קיט,

שעשועי נקראת  תורה

שעשועים,מי נקראת התורה כי התורה, שעשועי , הם
יוֹ ם"שכתוב: י וֹ ם ׁש ע ׁש וּ עים  ל )"ואהיה ח , וזהו (משלי  , ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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הצדיקים עם להשתעשע בא הוא ברוך שהקדוש שלמדנו,
עמהם. לשמוח בשביל להשתעשע, מהו העדן, בגן 

ל ה פע  מ  יקי ה ע לה ע ע  זכה  רה  ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהגע 
ִָינה

בהםשלמדנו , שכתוב הצדיקים, הם עלזכאים ּת תענּ ג ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ"אז
יד )ה '" נח , השפע (ישעיהו מן להתענג בשביל ,

הנחל  של שכתוב:סחההוא כמו  בּ צחצחוֹ ת , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ"והשׂ בּ יע 
" יא)נפׁש פסוק משתעשע (שם הוא ברוך הקדוש כביכול , ַ◌ְ◌ֶ◌

הצדיקים, בזה  שמתענגים הנחל של  ההוא השפע  עם בהם,
מן  הצדיקים עם להשתעשע זוכה בתורה, שמתיגע מי  וכל

הנחל. של ההוא אחרי השפע  פ' ג ' חלק .]סז :)(דף[זוהר

הצדיק   דר אימא  מיסוד השפעתה  לקבל שרוצה  כמלכות 

א הים ּכ א יּ ל  אלי תערג נפׁש י ּכ ן  מים אפיקי על (מב ,ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

אחרי :ב ) פ' ג' חלק סח.)[זוהר על ](דף  ּת ערג "כּ איּ ל ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְולמדנו,
ישראל  כנסת זו מים", שכתוב:סטאפיקי  כמו "איל וּ תי, ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

חוּ ׁש ה" כ )לעזרתי כב , ודאי (תהלים מים", אפיקי על  "ּת ערג , ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
הצדי "ק  ידי על  הנחל, מעינות של המים מן ,ע לשתות

שכתוב: כמו  הבּ שׂ ם""ּת ערג", ב )עא"לערגוֹ ת ו, השירים ,(שיר  ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌◌ַ◌ֶֹ◌

תהלי זוהר 

"אזסח. נאמר  זה שעל הבינה, מעולם השפע הארת  זו דנחלא, ָשקיו
צחצחות. נקראת השפע וזאת כידוע, ודאי  ה' על ה'", על ôְִַַַתע ìג

הקדושה.סט. השכינה  היסוד.ע.זו ספירת  ידי  פירוש ,עא.על
הבינה. שפע מימי מלאה  ערוגה נעשית שתהא 

הזוהר זיו
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הזה בעולם ממך, לשתות אהים",  אלי תערג נפׁש י  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ"כּ ן
הבא. ובעולם

והיסוד  ליסוד ומה והוד לנצח   ומש ז"א  לספירות מהבינה
למלכות

למעלהמעינות אחד מעין הם, איזה שנאמר:עבהנחל ,
הגּ ן  את להׁש ק וֹ ת מעדן יצא  (בראשיתוגו '""ונהר  ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

י) הגן ב , את ומשקה ויוצא נמשך ומשם אותן עג, וכל
מעינות בשני ומתאספים ויוצאים נמשכים הנחלים,
בהמדרגה מים אפיקי נקראים ואלה והוד, נצח שנקראים

צדי "ק  שנקראת השפע עד ההיא ויוצא  נמשך שממנו ,
נמצאים ביחד וצב "י  אי"ל לפיכך הגן, את ,עהלהשקות

וצדי"ק. צד "ק

בני   צור כדי לה  ישפיע  שז"א שצועקת  כאיל היא המלכות 
ישראל

א הים ּכ א יּ ל  אלי תערג נפׁש י ּכ ן  מים אפיקי על (מב ,ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

ויקהל:ב ) פרשת ב' חלק  ריט:)[זוהר שמעון,](דף רבי  אמר עוד
חיה אבל נתבאר, זה מקרא מים", אפיקי  על ּת ערג ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ"כּ איּ ל 
מפתחות אלף  על בממשלה שולטת והיא בעולם, יש אחת

תהלי זוהר 

הבינה.עב . גן.עג .זו שנקראת להמלכות , השפע נמשך הבינה, מן 

צדיק.עד. ליסוד השפע  נמשך והוד, נצח הספירות איל עה .מן
יסוד. צדיק  מלכות, צדק תפארת , צבי  מלכות,

הזוהר זיו
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יום אפיקי עובכל על  תמיד שלה והשתוקקות נקבה, והיא ,
מצמאונה ולהרוות לשתות על עזמים, ּת ערג "כּ א יּ ל שכתוב: ,ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌

מים". ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲאפיקי

יחד  תמיד להיות  צריכי ומלכות  ז "א 

כאילת,כאן כתוב ולא "כּ איּ ל ", כתוב  בתחלה להסתכל , ◌ָ◌ַ◌ְיש
סוד  זה אבל יערג, כתוב ולא "ּת ערג", כך  ֹ◌ֲ◌ַואחר

כי להפרידם, שלא יחד , שניהם ונקבה  זכר אחד במשמעות
יחדו.עחהם שניהם אלא  מזו , זה להפריש נצרך  ולא

 הדי מידת  היא  כי להשפיע עליה  קשה  השפעות  כשמקבלת
מתעברתוזאת  וכשהיא מים", אפיקי על "ּת ערג הנקבה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַהחיה

עליה ועמוס הזכר, קיימת.עטמן הדין מדת על שהרי  ,

ומולידה מכישה העליו נחש 
נחש וכאשר הוא ברוך הקדוש לה מזמין ללדת , צריכה

מקום, באותו ומכישה ובא הגדול , העליון
.פומולדת

תהלי זוהר 

מדתעו . היא  פירוש נוקבא , איהי השפע, אוצרות מן  המפתחות
הבינה.עז.המלכות. עולם  שפע מן מכמה עח.פירוש, ידוע זה

וגם אחד, הם התפארת  עם  מזדווגת  המלכות  שכאשר מקומות,
זכר. בלשון נקראת מן עט .המלכות  בשפע נתמלאית  כשהיא פירוש,

פי  שעל לקטרג, המקטרג נתעורר  אז הזה, לעולם  להשפיע התפארת,
היא זה ידי ועל הזה, לעולם השפע להשפיע  כדאי אין הדין, מדת

לילד. מקשה שאינו פ.נעשית ונורא, גדול סוד הוא  הזה, הנחש  סוד

הזוהר זיו
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הזה בעולם ממך, לשתות אהים",  אלי תערג נפׁש י  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ"כּ ן
הבא. ובעולם

והיסוד  ליסוד ומה והוד לנצח   ומש ז"א  לספירות מהבינה
למלכות

למעלהמעינות אחד מעין הם, איזה שנאמר:עבהנחל ,
הגּ ן  את להׁש ק וֹ ת מעדן יצא  (בראשיתוגו '""ונהר  ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

י) הגן ב , את ומשקה ויוצא נמשך ומשם אותן עג, וכל
מעינות בשני ומתאספים ויוצאים נמשכים הנחלים,
בהמדרגה מים אפיקי נקראים ואלה והוד, נצח שנקראים

צדי "ק  שנקראת השפע עד ההיא ויוצא  נמשך שממנו ,
נמצאים ביחד וצב "י  אי"ל לפיכך הגן, את ,עהלהשקות

וצדי"ק. צד "ק

בני   צור כדי לה  ישפיע  שז"א שצועקת  כאיל היא המלכות 
ישראל

א הים ּכ א יּ ל  אלי תערג נפׁש י ּכ ן  מים אפיקי על (מב ,ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

ויקהל:ב ) פרשת ב' חלק  ריט:)[זוהר שמעון,](דף רבי  אמר עוד
חיה אבל נתבאר, זה מקרא מים", אפיקי  על ּת ערג ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ"כּ איּ ל 
מפתחות אלף  על בממשלה שולטת והיא בעולם, יש אחת

תהלי זוהר 

הבינה.עב . גן.עג .זו שנקראת להמלכות , השפע נמשך הבינה, מן 

צדיק.עד. ליסוד השפע  נמשך והוד, נצח הספירות איל עה .מן
יסוד. צדיק  מלכות, צדק תפארת , צבי  מלכות,

הזוהר זיו
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יום אפיקי עובכל על  תמיד שלה והשתוקקות נקבה, והיא ,
מצמאונה ולהרוות לשתות על עזמים, ּת ערג "כּ א יּ ל שכתוב: ,ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌

מים". ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲאפיקי

יחד  תמיד להיות  צריכי ומלכות  ז "א 

כאילת,כאן כתוב ולא "כּ איּ ל ", כתוב  בתחלה להסתכל , ◌ָ◌ַ◌ְיש
סוד  זה אבל יערג, כתוב ולא "ּת ערג", כך  ֹ◌ֲ◌ַואחר

כי להפרידם, שלא יחד , שניהם ונקבה  זכר אחד במשמעות
יחדו.עחהם שניהם אלא  מזו , זה להפריש נצרך  ולא

 הדי מידת  היא  כי להשפיע עליה  קשה  השפעות  כשמקבלת
מתעברתוזאת  וכשהיא מים", אפיקי על "ּת ערג הנקבה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַהחיה

עליה ועמוס הזכר, קיימת.עטמן הדין מדת על שהרי  ,

ומולידה מכישה העליו נחש 
נחש וכאשר הוא ברוך הקדוש לה מזמין ללדת , צריכה

מקום, באותו ומכישה ובא הגדול , העליון
.פומולדת

תהלי זוהר 

מדתעו . היא  פירוש נוקבא , איהי השפע, אוצרות מן  המפתחות
הבינה.עז.המלכות. עולם  שפע מן מכמה עח.פירוש, ידוע זה

וגם אחד, הם התפארת  עם  מזדווגת  המלכות  שכאשר מקומות,
זכר. בלשון נקראת מן עט .המלכות  בשפע נתמלאית  כשהיא פירוש,

פי  שעל לקטרג, המקטרג נתעורר  אז הזה, לעולם  להשפיע התפארת,
היא זה ידי ועל הזה, לעולם השפע להשפיע  כדאי אין הדין, מדת

לילד. מקשה שאינו פ.נעשית ונורא, גדול סוד הוא  הזה, הנחש  סוד

הזוהר זיו
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יו כל  מתעצבת  המלכות

הכתוב:סו וזהו  והרנ "ד  ע צּ ב וֹ נ אר בּ ה טז)"הרבּ ה ג, (בראשית ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌
העולם, מעשי  על ותעצב יום, בכל רועדת שהיא לפי 

בנים" ּת לדי פניהם"בּ עצב  המעציב הנחש, סוד זה "בּ עצב", , ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
העולם. של

כלו מגרמה לה  ואי במלכות מושל ז"א 

אפיקי "ואל על "ּת ערג שכתוב: כמו ,"ּת ׁש וּ קת  איׁש ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
בּ "מים", ימׁש ל  שהוא"והוּ א הסוד, ביארנו  הרי , ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עליה כמו פאמושל  הלבנה שאמרה לפי  מה, מפני זה וכל ,

ואין פבשלמדנו  ממשלתה, ונקטן אורה, נתמעט זה ובעבור  ,
הכח. לה שנותנים  מה מלבד מעצמה, רשות לה

זכר.  וג נקבה  בחינת  ג המלכות 

א הים ּכ א יּ ל  אלי תערג נפׁש י ּכ ן  מים אפיקי על (מב ,ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

פנחס:ב ) פ ' ג' חלק רמט.)[זוהר פתח,](דף  אבא ◌ָ◌ַ◌ְ"כּ איּ לרבי
אהים" אלי תערג נפׁש י כּ ן  מים  אפיקי על זהּת ערג מקרא , ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

שם וכתוב איל, כאן כתוב החר "נתבאר , כב ,"איּ לת (תהלים ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
נקבהא) מדרגת ויש זכר  מדרגת שיש לפי  הכל,פג, כן פי על [ואף 

תהלי זוהר 

הלבנה.פא .מובן. על  השמש כדמיון המלכות, על שולט התפארת 
אחד.פב. בכתר משתמשים מלכים שני אין לומר, תפארתפג.שקטרגה

ומלכות.

הזוהר זיו

יתה 439זוהר הלימוד טבתסדר כא  ליו
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שכתוב: זהו נקבה, של בשם נקרא הוא וגם זכר, של  בשם נקרא ההוא, איל אחד,

אחד] והכל יערג , כתיב ולא ּתערג", ."ּכאּיל ְֲַַָֹ

הרחמנית לאילה משולה 

שאין ומהו  רחמנית, חיה היא  זאת אלא החר", ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ"איּ לת
שבזמן  לפי כמוה, רחמנית שבעולם חיות בכל
כל  ועבור  עבורה למזון ונצרכת  לה, דוחקת שהשעה

מולידהפד החיות ומשם רחוק, לדרך למרחק הולכת היא ,
מזון, לחמּה"ומביאה ּתביא "מּמרחק שכתוב: יד)[כמו  לא, ולאפה](משלי , ְְִִֶַָָָ

מה, מפני למקומה, ותחזור  שתבוא  עד לאכול תחפץ
שיתאספו  מאותו בשביל  להם ותחלק החיות, שאר אליה

החיות שאר כל אליה מתאספים באה היא וכאשר ,פוהמזון,
כמו  ואחד, אחד לכל ומחלקת באמצע, עומדת  והיא

וגו '"שכתוב: לביתּה  טרף  וּת ּת ן לילה בּ ע וֹ ד פסוק"ו ּת קם (שם ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
אכלהטו) כאילו תשבע, היא להם, מחלקת שהיא וממה ,

מכלן. מאכל יותר 

מ יח חבלי ל יהיה הא לה  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָלפני

של וכאׁש ר חבלים לה יבאו שחר, שנקרא הבקר יבא ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
שםפזהגלות על החר", "איּ לת נקראת ולפיכך ,ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

תהלי זוהר 

הזה.פד. עולם  עבור  השרים, לע' שפע  מעולםפה .לחלק פירוש ממרחק
התפארת. באמצעות שרים..פו הבינה, הע'פז.השבעים שיונקים  פי על אף

ישראל לעם וישחיתו  ירעו מקום  מכל  הקדושה, השכינה מן  שלהם  שפע שרים

הזוהר זיו
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מ יח חבלי ל יהיה הא לה  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָלפני

של וכאׁש ר חבלים לה יבאו שחר, שנקרא הבקר יבא ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
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תהלי זוהר 
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מבתהלי מזמור  | לחודש  ז | שני ספר 

שכתוב : זהו כיולדה, חבלים לה שיהיה הבקר , חשכות
בּ חבליה  ּת זעק ּת חיל  ללדת ּת קריב הרה  (ישעיהווגו '""כּ מוֹ  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

.יז)כו ,

הפע את  לה מחלקת היא  הקר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹתחיל

לבוא,ומתי  קרוב  הבקר כאשר  להם, מחקת ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִהיא
לקבל  תעלה היא וחשך  לילה שהוא  ובעוד

שכתוב :פחהארה כמו טרף , וּת ּת ן  לילה  בּ עוֹ ד ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ"ו ּת קם
בהמזון וגו '"לביתּה  נשבעים כלם הבקר , שמאיר  כיון , ְ◌ֵ◌ָ◌

שלה.

ממנה והרחוקי לשלוט יחזרו לשכינה   הקרובי המלאכי
לתהו יחזרו

ואומר,אז  בכח, קורא הרקיע, באמצע נתעורר אחד קול
יאסף  אחד כל יצאו , והרחוקים למקומם, יכנסו הקרובים

לו. הראוי  למקומו

בוקר לפנות שמחלקת  השחר אילת נקראת

זהו כיון  למקומו, נאסף  ואחד אחד כל  השמש , שמאיר
יאספוּ ן שכתוב: המׁש  כב )וגו '""ּת זרח קד , ,(תהלים  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

הבקר, כעלות ומחלקת בלילה, ונתגלית ביום הולכת והיא
השחר. אילת  נקראת ולפיכך

תהלי זוהר 

עליהן. שולטים  שהם התפ פח.האומות מן שפע ארת.לקבל

הזוהר זיו
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וחלוקת השפע נטילת  אופ

אנהאחר איל, נקראת ואז והולכת , כגבור מתגברת כך
ההוא מהמקום פרסאות, ששים הולכת הולכת,

מביאהפטשיוצאת ומשם חשך, שהוא הר לתוך ונכנסת ,
נחש  אחריה נמשך החשך, הר בתוך  הולכת כאשר המזון,

לרגלה והולך אחד, ההרצעקלתון אל  משם עולה והיא ,
אור הצאשהוא לה  מזמין שמה, שמגעת כיון ברוך , קדוש

אחר נחש ומשםצבהוא ניצלת והיא בזה, זה ומתגרים ויוצא ,
ואחר הלילה, בחצות למקומה וחוזרת מזון, לוקחת היא
הבקר, חשכות עלות עד  מזון, לחלק מתחלת  הלילה חצות

שנתבאר. כמו נראית, ולא הולכת היום, שמאיר כיון

למטר צרי שהעול בזמ צועקת

שארובזמן  כל אליה מתכנסות למטר , נצרך שהעולם
ראשהצגהחיות מכנסת גבוה, הר  לראש עולה והיא ,

הוא ברוך והקדוש גועה, אחר גועה ותגעה כרעיה, בין

תהלי זוהר 

שעל פט . הספירות , שש על רמז שזה לומר, יש פרסי שתין
חשך של  הר  ונקרא  הבריאה , עולם  שהוא הבינה, עד המלכות
הבינה  ומן  חשך, הוא ובורא אור, הוא  יוצר  כי ההשגה, בענין

למלכות. השפע השפעצ.נמשך ממנה לגזול אחריה, כרוך ס"מ
משם. היצירה.צא .בחזירתה לעולם  המלאךצב.היינו שזה  אפשר 

השפע. לגזול  מניחו ואין הס"מ, עם ילחם  ע'צג.גבריאל כל
השרים.

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד440 טבתסדר כא  ליו

מבתהלי מזמור  | לחודש  ז | שני ספר 

שכתוב : זהו כיולדה, חבלים לה שיהיה הבקר , חשכות
בּ חבליה  ּת זעק ּת חיל  ללדת ּת קריב הרה  (ישעיהווגו '""כּ מוֹ  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

.יז)כו ,

הפע את  לה מחלקת היא  הקר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹתחיל
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למטר צרי שהעול בזמ צועקת

שארובזמן  כל אליה מתכנסות למטר , נצרך שהעולם
ראשהצגהחיות מכנסת גבוה, הר  לראש עולה והיא ,

הוא ברוך והקדוש גועה, אחר גועה ותגעה כרעיה, בין

תהלי זוהר 

שעל פט . הספירות , שש על רמז שזה לומר, יש פרסי שתין
חשך של  הר  ונקרא  הבריאה , עולם  שהוא הבינה, עד המלכות
הבינה  ומן  חשך, הוא ובורא אור, הוא  יוצר  כי ההשגה, בענין

למלכות. השפע השפעצ.נמשך ממנה לגזול אחריה, כרוך ס"מ
משם. היצירה.צא .בחזירתה לעולם  המלאךצב.היינו שזה  אפשר 

השפע. לגזול  מניחו ואין הס"מ, עם ילחם  ע'צג.גבריאל כל
השרים.

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד442 טבתסדר כב ליו

מבתהלי מזמור  | לחודש  ז | שני ספר 

: היםגלא נפׁש י מתיצמאה חי לאל 
אהים ּפ ני ואראה דמעתיד :אבוֹ א לּ י היתה 

היא איּ ה היּ וֹ ם כּ ל אלי ּב אמר ולילה יוֹ מם לחם
:אעברה כּ י נפׁש י עלי ואׁש ּפ כה אזכּ רה אלּ ה

אהים ּב ית עד אדּ דּ ם  בּ ּסותוֹ דה רנּ ה בּ קוֹ ל 
חוֹ גג: הוֹ חיליוהמוֹ ן עלי וּת המי נפׁש י ׁש ּת וֹ חחי ּת  מה 

ּפ ניו:לאהים ׁש וּ עוֹ ת י אוֹ דנּ וּ  עוֹ ד אהיזכּ י 
מארץ אזכּ ר כּ ן על תׁש ּת וֹ חח נפׁש י עלי

מצ מהר וחרמוֹ נים ּת הוֹ םחער:ירדּ ן אל ּת הוֹ ם 
עברוּ : עלי וגלּ י מׁש בּ רי כּ ל צנּ וֹ רי לקוֹ ל קוֹ רא

יורדת והיא העולם, על ומרחם רחמים, ונתמלא קולה, שומע 
רצות החיות שאר וכל עצמה, ומסתרת ובורחת  ההר, מראש
על  ּת ערג "כּ איּ ל  שכתוב : זהו  אותה, מוצאות ואין ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְאחריה,
המים, נתיבשו כאשר  מים", אפיקי  "על מהו מים", ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲאפיקי

תערג. היא אז למים, נצמא והעולם

ל הע נחלק גוני וחמ ה  עי ארְְְֱֲִִִֶַַָָָָָָ

וגו 'ּת הוֹ ם  צנּ וֹ רי לקוֹ ל  קוֹ רא ּת ה וֹ ם  ח)אל [זֹוהר:(מב, ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ

ּבראׁשית נא :)ּפרׁשת ׁש ל ](ּדף  גונים וחמה בּ ארבּ עים ְְִֵַַָָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
לׁש בעה נחלקים ׁש בעה העוֹ לם. נחלק א וֹ ר וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִמיני
מתגּ לגּ לוֹ ת ואבנים ׁש לּ וֹ , בּ ּת הוֹ ם מכּ ה אחד כּ ל ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְתהוֹ מוֹ ת.

תהלי זוהר 

יתה 443זוהר הלימוד טבתסדר כב ליו

מבתהלי מזמור  | לחודש  ז | שני ספר 

ונוֹ קב  אבנים בּ אוֹ תם אוֹ ר אוֹ תוֹ  ונכנס הּת הוֹ ם,  ְֹבּ תו◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
על  ואחד אחד כּ ל וׁש וֹ קעים בּ הם, י וֹ צאים וּ מים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם,

לׁש ני וּ מכ ּס ה צדדים.הּת הוֹ ם ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

"רי צ לקל קרא  ה אל  ה"ְְְִֵֶֶ

לאר בּ עתיוֹ צאים וּ מכּ ה אוֹ ר ונכנס נקבים, בּ אוֹ תם מים ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וּ פוֹ גׁש ים בּ חברתוֹ , האוֹ ר מתגּ לגּ ל הּת הוֹ ם. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִצדדי 
בּ ׁש בעה ׁש בעה אוֹ תם  כּ ל  ואוֹ חזים הּמ ים, ונחלקים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ אחד ,

וכוֹ רים והחׁש כים[שורים]תהוֹ מוֹ ת, הּת הוֹ ם. ׁש ל בּ ח ׁש כים ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
וּ מתגּ לגּ לים ויוֹ רדים ה ּמ ים וע וֹ לים בּ הם, מתערבים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
וּ מים  וחׁש אוֹ רוֹ ת כּ אחד וּ מתערבים מאוֹ רוֹ ת. ,בּ אוֹ תם ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌

חׁש וּ כים. נראים ׁש א אוֹ ר וֹ ת מהם ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ וּ 

ׁש ל ּכ ל צנּ וֹ ר וֹ ת וחמ ה לׁש בעה ונחלקים בּ חברוֹ , מכּ ה אחד  ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
בקוֹ ל וֹ , עוֹ לה וצ נּ וֹ ר  צנּ וֹ ר כּ ל מים. זוֹ רמים וּ בהם ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה ּת הוֹ ם,
קוֹ רא ּת הוֹ ם כּ ל  נ ׁש מע, קוֹ ל וּ כׁש אוֹ תוֹ  מזדּ עזעים. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּת הוֹ מוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  . ּב ואכּ נס מימי חק  ואוֹ מר: מב )לחברוֹ  (תהלים  ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
.צנּ וֹ רי לקוֹ ל קוֹ רא ּת הוֹ ם אל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְּת הוֹ ם

אחד  צבע   נע   ידי ה ֲִִֶֶֶַַַָָָל

מאוֹ תּת חת  ׁש ׁש  מהם[וחמשה]וּ ׁש מוֹ נים[וששים]אלּ ה גּ ידים . ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
בּ זה זה  נכלל וּ  אדּמ ים. וּ מהם ׁש חרים וּ מהם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְלבנים
רׁש תוֹ ת, עשׂ רה  בּ ׁש בע נרקמוּ  גּ ידים אוֹ תם אחד. גון ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ וּ 

גּ ידים. רׁש ת נקראת אחת  ויוֹ רדים[התקימו]וכל בּ זה זה  נרקמוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד442 טבתסדר כב ליו

מבתהלי מזמור  | לחודש  ז | שני ספר 

: היםגלא נפׁש י מתיצמאה חי לאל 
אהים ּפ ני ואראה דמעתיד :אבוֹ א לּ י היתה 

היא איּ ה היּ וֹ ם כּ ל אלי ּב אמר ולילה יוֹ מם לחם
:אעברה כּ י נפׁש י עלי ואׁש ּפ כה אזכּ רה אלּ ה

אהים ּב ית עד אדּ דּ ם  בּ ּסותוֹ דה רנּ ה בּ קוֹ ל 
חוֹ גג: הוֹ חיליוהמוֹ ן עלי וּת המי נפׁש י ׁש ּת וֹ חחי ּת  מה 

ּפ ניו:לאהים ׁש וּ עוֹ ת י אוֹ דנּ וּ  עוֹ ד אהיזכּ י 
מארץ אזכּ ר כּ ן על תׁש ּת וֹ חח נפׁש י עלי

מצ מהר וחרמוֹ נים ּת הוֹ םחער:ירדּ ן אל ּת הוֹ ם 
עברוּ : עלי וגלּ י מׁש בּ רי כּ ל צנּ וֹ רי לקוֹ ל קוֹ רא

יורדת והיא העולם, על ומרחם רחמים, ונתמלא קולה, שומע 
רצות החיות שאר וכל עצמה, ומסתרת ובורחת  ההר, מראש
על  ּת ערג "כּ איּ ל  שכתוב : זהו  אותה, מוצאות ואין ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְאחריה,
המים, נתיבשו כאשר  מים", אפיקי  "על מהו מים", ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲאפיקי

תערג. היא אז למים, נצמא והעולם

ל הע נחלק גוני וחמ ה  עי ארְְְֱֲִִִֶַַָָָָָָ

וגו 'ּת הוֹ ם  צנּ וֹ רי לקוֹ ל  קוֹ רא ּת ה וֹ ם  ח)אל [זֹוהר:(מב, ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ

ּבראׁשית נא :)ּפרׁשת ׁש ל ](ּדף  גונים וחמה בּ ארבּ עים ְְִֵַַָָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
לׁש בעה נחלקים ׁש בעה העוֹ לם. נחלק א וֹ ר וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִמיני
מתגּ לגּ לוֹ ת ואבנים ׁש לּ וֹ , בּ ּת הוֹ ם מכּ ה אחד כּ ל ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְתהוֹ מוֹ ת.

תהלי זוהר 

יתה 443זוהר הלימוד טבתסדר כב ליו

מבתהלי מזמור  | לחודש  ז | שני ספר 

ונוֹ קב  אבנים בּ אוֹ תם אוֹ ר אוֹ תוֹ  ונכנס הּת הוֹ ם,  ְֹבּ תו◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
על  ואחד אחד כּ ל וׁש וֹ קעים בּ הם, י וֹ צאים וּ מים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם,

לׁש ני וּ מכ ּס ה צדדים.הּת הוֹ ם ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

"רי צ לקל קרא  ה אל  ה"ְְְִֵֶֶ

לאר בּ עתיוֹ צאים וּ מכּ ה אוֹ ר ונכנס נקבים, בּ אוֹ תם מים ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וּ פוֹ גׁש ים בּ חברתוֹ , האוֹ ר מתגּ לגּ ל הּת הוֹ ם. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִצדדי 
בּ ׁש בעה ׁש בעה אוֹ תם  כּ ל  ואוֹ חזים הּמ ים, ונחלקים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ אחד ,

וכוֹ רים והחׁש כים[שורים]תהוֹ מוֹ ת, הּת הוֹ ם. ׁש ל בּ ח ׁש כים ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
וּ מתגּ לגּ לים ויוֹ רדים ה ּמ ים וע וֹ לים בּ הם, מתערבים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
וּ מים  וחׁש אוֹ רוֹ ת כּ אחד וּ מתערבים מאוֹ רוֹ ת. ,בּ אוֹ תם ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌

חׁש וּ כים. נראים ׁש א אוֹ ר וֹ ת מהם ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ וּ 

ׁש ל ּכ ל צנּ וֹ ר וֹ ת וחמ ה לׁש בעה ונחלקים בּ חברוֹ , מכּ ה אחד  ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
בקוֹ ל וֹ , עוֹ לה וצ נּ וֹ ר  צנּ וֹ ר כּ ל מים. זוֹ רמים וּ בהם ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה ּת הוֹ ם,
קוֹ רא ּת הוֹ ם כּ ל  נ ׁש מע, קוֹ ל וּ כׁש אוֹ תוֹ  מזדּ עזעים. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּת הוֹ מוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  . ּב ואכּ נס מימי חק  ואוֹ מר: מב )לחברוֹ  (תהלים  ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
.צנּ וֹ רי לקוֹ ל קוֹ רא ּת הוֹ ם אל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְּת הוֹ ם

אחד  צבע   נע   ידי ה ֲִִֶֶֶַַַָָָל

מאוֹ תּת חת  ׁש ׁש  מהם[וחמשה]וּ ׁש מוֹ נים[וששים]אלּ ה גּ ידים . ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
בּ זה זה  נכלל וּ  אדּמ ים. וּ מהם ׁש חרים וּ מהם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְלבנים
רׁש תוֹ ת, עשׂ רה  בּ ׁש בע נרקמוּ  גּ ידים אוֹ תם אחד. גון ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ וּ 

גּ ידים. רׁש ת נקראת אחת  ויוֹ רדים[התקימו]וכל בּ זה זה  נרקמוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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כּ מראה רׁש תוֹ ת ׁש ּת י עוֹ מד וֹ ת אלּ ה ּת חת ה ּת הוֹ ם. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ תחּת ית 
הנּ חׁש ת. כּ מראה אחרוֹ ת ר ׁש תוֹ ת וּ ׁש ּת י  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַה בּ רזל ,

  י כסאת  ְְִֵֵָני 

כּ ל ׁש ני  ממאל. ואחד מיּ מין אחד עליהם, עוֹ מדים כסא וֹ ת  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
מאוֹ תם י וֹ רדים וּ מים כּ אחד, מחבּ רוֹ ת ר ׁש ת וֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תן
אחד  כסאוֹ ת, ׁש ני אוֹ תם האלּ ה. בּ ר ׁש תוֹ ת ונכנסים  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִצנּ וֹ ר וֹ ת
הכּ סא וֹ ת ׁש ני  ּת ח ׁש . רקיע ׁש ל כּ ּס א ואחד ׁש חר, רקיע  ׁש ל  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִכּ ּס א

עוֹ לים עוֹ לים, כּ ׁש הם הרקיע [באחד]הלּ ל וּ , ׁש ל כּ ּס א בּ אוֹ תוֹ  ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הּת חׁש . רקיע ׁש ל כּ ּס א  בּ אוֹ תוֹ  י וֹ רדים וּ כׁש יּ וֹ רדים, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ַהחר.

ה מת  ת א ל  ליל מת  א כסא ת ני  יְְְְְְִִִֵֵֵַָָ

לק וֹ לּת ה וֹ ם  קוֹ רא ּת ה וֹ ם ח)וגו'צנּ וֹ רי אל פרשת :(מב, [זוהר ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

נא .)בראשית  ואחד ](דף מיּ מין אחד  הלּ לוּ , הכּ סאוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ני
כּ ּס א ואוֹ תוֹ  מיּ מין, החר הרקיע ׁש ל  כּ ּס א ואוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִממאל.
הרקיע  ׁש ל בּ כּ ּס א כּ ׁש עוֹ לים ממאל. ה ּת חׁש  רקיע ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל 
בּ וֹ . ויוֹ רדים שׂ מאל רקיע ׁש ל הכּ ּס א  מנמי ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַהחר,

בּ אחד, אחד  הכּ סאוֹ ת ולוקחים]מתגּ ל גּ לים כּ ל [יורדים לוֹ קחים  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אוֹ  וּ מכניסים לתוֹ כם הרׁש תוֹ ת הּת ה וֹ םאוֹ תן לתחּת ית תם ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

אוֹ תם מ כּ ל למעלה ועוֹ לה אחד  כּ ּס א ע וֹ מד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ נה.
בּ ין  הּת הוֹ מוֹ ת. כּ ל ׁש ל  למ ּט ה אחר  כּ ּס א ועוֹ מד ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַהּת הוֹ מוֹ ת,
אוֹ תם וכל ּת הוֹ מוֹ ת. א וֹ תם  כּ ל מת גּ ל גּ לים אלּ וּ  כסאוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ני

הלּ ל וּ . הכּ סאוֹ ת ׁש ני  בּ ין ננעצוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִצנּ וֹ רוֹ ת
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צרת וחמ ה   בעיְֲִִִִַָ

ׁש ל [אורות]וחמהׁש בעים עליוֹ נים הם ׁש בעה הם. צנּ וֹ רוֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
נעוּ צים וכ לּ ם בּ הם, אח וּ זים אחרים אוֹ תם וכל ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַה כּ ל,
הזּ ה הכּ ּס א  בּ גלגּ לּ י וּ נעוּ צים הזּ ה, בּ צּ ד  הזּ ה ה כּ ּס א ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ גל גּ לּ י

הזּ ה. ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַבּ צּ ד

רדי וי לי ע ְְִִִַמי

בתהומות]בּ הם כּ וֹ רים[נ"א: ׁש יּ וֹ רדים אוֹ תם ויוֹ רדים. ע וֹ לים מים ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
נכנסים ׁש עוֹ לים  א וֹ תם אוֹ תם. וּ בוֹ קעים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַבּ ּת הוֹ מוֹ ת
עד  היּ ּמ ים. לׁש בעת וּ ממלּ אים ועוֹ לים האבנים, נקבי  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

עלי וֹ ן. בּ סוֹ ד  אוֹ רוֹ ת ׁש ל  גונים ׁש בעה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ אן 

לצר א  בר  ה א ר דה ברא  ְֶֶַָָָָָָֹֹֹלא 

כּ תוּ באמרוּ  מה א)לוֹ : ויּ בדּ ל (שם  הרקיע  את אהים  ויּ עשׂ  ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  לוֹ  היה  צּ ר מה וגוֹ ', הּמ ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵבּ ין

הּמ ים בּ ין להב דּ יל  רקיע כּ תוּ בלעשׂ וֹ ת כּ בר להם: אמר (משלי? ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ד ) ׁש אטז, דּ בר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ברא א ל ּמ ענהוּ . ה' ּפ על ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל 

לעּת ים אלּ א חוֹ זר  אינוֹ  חוֹ זר, וּ כׁש הוּ א הרקיע, וּ ברא . ְלצר◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מים ׁש ל וסילוֹ ן  מּת ה וֹ מ וֹ ת , יוֹ צא מים ׁש ל  אחד וסיל וֹ ן ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְידוּ עים.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הּת הוֹ ם. סיל וֹ ן בּ צנּ וֹ ר ויוֹ רד מגּ יהנּ ם, (תהליםיוֹ צא ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
צנּ וֹ רימב ) לקוֹ ל  קוֹ רא ּת הוֹ ם אל בּ אמצע ּת הוֹ ם נכנס  והרקיע . ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

זהוּ  לׁש וֹ תיהם. הוֹ רגים הי וּ  בּ ינתים, ׁש נּ כנס ואלמלא ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהם,
א)ׁש כּ תוּ ב  וּ בין (בראשית  לרקיע מ ּת חת אׁש ר הּמ ים בּ ין ויּ בדּ ל  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

לרקיע. מעל אׁש ר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
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כּ מראה רׁש תוֹ ת ׁש ּת י עוֹ מד וֹ ת אלּ ה ּת חת ה ּת הוֹ ם. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ תחּת ית 
הנּ חׁש ת. כּ מראה אחרוֹ ת ר ׁש תוֹ ת וּ ׁש ּת י  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַה בּ רזל ,

  י כסאת  ְְִֵֵָני 

כּ ל ׁש ני  ממאל. ואחד מיּ מין אחד עליהם, עוֹ מדים כסא וֹ ת  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
מאוֹ תם י וֹ רדים וּ מים כּ אחד, מחבּ רוֹ ת ר ׁש ת וֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תן
אחד  כסאוֹ ת, ׁש ני אוֹ תם האלּ ה. בּ ר ׁש תוֹ ת ונכנסים  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִצנּ וֹ ר וֹ ת
הכּ סא וֹ ת ׁש ני  ּת ח ׁש . רקיע ׁש ל כּ ּס א ואחד ׁש חר, רקיע  ׁש ל  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִכּ ּס א

עוֹ לים עוֹ לים, כּ ׁש הם הרקיע [באחד]הלּ ל וּ , ׁש ל כּ ּס א בּ אוֹ תוֹ  ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הּת חׁש . רקיע ׁש ל כּ ּס א  בּ אוֹ תוֹ  י וֹ רדים וּ כׁש יּ וֹ רדים, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ַהחר.

ה מת  ת א ל  ליל מת  א כסא ת ני  יְְְְְְִִִֵֵֵַָָ

לק וֹ לּת ה וֹ ם  קוֹ רא ּת ה וֹ ם ח)וגו'צנּ וֹ רי אל פרשת :(מב, [זוהר ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

נא .)בראשית  ואחד ](דף מיּ מין אחד  הלּ לוּ , הכּ סאוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ני
כּ ּס א ואוֹ תוֹ  מיּ מין, החר הרקיע ׁש ל  כּ ּס א ואוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִממאל.
הרקיע  ׁש ל בּ כּ ּס א כּ ׁש עוֹ לים ממאל. ה ּת חׁש  רקיע ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל 
בּ וֹ . ויוֹ רדים שׂ מאל רקיע ׁש ל הכּ ּס א  מנמי ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַהחר,

בּ אחד, אחד  הכּ סאוֹ ת ולוקחים]מתגּ ל גּ לים כּ ל [יורדים לוֹ קחים  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אוֹ  וּ מכניסים לתוֹ כם הרׁש תוֹ ת הּת ה וֹ םאוֹ תן לתחּת ית תם ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

אוֹ תם מ כּ ל למעלה ועוֹ לה אחד  כּ ּס א ע וֹ מד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ נה.
בּ ין  הּת הוֹ מוֹ ת. כּ ל ׁש ל  למ ּט ה אחר  כּ ּס א ועוֹ מד ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַהּת הוֹ מוֹ ת,
אוֹ תם וכל ּת הוֹ מוֹ ת. א וֹ תם  כּ ל מת גּ ל גּ לים אלּ וּ  כסאוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ני

הלּ ל וּ . הכּ סאוֹ ת ׁש ני  בּ ין ננעצוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִצנּ וֹ רוֹ ת
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צרת וחמ ה   בעיְֲִִִִַָ

ׁש ל [אורות]וחמהׁש בעים עליוֹ נים הם ׁש בעה הם. צנּ וֹ רוֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
נעוּ צים וכ לּ ם בּ הם, אח וּ זים אחרים אוֹ תם וכל ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַה כּ ל,
הזּ ה הכּ ּס א  בּ גלגּ לּ י וּ נעוּ צים הזּ ה, בּ צּ ד  הזּ ה ה כּ ּס א ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ גל גּ לּ י

הזּ ה. ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַבּ צּ ד

רדי וי לי ע ְְִִִַמי

בתהומות]בּ הם כּ וֹ רים[נ"א: ׁש יּ וֹ רדים אוֹ תם ויוֹ רדים. ע וֹ לים מים ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
נכנסים ׁש עוֹ לים  א וֹ תם אוֹ תם. וּ בוֹ קעים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַבּ ּת הוֹ מוֹ ת
עד  היּ ּמ ים. לׁש בעת וּ ממלּ אים ועוֹ לים האבנים, נקבי  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

עלי וֹ ן. בּ סוֹ ד  אוֹ רוֹ ת ׁש ל  גונים ׁש בעה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ אן 

לצר א  בר  ה א ר דה ברא  ְֶֶַָָָָָָֹֹֹלא 

כּ תוּ באמרוּ  מה א)לוֹ : ויּ בדּ ל (שם  הרקיע  את אהים  ויּ עשׂ  ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  לוֹ  היה  צּ ר מה וגוֹ ', הּמ ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵבּ ין

הּמ ים בּ ין להב דּ יל  רקיע כּ תוּ בלעשׂ וֹ ת כּ בר להם: אמר (משלי? ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ד ) ׁש אטז, דּ בר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ברא א ל ּמ ענהוּ . ה' ּפ על ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל 

לעּת ים אלּ א חוֹ זר  אינוֹ  חוֹ זר, וּ כׁש הוּ א הרקיע, וּ ברא . ְלצר◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מים ׁש ל וסילוֹ ן  מּת ה וֹ מ וֹ ת , יוֹ צא מים ׁש ל  אחד וסיל וֹ ן ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְידוּ עים.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הּת הוֹ ם. סיל וֹ ן בּ צנּ וֹ ר ויוֹ רד מגּ יהנּ ם, (תהליםיוֹ צא ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
צנּ וֹ רימב ) לקוֹ ל  קוֹ רא ּת הוֹ ם אל בּ אמצע ּת הוֹ ם נכנס  והרקיע . ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

זהוּ  לׁש וֹ תיהם. הוֹ רגים הי וּ  בּ ינתים, ׁש נּ כנס ואלמלא ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהם,
א)ׁש כּ תוּ ב  וּ בין (בראשית  לרקיע מ ּת חת אׁש ר הּמ ים בּ ין ויּ בדּ ל  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

לרקיע. מעל אׁש ר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
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י האנ ת ימ א    יהמה  צאי ה  יה מחזיר ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהרקיע 

היהאמר  ּׁש כ אמרוֹ , הּק ד ׁש  בּ רוּ ח  הזּ ה ה ּת ינוֹ ק יוֹ סי, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מּמ ׁש ,  ֹבּ תו הּמ ים,  ֹבּ ת ו רקיע יהי ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
הרעים הּמ ים  מחזיר  בּ אמצע, הרקיע  בּ הכּ נס הּמ ים, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אמצע 
הּמ ים, מאוֹ תם לע וֹ לם יצא וא למק וֹ מם, מגּ יהנּ ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ וֹ צאים

בּ הם ונאמר אליׁש ע. בּ ימי הג, כּ מ א רעיםאלּ א והּמ ים ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הארץ  רעים, ׁש הּמ ים בּ ׁש ביל  כּ לוֹ מר , מׁש כּ לת. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ

בּ ׁש בילם. ׁש כּ לים אדם, מבּ ני ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמׁש כּ לת

ילמב אז להתערב   צאיי יה עה  ת אְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

רבּ י אמר  ׁש אמר  הזּ ה, הכּ תוּ ב מעיד זה  כּ ל על יהוּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
דבר עשׂ ה א  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה  כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְיה וּ דה,
היּ וֹ צאים הּמ ים ׁש אוֹ תם לפניו גלוּ י  ׁש היה וּ מּפ ני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלבּט לה,
את ע שׂ ה לבריּ וֹ תיו, ויזּ יק וּ  האחרים בּ ּמ ים ויתערב וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִמגּ יהנּ ם ,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ ינתים. להבדּ יל ׁש ניהם, בּ אמצע  להכּ נס ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע 
הּט וֹ בים, לּמ ים הרעים מים בּ ין למים, מים בּ ין מבדּ יל ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִויהי
הּט וֹ בים, בּ ּמ ים להתערב יוֹ צאים ׁש הּמ ים מ ּמ ׁש  ׁש עה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ באוֹ תּה 

לאחוֹ ר. וּ מחזירם בּ ינתים, ונכנס ח וֹ זר  הרקיע  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאז

בי ט  ה מי ה מעל  א ר י ֲִִִֵֵֶַַַַַָה

להחיוֹ תבּ א ׁש הם הלּ לוּ  הּמ ים אלעזר, רבּ י אמר ׁש מע, ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
י ּק ראוּ   אי ה בּ ר יּ וֹ ת, וּ לתּק וּ ן רבּ י העוֹ לם אמר  ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

טוֹ בים. מים ׁש הם המים, מעל  א ׁש ר  הּמ ים  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶבּ רכיה,
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יהוט יצוּ ה וּ בלּ ילהיוֹ מם ׁש ירוֹ (שירה)חסדּ וֹ  
חיּ י: לאל ּת פלּ ה למהיעּמ י סלעי לאל אוֹ מרה 

אוֹ יב: בּ לחץ אל קדר לּמ ה בּ רצחיאׁש כחּת ני 

נכרה  א א כלת  ה רה ל  ְִֵֵֶֶֶַָָָָהא

וגו'ּת הוֹ ם  צנּ וֹ רי לקוֹ ל קוֹ רא ּת הוֹ ם ח)אל חדש :(מב , [זהר ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

קדמאה קל:)]תקונא בּ וֹ (דף  ׁש נּ אמר  אחר  ּת הוֹ ם (תהליםויׁש  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
צנּ וֹ רימב ) זּ ה מה  . צנּ וֹ רי לק וֹ ל קוֹ רא ּת הוֹ ם אל ?ּת הוֹ ם ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

מׁש בּ רי כּ ל העּמ וּ דים. ווי ׁש הם החכמה ׁש ל  הצּ נּ וֹ רוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם
ׁש ל  הנּ ּק וּ דים אלּ וּ  -  וגלּ י הּת וֹ רה . ׁש ל הּט עמים אלּ וּ  -ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

בּ וֹ  ׁש נּ אמר הע בּ וּ ר , סוֹ ד זה  - עברוּ  עלי  לד )ה ּת וֹ רה. (שמות  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
על ה' ויּ קרא.ּפ ניוויּ עבר ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יקי ה ניו ע מ ע ע  ְֲִִִִֵַַַַָָה'

ח יּ י י וֹ מם לאל  ּת פלּ ה עּמ י ׁש ירה וּ ב לּ ילה  חס דּ וֹ  ה' יצוּ ה ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ט) לך:(מב , לך פרשת בראשית פב:)[זוהר העוֹ לם](דף  ראה, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א 
ׁש ל  התעוֹ רר וּ תוֹ  את צרי הּת חּת וֹ ן.ׁש לּ מעלה העוֹ לם ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ועוֹ לוֹ ת הזּ ה העוֹ לם מן י וֹ צאוֹ ת ה צּ דּ יקים ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש נּ ׁש מוֹ ת
נכבּ דה, בּ דמוּ ת ׁש לּ מעלה בּ א וֹ ר  מתלבּ ׁש וֹ ת  כּ לּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
ּפ רי  ׁש הם להם , ותאב מ ׁש ּת ע ׁש ע ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָוּ בהם 
קדוֹ ׁש וֹ ת נ ׁש מוֹ ת להם ׁש יּ ׁש  ישׂ ראל נקראוּ  זה ועל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו,

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ ר וּ -הוּ א, לּק דוֹ ׁש - יד )בּ נים אּת ם(דברים בּ נים ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
ּפ רי ו דּ אי, בּ נים אהיכם. מעשׂ יו.לה' ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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י האנ ת ימ א    יהמה  צאי ה  יה מחזיר ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהרקיע 

היהאמר  ּׁש כ אמרוֹ , הּק ד ׁש  בּ רוּ ח  הזּ ה ה ּת ינוֹ ק יוֹ סי, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מּמ ׁש ,  ֹבּ תו הּמ ים,  ֹבּ ת ו רקיע יהי ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
הרעים הּמ ים  מחזיר  בּ אמצע, הרקיע  בּ הכּ נס הּמ ים, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אמצע 
הּמ ים, מאוֹ תם לע וֹ לם יצא וא למק וֹ מם, מגּ יהנּ ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ וֹ צאים

בּ הם ונאמר אליׁש ע. בּ ימי הג, כּ מ א רעיםאלּ א והּמ ים ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הארץ  רעים, ׁש הּמ ים בּ ׁש ביל  כּ לוֹ מר , מׁש כּ לת. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ

בּ ׁש בילם. ׁש כּ לים אדם, מבּ ני ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמׁש כּ לת

ילמב אז להתערב   צאיי יה עה  ת אְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

רבּ י אמר  ׁש אמר  הזּ ה, הכּ תוּ ב מעיד זה  כּ ל על יהוּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
דבר עשׂ ה א  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה  כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְיה וּ דה,
היּ וֹ צאים הּמ ים ׁש אוֹ תם לפניו גלוּ י  ׁש היה וּ מּפ ני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלבּט לה,
את ע שׂ ה לבריּ וֹ תיו, ויזּ יק וּ  האחרים בּ ּמ ים ויתערב וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִמגּ יהנּ ם ,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ ינתים. להבדּ יל ׁש ניהם, בּ אמצע  להכּ נס ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
הּט וֹ בים, לּמ ים הרעים מים בּ ין למים, מים בּ ין מבדּ יל ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִויהי
הּט וֹ בים, בּ ּמ ים להתערב יוֹ צאים ׁש הּמ ים מ ּמ ׁש  ׁש עה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ באוֹ תּה 

לאחוֹ ר. וּ מחזירם בּ ינתים, ונכנס ח וֹ זר  הרקיע  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאז

בי ט  ה מי ה מעל  א ר י ֲִִִֵֵֶַַַַַָה

להחיוֹ תבּ א ׁש הם הלּ לוּ  הּמ ים אלעזר, רבּ י אמר ׁש מע, ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
י ּק ראוּ   אי ה בּ ר יּ וֹ ת, וּ לתּק וּ ן רבּ י העוֹ לם אמר  ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

טוֹ בים. מים ׁש הם המים, מעל  א ׁש ר  הּמ ים  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶבּ רכיה,

תהלי זוהר 
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יהוט יצוּ ה וּ בלּ ילהיוֹ מם ׁש ירוֹ (שירה)חסדּ וֹ  
חיּ י: לאל ּת פלּ ה למהיעּמ י סלעי לאל אוֹ מרה 

אוֹ יב: בּ לחץ אל קדר לּמ ה בּ רצחיאׁש כחּת ני 

נכרה  א א כלת  ה רה ל  ְִֵֵֶֶֶַָָָָהא

וגו'ּת הוֹ ם  צנּ וֹ רי לקוֹ ל קוֹ רא ּת הוֹ ם ח)אל חדש :(מב , [זהר ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

קדמאה קל:)]תקונא בּ וֹ (דף  ׁש נּ אמר  אחר  ּת הוֹ ם (תהליםויׁש  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
צנּ וֹ רימב ) זּ ה מה  . צנּ וֹ רי לק וֹ ל קוֹ רא ּת הוֹ ם אל ?ּת הוֹ ם ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

מׁש בּ רי כּ ל העּמ וּ דים. ווי ׁש הם החכמה ׁש ל  הצּ נּ וֹ רוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם
ׁש ל  הנּ ּק וּ דים אלּ וּ  -  וגלּ י הּת וֹ רה . ׁש ל הּט עמים אלּ וּ  -ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

בּ וֹ  ׁש נּ אמר הע בּ וּ ר , סוֹ ד זה  - עברוּ  עלי  לד )ה ּת וֹ רה. (שמות  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
על ה' ויּ קרא.ּפ ניוויּ עבר ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יקי ה ניו ע מ ע ע  ְֲִִִִֵַַַַָָה'

ח יּ י י וֹ מם לאל  ּת פלּ ה עּמ י ׁש ירה וּ ב לּ ילה  חס דּ וֹ  ה' יצוּ ה ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ט) לך:(מב , לך פרשת בראשית פב:)[זוהר העוֹ לם](דף  ראה, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א 
ׁש ל  התעוֹ רר וּ תוֹ  את צרי הּת חּת וֹ ן.ׁש לּ מעלה העוֹ לם ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ועוֹ לוֹ ת הזּ ה העוֹ לם מן י וֹ צאוֹ ת ה צּ דּ יקים ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש נּ ׁש מוֹ ת
נכבּ דה, בּ דמוּ ת ׁש לּ מעלה בּ א וֹ ר  מתלבּ ׁש וֹ ת  כּ לּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
ּפ רי  ׁש הם להם , ותאב מ ׁש ּת ע ׁש ע ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָוּ בהם 
קדוֹ ׁש וֹ ת נ ׁש מוֹ ת להם ׁש יּ ׁש  ישׂ ראל נקראוּ  זה ועל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו,

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ ר וּ -הוּ א, לּק דוֹ ׁש - יד )בּ נים אּת ם(דברים בּ נים ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
ּפ רי ו דּ אי, בּ נים אהיכם. מעשׂ יו.לה' ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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הילה חצ ת יקי ה לד  את מע  ְֲִִִֵֵַַַַַַָה '

ה זּ האמר ׁש בּ ע וֹ לם אוֹ תם  אפלּ וּ  ייסא , הארץ]רבּ י  אי[של  אמר. ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
כּ לּ ם אמת , צדּ יקי א וֹ תם  כּ ל ה לּ ילה ׁש בּ חצוֹ ת  מ וּ ם ◌ָ◌◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִלוֹ ,
והרי  הּת וֹ רה. ּת ׁש בּ חוֹ ת את  ול ׁש מע בּת וֹ רה  לקרא  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים
העדן  גּ ן  ֹׁש בּ תו ה צּ דּ יקים א וֹ תם  וכל  הוּ א   ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר
בּ יּ וֹ ם, עליהם   נמׁש חסד ׁש ל  וח וּ ט לק וֹ לם, מקׁש יבים ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌כּ לּ ם 

מב)ׁש כּ תוּ ב  עּמ י .(תהלים ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' יצוּ ה י וֹ מם  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

ילה ה חת  ְְִֶֶַַַָָֹדל 

ׁש למה.ועל  תׁש בּ חת זוֹ  לפניו, בּ לּ ילה ׁש עוֹ לוֹ ת  הּת ׁש בּ חוֹ ת כּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
כּ ׁש הרג בּ בּת יהם סגוּ רים הי וּ  ׁש יּ שׂ ראל בּ ׁש עה ראה, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ א
הלּ ל  אוֹ מרים היוּ  מצרים, בּ בכוֹ רי הוּ א  ּבּ רו ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

לפניו. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ חוֹ ת

הילה ְֲַַַָחצ ת

וגו 'י וֹ מם ע ּמ י  ׁש ירה וּ ב לּ ילה חס דּ וֹ  ה' ט)יצוּ ה בראשית:(מב, [זֹוהר ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

לך  לך צ"ב:)פרשת  מתעוֹ ררוֹ ת,](דף  כּ ׁש הצּ ּפ רים ה לּ ילה , ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חצוֹ ת
הדּ רוֹ ם, ׁש בּ צד הרביט בּ מקוֹ מוֹ  עוֹ מד בּ רוּ ח, מתעוֹ רר הצּ פוֹ ן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַצד
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מתעוֹ רר אז  וּ מתבּ ּס ם. וׁש וֹ קט הרוּ ח בּ אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַוּ מכּ ה

עדן . בּ גן הצּ דּ יקים עם להׁש ּת עׁש ע בּ מנהגיו ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א

רה להע ע  חצת    אד ל חלק ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָא רי

להׁש ּת עׁש ע בּ א וֹ ת ּה  ׁש עוֹ מד אדם ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי ׁש עה, ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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עדן, ׁש בּ גן הצּ דּ יקים וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לק וֹ לוֹ . מקׁש יבים ח)כּ לּ ם השירים היּ וֹ ׁש בת(שיר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

אלּ א עוֹ ד , וא הׁש מיעני. לקוֹ ל מקׁש יבים חברים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַבּ גּ נּ ים
ׁש יּ היה חס "ד  ׁש ל  אחד חוּ ט עליו  מ וֹ ׁש הוּ א   ּבּ רו ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

עליוֹ נ [תמיד] ׁש הרי בּ עוֹ לם, אוֹ תוֹ .ׁש מ וּ ר  ׁש וֹ מרים  ותחּת וֹ נים ים ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב מב )זה וּ  וּ ב לּ ילה(תהלים חס דּ וֹ  ה' יצוּ ה ׁש ירה יוֹ מם ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֹ

◌ִ◌ִעּמ י.

הא ל לע חלק ל י ללמד  חצ ת   ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹה

וגו 'י וֹ מם עּמ י  ׁש ירה  וּ ב לּ ילה חס דּ וֹ  ה ' ט)יצוּ ה [זוהר:(מב, ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

לך לך פרשת צ"ב:)בראשית מי ](דף כּ ל חזקיּ ה, רבּ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ עוֹ לם ּת מיד חלק לוֹ  יׁש  ודּ אי  בּ ּת וֹ רה, הזּ וֹ  בּ עה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל

ּת מיד  הּט עם מה  י וֹ סי , רבּ י אמר למדנוּ ,הבּ א.  ּכ לוֹ , אמר  ? ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
כּ ל  עדן, בּ גן הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר  לילה, חצוֹ ת  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
נחל  ׁש נּ קרא ה נּ חל  מאוֹ תוֹ  יוֹ תר מׁש קים הגּ ן ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהנּ טיעוֹ ת
כּ ביכוֹ ל  לעוֹ למים. מימיו ּפ וֹ סקים ׁש אין עדנים, נחל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְקד וּ מים,
על  מ וֹ ריק הנּ חל אוֹ תוֹ  כּ אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה, וּ מ ׁש ּת דּ ל ׁש עוֹ מד ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶאוֹ תוֹ 

עדן. ׁש בּ גן הנּ טיעוֹ ת אוֹ תם  ֹבּ תו אוֹ תוֹ  וּ מׁש קה רביראׁש וֹ  [אמר ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
העדן יוסי] גּ ן  ֹׁש בּ תו הצּ דּ יקים  וכל הוֹ איל  אלּ א עוֹ ד, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְו א

נמצא הנּ חל. הׁש קאת בּ אוֹ תּה  חלק לוֹ  שׂ מים לוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקׁש יבים 
הבּ א. בּ ע וֹ לם ּת מיד חלק ל וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

ילה העב דה ְֲֵֶַַָָָסדר

וגו'י וֹ מם ע ּמ י ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' ט)יצוּ ה  [רעיא :(מב , ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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הילה חצ ת יקי ה לד  את מע  ְֲִִִֵֵַַַַַַָה '

ה זּ האמר ׁש בּ ע וֹ לם אוֹ תם  אפלּ וּ  ייסא , הארץ]רבּ י  אי[של  אמר. ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
כּ לּ ם אמת , צדּ יקי א וֹ תם  כּ ל ה לּ ילה ׁש בּ חצוֹ ת  מ וּ ם ◌ָ◌◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִלוֹ ,
והרי  הּת וֹ רה. ּת ׁש בּ חוֹ ת את  ול ׁש מע בּת וֹ רה  לקרא  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים
העדן  גּ ן  ֹׁש בּ תו ה צּ דּ יקים א וֹ תם  וכל  הוּ א   ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר
בּ יּ וֹ ם, עליהם   נמׁש חסד ׁש ל  וח וּ ט לק וֹ לם, מקׁש יבים ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌כּ לּ ם 

מב)ׁש כּ תוּ ב  עּמ י .(תהלים ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' יצוּ ה י וֹ מם  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

ילה ה חת  ְְִֶֶַַַָָֹדל 

ׁש למה.ועל  תׁש בּ חת זוֹ  לפניו, בּ לּ ילה ׁש עוֹ לוֹ ת  הּת ׁש בּ חוֹ ת כּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
כּ ׁש הרג בּ בּת יהם סגוּ רים הי וּ  ׁש יּ שׂ ראל בּ ׁש עה ראה, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ א
הלּ ל  אוֹ מרים היוּ  מצרים, בּ בכוֹ רי הוּ א  ּבּ רו ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

לפניו. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ חוֹ ת

הילה ְֲַַַָחצ ת

וגו 'י וֹ מם ע ּמ י  ׁש ירה וּ ב לּ ילה חס דּ וֹ  ה' ט)יצוּ ה בראשית:(מב, [זֹוהר ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

לך  לך צ"ב:)פרשת  מתעוֹ ררוֹ ת,](דף  כּ ׁש הצּ ּפ רים ה לּ ילה , ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חצוֹ ת
הדּ רוֹ ם, ׁש בּ צד הרביט בּ מקוֹ מוֹ  עוֹ מד בּ רוּ ח, מתעוֹ רר הצּ פוֹ ן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַצד
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מתעוֹ רר אז  וּ מתבּ ּס ם. וׁש וֹ קט הרוּ ח בּ אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַוּ מכּ ה

עדן . בּ גן הצּ דּ יקים עם להׁש ּת עׁש ע בּ מנהגיו ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א

רה להע ע  חצת    אד ל חלק ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָא רי

להׁש ּת עׁש ע בּ א וֹ ת ּה  ׁש עוֹ מד אדם ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי ׁש עה, ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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עדן, ׁש בּ גן הצּ דּ יקים וכל הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לק וֹ לוֹ . מקׁש יבים ח)כּ לּ ם השירים היּ וֹ ׁש בת(שיר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

אלּ א עוֹ ד , וא הׁש מיעני. לקוֹ ל מקׁש יבים חברים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַבּ גּ נּ ים
ׁש יּ היה חס "ד  ׁש ל  אחד חוּ ט עליו  מ וֹ ׁש הוּ א   ּבּ רו ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

עליוֹ נ [תמיד] ׁש הרי בּ עוֹ לם, אוֹ תוֹ .ׁש מ וּ ר  ׁש וֹ מרים  ותחּת וֹ נים ים ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב מב )זה וּ  וּ ב לּ ילה(תהלים חס דּ וֹ  ה' יצוּ ה ׁש ירה יוֹ מם ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֹ

◌ִ◌ִעּמ י.

הא ל לע חלק ל י ללמד  חצ ת   ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹה

וגו 'י וֹ מם עּמ י  ׁש ירה  וּ ב לּ ילה חס דּ וֹ  ה ' ט)יצוּ ה [זוהר:(מב, ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

לך לך פרשת צ"ב:)בראשית מי ](דף כּ ל חזקיּ ה, רבּ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ עוֹ לם ּת מיד חלק לוֹ  יׁש  ודּ אי  בּ ּת וֹ רה, הזּ וֹ  בּ עה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל

ּת מיד  הּט עם מה  י וֹ סי , רבּ י אמר למדנוּ ,הבּ א.  ּכ לוֹ , אמר  ? ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
כּ ל  עדן, בּ גן הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר  לילה, חצוֹ ת  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
נחל  ׁש נּ קרא ה נּ חל  מאוֹ תוֹ  יוֹ תר מׁש קים הגּ ן ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהנּ טיעוֹ ת
כּ ביכוֹ ל  לעוֹ למים. מימיו ּפ וֹ סקים ׁש אין עדנים, נחל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְקד וּ מים,
על  מ וֹ ריק הנּ חל אוֹ תוֹ  כּ אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה, וּ מ ׁש ּת דּ ל ׁש עוֹ מד ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶאוֹ תוֹ 

עדן. ׁש בּ גן הנּ טיעוֹ ת אוֹ תם  ֹבּ תו אוֹ תוֹ  וּ מׁש קה רביראׁש וֹ  [אמר ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
העדן יוסי] גּ ן  ֹׁש בּ תו הצּ דּ יקים  וכל הוֹ איל  אלּ א עוֹ ד, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְו א

נמצא הנּ חל. הׁש קאת בּ אוֹ תּה  חלק לוֹ  שׂ מים לוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקׁש יבים 
הבּ א. בּ ע וֹ לם ּת מיד חלק ל וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

ילה העב דה ְֲֵֶַַָָָסדר

וגו'י וֹ מם ע ּמ י ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' ט)יצוּ ה  [רעיא :(מב , ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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נשא פרשת במדבר זוהר קכא :)מהימנא ומעלה](דף ׁש נה ׁש ׁש ים  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמבּ ן
ועבדת עבדה עבדת לעבד  הבּ א  כּ ל ׁש נה חמ ים בּ ן ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְועד
בּ ּמ קדּ ׁש . מׁש וֹ ררים הלויּ ם להיוֹ ת זוֹ  מצוה מ וֹ עד. בּ אהל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַמא
ׁש הרי  דּ ברים, לחדּ ׁש  צרי כּ אן למעלה, ׁש בּ ארנוּ  גּ ב על ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף 
צרי הוּ א גּ בריאל , הוּ א לוי  מיכאל . והוּ א קר בּ ן , מקריב ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ הן

- הדּ בר  וסוֹ ד  מב )לנגּ ן. חס דּ וֹ (תהלים ה' יצוּ ה חסד יוֹ מם זה , ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
זה כּ ל ועם ר בּ וֹ נוֹ , לגבּ י הדיוֹ ט כּ הן הוּ א ׁש ּמ יכאל גּ דוֹ ל , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵֹכּ הן 
וּ בר כּ ת הּק דׁש . ח יּ וֹ ת מל הוּ א - ר בּ וֹ נוֹ  אצל  הוּ א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הדיוֹ ט

וזהוּ  ,בּ עיני קלּ ה ּת הי אל ה'הדי וֹ ט יצוּ ה  .חס דּ וֹ יוֹ מם ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
עּמ י ׁש ירה -וּ ב לּ ילה ׁש ירה גבוּ רה. זוֹ  לג )- ׁש וֹ ר וֹ (דברים בּ כ וֹ ר  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌

לוֹ . א)הדר ׁש ל וּ חוֹ ,(יחזקאל וגבריאל מהמאל. ׁש וֹ ר וּ פני ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
הּת וֹ רה, בּ יין בּ חדוה וּ לנגּ ן לׁש וֹ רר קרבותוצרי לשלח  (להתעסק ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

רשות) לו שאין ומי  בשמחה. המלך יקיּ םלפני  בּ ּת וֹ רה, ב )להתעּס ק (איכה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ּמ ה בּ אׁש מוּ רוֹ ת ויאמר אׁש מר וֹ ת. לראׁש  בלּ יל ר נּ י  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ִקוּ מי 

מיני  בּ כל וּ בּק ׁש וֹ ת ותחנוּ נים כּ נּ וֹ רסליחוֹ ת ׁש הוּ א בּ גרוֹ נוֹ , ר נּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
צ נּ וֹ ר וֹ ת בּ ׁש ׁש ת ורדים עם ראה כּ נפי בּ ׁש ׁש  קוֹ ל בּ וֹ  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלה וֹ ציא
בּ עלי  ׁש ּפ רׁש וּ ה כּ מ וֹ  בּ ינה, ׁש ם מה לּ ב, וי וֹ ציאוֹ  ו'. וזוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּק נה ,
ׁש ה וּ א ו', ׁש הוּ א י ּה , מבּ ן מבּ ינה, בּ ן י וֹ ציא מבין . הלּ ב ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה,

ׁש הם הּק נה , צנּ וֹ ר וֹ ת בּ ׁש ׁש ת ויעלה כּ נפים, בּ ׁש ׁש  (מלכיםאפרוֹ ח ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
הם,אי) כסאוֹ ת וּ ׁש ני  לכּ ּס ה. מעלוֹ ת  יז)ׁש ׁש  כבוֹ ד (ירמיה כּ ּס א ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

ל"ב, והּפ ה. הלּ ב והם מראׁש וֹ ן, יז)מרוֹ ם על (שמות יד כּ י ויּ אמר ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ה', כּ ס הכּ ּס "ה, ּפ ה סמא"ל , כּ בד, בּ עמלק. לה' מלחמה י ּה  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵכּ ס

ׁש כּ תוּ ב פא)זהוּ  ׁש וֹ פר(תהלים מהוּ  וגוֹ '. ׁש וֹ פר בחדׁש  ?ּת קעוּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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בּ חמ ה ה', ׁש ם הּפ ה, אל הּק נה מן ׁש עוֹ לה קוֹ ל ו', ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָקנה,
שׂ פתים . וח וׁש נּ ים הפתים ׁש הם: דבּ וּ ר, ּת ּק וּ ני ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִמיני
חמה. הרי  -  וח מינים. ׁש ני וטוֹ חנוֹ ת ׁש נּ ים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים.
הרחים. ׁש ּט וֹ חנים כּ מוֹ  קוֹ ל, ׁש הוּ א כּ נהר, ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש ּט וֹ חנים
בּ מח ׁש בה. הלּ ב ׁש ל  מה בּ ינה ׁש יּ וֹ צא  וד בּ וּ ר  ק וֹ ל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלה וֹ ציא
ּפ וֹ חתין  אין  וּ בׁש וֹ פר, תלּ ים . מיני  בּ עשׂ רה  מפרׁש  ׁש ם ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
ׁש לּ ּה , הדּ בּ וּ ר ׁש לּ ּה , הּק וֹ ל - והּת וֹ רה ׁש וֹ פרוֹ ת. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמעשׂ רה

חכם איזהוּ  ׁש ּפ רׁש וּ ה, ׁש לּ ּה , מּת וֹ הבּ ינה דּ בר הּמ בין ? ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מכּ ל  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  ח ׁש וּ בה ׁש לּ וֹ  מח ׁש בה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר .

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ועוֹ לוֹ ת. ז)קרבּ נוֹ ת לעלה (ויקרא הּת וֹ רה [ו]זּ את ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌
◌ָ◌ְ◌ִ◌ַלּמ נחה.

כינה ה ל חלק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָא רי

עּמ י י וֹ מם ׁש ירה  וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה ' ט)וגו 'יצוּ ה  [זוהר:(מב, ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

אחרי  פ' ג' סה .)חלק תורה](דף  אשרי זוהר שמעון, רבי  אמר
השכינה עם שבא מי  לקבל [בבקר]חלקו באה שהיא בשעה  ,

עמה נמצא היה וזה עמו, לספר  המלך , בשעה[בלילה]פני 
שכתוב : זהו השכינה , את לקבל ימינו  המלך שהושיט

ים" בּ אחרית אׁש כּ נה ׁש חר  כנפי ט )"אא קלט, מהו (תהלים  , ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ים אחרית היא הבקר  של שעה אותה ים, ההוא.אחרית

.הדיני הסתלקות בעת

הואשבחצות ועכשיו דין, היה  ועוד התחלה, היה הלילה,
והיא שלה, הדינים שנסתלקים הדין, של  אחרית

תהלי זוהר 
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נשא פרשת במדבר זוהר קכא :)מהימנא ומעלה](דף ׁש נה ׁש ׁש ים  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמבּ ן
ועבדת עבדה עבדת לעבד  הבּ א  כּ ל ׁש נה חמ ים בּ ן ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְועד
בּ ּמ קדּ ׁש . מׁש וֹ ררים הלויּ ם להיוֹ ת זוֹ  מצוה מ וֹ עד. בּ אהל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַמא
ׁש הרי  דּ ברים, לחדּ ׁש  צרי כּ אן למעלה, ׁש בּ ארנוּ  גּ ב על ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף 
צרי הוּ א גּ בריאל , הוּ א לוי  מיכאל . והוּ א קר בּ ן , מקריב ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ הן

- הדּ בר  וסוֹ ד  מב )לנגּ ן. חס דּ וֹ (תהלים ה' יצוּ ה חסד יוֹ מם זה , ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
זה כּ ל ועם ר בּ וֹ נוֹ , לגבּ י הדיוֹ ט כּ הן הוּ א ׁש ּמ יכאל גּ דוֹ ל , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵֹכּ הן 
וּ בר כּ ת הּק דׁש . ח יּ וֹ ת מל הוּ א - ר בּ וֹ נוֹ  אצל  הוּ א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הדיוֹ ט

וזהוּ  ,בּ עיני קלּ ה ּת הי אל ה'הדי וֹ ט יצוּ ה  .חס דּ וֹ יוֹ מם ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
עּמ י ׁש ירה -וּ ב לּ ילה ׁש ירה גבוּ רה. זוֹ  לג )- ׁש וֹ ר וֹ (דברים בּ כ וֹ ר  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌

לוֹ . א)הדר ׁש ל וּ חוֹ ,(יחזקאל וגבריאל מהמאל. ׁש וֹ ר וּ פני ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
הּת וֹ רה, בּ יין בּ חדוה וּ לנגּ ן לׁש וֹ רר קרבותוצרי לשלח  (להתעסק ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

רשות) לו שאין ומי  בשמחה. המלך יקיּ םלפני  בּ ּת וֹ רה, ב )להתעּס ק (איכה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ּמ ה בּ אׁש מוּ רוֹ ת ויאמר אׁש מר וֹ ת. לראׁש  בלּ יל ר נּ י  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ִקוּ מי 

מיני  בּ כל וּ בּק ׁש וֹ ת ותחנוּ נים כּ נּ וֹ רסליחוֹ ת ׁש הוּ א בּ גרוֹ נוֹ , ר נּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
צ נּ וֹ ר וֹ ת בּ ׁש ׁש ת ורדים עם ראה כּ נפי בּ ׁש ׁש  קוֹ ל בּ וֹ  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלה וֹ ציא
בּ עלי  ׁש ּפ רׁש וּ ה כּ מ וֹ  בּ ינה, ׁש ם מה לּ ב, וי וֹ ציאוֹ  ו'. וזוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּק נה ,
ׁש ה וּ א ו', ׁש הוּ א י ּה , מבּ ן מבּ ינה, בּ ן י וֹ ציא מבין . הלּ ב ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה,

ׁש הם הּק נה , צנּ וֹ ר וֹ ת בּ ׁש ׁש ת ויעלה כּ נפים, בּ ׁש ׁש  (מלכיםאפרוֹ ח ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
הם,אי) כסאוֹ ת וּ ׁש ני  לכּ ּס ה. מעלוֹ ת  יז)ׁש ׁש  כבוֹ ד (ירמיה כּ ּס א ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

ל"ב, והּפ ה. הלּ ב והם מראׁש וֹ ן, יז)מרוֹ ם על (שמות יד כּ י ויּ אמר ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ה', כּ ס הכּ ּס "ה, ּפ ה סמא"ל , כּ בד, בּ עמלק. לה' מלחמה י ּה  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵכּ ס

ׁש כּ תוּ ב פא)זהוּ  ׁש וֹ פר(תהלים מהוּ  וגוֹ '. ׁש וֹ פר בחדׁש  ?ּת קעוּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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בּ חמ ה ה', ׁש ם הּפ ה, אל הּק נה מן ׁש עוֹ לה קוֹ ל ו', ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָקנה,
שׂ פתים . וח וׁש נּ ים הפתים ׁש הם: דבּ וּ ר, ּת ּק וּ ני ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִמיני
חמה. הרי  -  וח מינים. ׁש ני וטוֹ חנוֹ ת ׁש נּ ים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים.
הרחים. ׁש ּט וֹ חנים כּ מוֹ  קוֹ ל, ׁש הוּ א כּ נהר, ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש ּט וֹ חנים
בּ מח ׁש בה. הלּ ב ׁש ל  מה בּ ינה ׁש יּ וֹ צא  וד בּ וּ ר  ק וֹ ל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלה וֹ ציא
ּפ וֹ חתין  אין  וּ בׁש וֹ פר, תלּ ים . מיני  בּ עשׂ רה  מפרׁש  ׁש ם ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
ׁש לּ ּה , הדּ בּ וּ ר ׁש לּ ּה , הּק וֹ ל - והּת וֹ רה ׁש וֹ פרוֹ ת. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמעשׂ רה

חכם איזהוּ  ׁש ּפ רׁש וּ ה, ׁש לּ ּה , מּת וֹ הבּ ינה דּ בר הּמ בין ? ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מכּ ל  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  ח ׁש וּ בה ׁש לּ וֹ  מח ׁש בה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר .

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ועוֹ לוֹ ת. ז)קרבּ נוֹ ת לעלה (ויקרא הּת וֹ רה [ו]זּ את ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌
◌ָ◌ְ◌ִ◌ַלּמ נחה.

כינה ה ל חלק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָא רי

עּמ י י וֹ מם ׁש ירה  וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה ' ט)וגו 'יצוּ ה  [זוהר:(מב, ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

אחרי  פ' ג' סה .)חלק תורה](דף  אשרי זוהר שמעון, רבי  אמר
השכינה עם שבא מי  לקבל [בבקר]חלקו באה שהיא בשעה  ,

עמה נמצא היה וזה עמו, לספר  המלך , בשעה[בלילה]פני 
שכתוב : זהו השכינה , את לקבל ימינו  המלך שהושיט

ים" בּ אחרית אׁש כּ נה ׁש חר  כנפי ט )"אא קלט, מהו (תהלים  , ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ים אחרית היא הבקר  של שעה אותה ים, ההוא.אחרית

.הדיני הסתלקות בעת

הואשבחצות ועכשיו דין, היה  ועוד התחלה, היה הלילה,
והיא שלה, הדינים שנסתלקים הדין, של  אחרית

תהלי זוהר 
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איּ ה היּ וֹ ם כּ ל אלי בּ אמרם צוֹ ררי חרפוּ ני בּ עצמוֹ תי
היא:הוֹ חילייב עלי ּת המי וּ מה נפׁש י ּת ׁש ּת וֹ חחי מה 

ואהילאהים ּפ ני יׁש וּ עת אוֹ דנּ וּ  עוֹ ד :כּ י 

עמה שנזדווגו אותן וכל היא המלך, בכנפי  זהו צד נכנסת ,
ים". בּ אחרית "אׁש כּ נה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶשכתוב:

עליה כנפיו פורס המל

נשתתפו ולמדנו , הלילה, בחצות בתורה שהתיגעו אותן כל 
מתקרבת והמלכה הבקר, בא  וכאשר השכינה, עם
פורס  והמלך  המלך , לפני עמה נמצא זה הרי המלך , אל

שכתוב : זהו כלם, על וּ בלּ ילה כנפיו  חסדּ וֹ  ה' יצ וּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ"י וֹ מם
וגו '" עּמ י .ׁש ירה ִ◌ִֹ◌ִ◌

וכל  בלילה ה'  הלומדי  הצדיקי של   לקול מקשיבי  הצדיקי
עּמ י י וֹ מם ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' ט)וגו 'יצ וּ ה א':(מב , חלק [זוהר ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

לך לך  פב:פ' תורה]))))(דף  אמרו זוהר הרי ייסא, רבי  אמר
כלם עדן הגן שבתוך הצדיקים אותן  וכל הוא ברוך שהקדוש
לקרות הלילה בחצות שמתעוררים אותן של לקולם מקשיבים 

שכתוב: ביום, עליהם נמשך חסד של וחוט ◌ָ"יוֹ מם בתורה ,
התשבחות  כן ועל  וגו'", ע ּמ י  ׁש ירה וּ ב לּ ילה חסדּ וֹ  ה' ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְיצוּ ה 

שלימה. שבחה היא זו לפניו, בלילה העולות 

תהלי זוהר 

הבקר.צד. עד  הלילה מחצות תורה שלמדו אותם  היינו

הזוהר זיו
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אהיםאמג חסידׁש פטני א מגּ וֹ י ריבי וריבה 
תפלּ טני: ועולה מרמה אהיבמאיׁש  אּת ה כּ י 

הבית לבני
וגו' אלהי א)שפטני מג]:(מג, לפרק תהלי מזמורי [שימוש  הג' אלו .

 אות אמור   במקומ אחר והעמידו אומנת  מ אות בטלו א
"כאיל ועוד .גדולי פלאי תראה ואתה ביו פעמי שלש
 פעמי ז' אותו  ואמור התענה חלו לשאלת  הוא בחו תערוג"
מ' מ ב ' ,"מנצפ בחלו כאיל "כי  מ צ' צבא. שלו וש  ותיש

אלה"י . מ א ' ,"באלב תשתוחחי  "מה

תהלי שימוש

לאכי ה ולא  עצמ  ת א  ה "ה – י חאי    מע ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹרי
מעלה ל  די ְְִֶַָבית 

וגו'ׁש פטני  ריבי  וריבה א)א הים בראשית:(מג, פ' חדש (דף[זוהר ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

יח:) סימן  מההשמטות השלמה  רבּ י ]כד . כּ ׁש חלה רבּ וֹ תינוּ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
ורבּ י  חיּ יא ורבּ י ּפ נחס רבּ י  לפניו נכנסוּ  י וֹ חאי , בּ ן  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן

ימ וּ ת - העוֹ לם עּמ וּ ד  ׁש הוּ א מי לוֹ , אמרוּ  להם,אבּ הוּ . אמר ? ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש איני  ראיתי  אני ׁש הרי בּ דיני, מעיּ נים ׁש לּ מעלה הדּ ין בּ ית ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵאין
הדּ ין  אלּ א אדם . בּ ני  כּ ׁש אר  ׁש איני  ׁש לּ מעלה, וּ לדיּ ן  למלא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִנּת ן
מה והינוּ  דּ ינ וֹ . בּ ית וא  אוֹ תוֹ , דּ ן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש לּ י, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה

לפניו בּ ב ּק ׁש תוֹ  דּ וד מג )אמר  וריבה(תהלים אהים ׁש פטני ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וא לבדּ וֹ , הוּ א עבדּ וֹ , מׁש ּפ ט לעשׂ וֹ ת אמר, ׁש מה וכן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִריבי .
ׁש לּ מעלה דּ ין בּ ית ׁש וֹ כב, הוּ א כּ ׁש האדם ׁש נינוּ , ׁש הרי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים.

תהלי זוהר 
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איּ ה היּ וֹ ם כּ ל אלי בּ אמרם צוֹ ררי חרפוּ ני בּ עצמוֹ תי
היא:הוֹ חילייב עלי ּת המי וּ מה נפׁש י ּת ׁש ּת וֹ חחי מה 

ואהילאהים ּפ ני יׁש וּ עת אוֹ דנּ וּ  עוֹ ד :כּ י 

עמה שנזדווגו אותן וכל היא המלך, בכנפי  זהו צד נכנסת ,
ים". בּ אחרית "אׁש כּ נה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶשכתוב:

עליה כנפיו פורס המל

נשתתפו ולמדנו , הלילה, בחצות בתורה שהתיגעו אותן כל 
מתקרבת והמלכה הבקר, בא  וכאשר השכינה, עם
פורס  והמלך  המלך , לפני עמה נמצא זה הרי המלך , אל

שכתוב : זהו כלם, על וּ בלּ ילה כנפיו  חסדּ וֹ  ה' יצ וּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ"י וֹ מם
וגו '" עּמ י .ׁש ירה ִ◌ִֹ◌ִ◌

וכל  בלילה ה'  הלומדי  הצדיקי של   לקול מקשיבי  הצדיקי
עּמ י י וֹ מם ׁש ירה וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' ט)וגו 'יצ וּ ה א':(מב , חלק [זוהר ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

לך לך  פב:פ' תורה]))))(דף  אמרו זוהר הרי ייסא, רבי  אמר
כלם עדן הגן שבתוך הצדיקים אותן  וכל הוא ברוך שהקדוש
לקרות הלילה בחצות שמתעוררים אותן של לקולם מקשיבים 

שכתוב: ביום, עליהם נמשך חסד של וחוט ◌ָ"יוֹ מם בתורה ,
התשבחות  כן ועל  וגו'", ע ּמ י  ׁש ירה וּ ב לּ ילה חסדּ וֹ  ה' ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְיצוּ ה 

שלימה. שבחה היא זו לפניו, בלילה העולות 

תהלי זוהר 

הבקר.צד. עד  הלילה מחצות תורה שלמדו אותם  היינו

הזוהר זיו
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אהיםאמג חסידׁש פטני א מגּ וֹ י ריבי וריבה 
תפלּ טני: ועולה מרמה אהיבמאיׁש  אּת ה כּ י 

הבית לבני
וגו' אלהי א)שפטני מג]:(מג, לפרק תהלי מזמורי [שימוש  הג' אלו .

 אות אמור   במקומ אחר והעמידו אומנת  מ אות בטלו א
"כאיל ועוד .גדולי פלאי תראה ואתה ביו פעמי שלש
 פעמי ז' אותו  ואמור התענה חלו לשאלת  הוא בחו תערוג"
מ' מ ב ' ,"מנצפ בחלו כאיל "כי  מ צ' צבא. שלו וש  ותיש

אלה"י . מ א ' ,"באלב תשתוחחי  "מה

תהלי שימוש

לאכי ה ולא  עצמ  ת א  ה "ה – י חאי    מע ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹרי
מעלה ל  די ְְִֶַָבית 

וגו'ׁש פטני  ריבי  וריבה א)א הים בראשית:(מג, פ' חדש (דף[זוהר ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

יח:) סימן  מההשמטות השלמה  רבּ י ]כד . כּ ׁש חלה רבּ וֹ תינוּ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
ורבּ י  חיּ יא ורבּ י ּפ נחס רבּ י  לפניו נכנסוּ  י וֹ חאי , בּ ן  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן

ימ וּ ת - העוֹ לם עּמ וּ ד  ׁש הוּ א מי לוֹ , אמרוּ  להם,אבּ הוּ . אמר ? ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש איני  ראיתי  אני ׁש הרי בּ דיני, מעיּ נים ׁש לּ מעלה הדּ ין בּ ית ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵאין
הדּ ין  אלּ א אדם . בּ ני  כּ ׁש אר  ׁש איני  ׁש לּ מעלה, וּ לדיּ ן  למלא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִנּת ן
מה והינוּ  דּ ינ וֹ . בּ ית וא  אוֹ תוֹ , דּ ן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש לּ י, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה

לפניו בּ ב ּק ׁש תוֹ  דּ וד מג )אמר  וריבה(תהלים אהים ׁש פטני ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וא לבדּ וֹ , הוּ א עבדּ וֹ , מׁש ּפ ט לעשׂ וֹ ת אמר, ׁש מה וכן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִריבי .
ׁש לּ מעלה דּ ין בּ ית ׁש וֹ כב, הוּ א כּ ׁש האדם ׁש נינוּ , ׁש הרי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים.

תהלי זוהר 
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בּ לחץ  ּאתהל קדר לּמ ה זנחּת ני למה מעוּ זּ י
הרג אוֹ יב: אל יביאוּ ני ינחוּ ני הּמ ה  ואמּת אוֹ ר ׁש לח 

:מׁש כּ נוֹ תי ואל  היםד קדׁשא מזבּ ח אל ואבוֹ אה 

זכוּ תוֹ  ׁש ּמ ראים זכוּ ת, לכף ׁש נּ וֹ טים  מהם י ׁש  בּ דינוֹ . ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ לים
ׁש ל  חוֹ בה ׁש ּמ ראים חוֹ בה, לכף ׁש נּ וֹ טים  מהם ויׁש  אדם, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 

רוֹ צה. ׁש הוּ א כּ מוֹ  הדּ ין  מן  האיׁש  יוֹ צא  וא  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם,

הע אבל  הּמ ל אוֹ ת וֹ  ׁש דּ ן ה וּ אמי הכּ ל, על ׁש וֹ לט ליוֹ ן , ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֹ
מה לט וֹ ב. ּפ רט דין, בּ אוֹ תוֹ  להי וֹ ת אי ׁש  יכ וֹ ל ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְטוֹ ב,

ּת מיד ,הּט עם לזכוּ ת נוֹ טה העליוֹ ן  הּמ ל מדּ ת ׁש נינוּ , ׁש הרי ? ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
והעו וֹ נוֹ ת. החטאים לעזּ ב וּ בידוֹ  רחמנ וּ ת, ׁש ל צד  כ לּ וֹ  ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌◌ְוהוּ א

ׁש כּ תוּ ב קל )זהוּ  אחר.(שם  עם ו א וגוֹ ', הּס ליחה  עּמ כּ י  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
לׁש ׁש ה אכּ נס ואני  דּ יני, ידין ׁש הוּ א לפניו בּ ּק ׁש ּת י   ּכ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
וא האב וֹ ת, רק אוֹ תם עבר וּ  ׁש א הבּ א, לע וֹ לם ׁש ערים ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר 

רׁש וּ ת. מהם אתבּ ע  ׁש א - ועוֹ ד בידי, ׁש יּ מחה מי  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

ה נז מא ר אחד ח ט יצא ילה רה  מדי מק ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָכל 
הרה למדי ת א על ְְְִֵַַָָָונמ

ואל ׁש לח  קדׁש הר  אל  יביא וּ ני ינחוּ ני  הּמ ה  ואמ ּת א וֹ ר ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

ג)מׁש ּכ נוֹ תי ח"ב:(מג, קמח:)[זוהר תורה](דף אוֹ ר זוהר  ּׁש ל ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
משכנותיך . ואל  קדשך  הר אל יביאוני ינחוני  המה ואמתך
הרי  אור, ויהי אור  יהי  אלהים ויאמר  כתוב  יוסי רבי  אמר
לעולם הצדיקים אל מתוקן והוא נגנז, ההוא שאור  ביארו 

תהלי זוהר 
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היםא בכנּ וֹ ר ואוֹ ד גּ ילי שׂ מחת אל אל 
עליה:אהי ּת המי וּ מה נפׁש י ּת ׁש ּת וֹ חחי מה 

לאהים ּפ ניהוֹ חילי ׁש וּ עת י אוֹ דנּ וּ  עוֹ ד כּ י 
:ואהי 

ודאי  לצדיק לצדיק , זרוע אור  שכתוב  שפירשנו כמו הבא,
הראשון, ביום  מלבד בעולם שמש לא ההוא ואור  סתם,
נגנז  אלמלי אומר יהודה רבי  יותר, שמש  ולא נגנז ואח"כ
נגנז  אלא אחד , רגע אפילו העולם נתקיים לא וכל  מכל 
וממנו  ופירות, וזרעים תולדות שעושה זו כזרע ונזרע

העולם, וזה נתקיים בעולם ממנו  יופיע  שלא יום לך  ואין
העולם,מקיים  את הקב"ה זן שבו מקום הכל , ובכל 

הגנוז  אור מאותו  אחד חוט  יוצא בלילה תורה שלומדים
התור לומדי אותן  על חסדו ונמשך ה' יצוה יומם זש"כ ה,

כתוב  מה למטה המשכן שהוקם יום  עמי, שירה ובלילה
( מ  עליו (שמות שכן כי מועד אהל  אל לבא משה יכול ולא

שהופיע  הראשון אור  מאותו היה אחד חוט  הענן, מהו הענן,
ומהיום שלמטה, להמשכן נכנסה כאשר  השכינה של  בחדוה
והוא בעולם, משמש הוא שימוש  אבל  עוד, נתגלה לא  ההוא

מעשה יום בכל  בראשית:מחדש

מעלה ה ז ח   זה  אלהי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹמז ח 

וגו 'ואבוֹ אה אהים  מזּב ח ד )אל ויקרא:(מג , פ' כ"ד:)[זוהר  ](דף ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌

ּפ תח, יוֹ סי אהים ר בּ י מזבּ ח אל  זהואבוֹ אה  מי  . ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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בּ לחץ  ּאתהל קדר לּמ ה זנחּת ני למה מעוּ זּ י
הרג אוֹ יב: אל יביאוּ ני ינחוּ ני הּמ ה  ואמּת אוֹ ר ׁש לח 

:מׁש כּ נוֹ תי ואל  היםד קדׁשא מזבּ ח אל ואבוֹ אה 

זכוּ תוֹ  ׁש ּמ ראים זכוּ ת, לכף ׁש נּ וֹ טים  מהם י ׁש  בּ דינוֹ . ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ לים
ׁש ל  חוֹ בה ׁש ּמ ראים חוֹ בה, לכף ׁש נּ וֹ טים  מהם ויׁש  אדם, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 

רוֹ צה. ׁש הוּ א כּ מוֹ  הדּ ין  מן  האיׁש  יוֹ צא  וא  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם,

הע אבל  הּמ ל אוֹ ת וֹ  ׁש דּ ן ה וּ אמי הכּ ל, על ׁש וֹ לט ליוֹ ן , ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֹ
מה לט וֹ ב. ּפ רט דין, בּ אוֹ תוֹ  להי וֹ ת אי ׁש  יכ וֹ ל ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְטוֹ ב,

ּת מיד ,הּט עם לזכוּ ת נוֹ טה העליוֹ ן  הּמ ל מדּ ת ׁש נינוּ , ׁש הרי ? ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
והעו וֹ נוֹ ת. החטאים לעזּ ב וּ בידוֹ  רחמנ וּ ת, ׁש ל צד  כ לּ וֹ  ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌◌ְוהוּ א

ׁש כּ תוּ ב קל )זהוּ  אחר.(שם  עם ו א וגוֹ ', הּס ליחה  עּמ כּ י  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
לׁש ׁש ה אכּ נס ואני  דּ יני, ידין ׁש הוּ א לפניו בּ ּק ׁש ּת י   ּכ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
וא האב וֹ ת, רק אוֹ תם עבר וּ  ׁש א הבּ א, לע וֹ לם ׁש ערים ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר 

רׁש וּ ת. מהם אתבּ ע  ׁש א - ועוֹ ד בידי, ׁש יּ מחה מי  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

ה נז מא ר אחד ח ט יצא ילה רה  מדי מק ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָכל 
הרה למדי ת א על ְְְִֵַַָָָונמ

ואל ׁש לח  קדׁש הר  אל  יביא וּ ני ינחוּ ני  הּמ ה  ואמ ּת א וֹ ר ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

ג)מׁש ּכ נוֹ תי ח"ב:(מג, קמח:)[זוהר תורה](דף אוֹ ר זוהר  ּׁש ל ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
משכנותיך . ואל  קדשך  הר אל יביאוני ינחוני  המה ואמתך
הרי  אור, ויהי אור  יהי  אלהים ויאמר  כתוב  יוסי רבי  אמר
לעולם הצדיקים אל מתוקן והוא נגנז, ההוא שאור  ביארו 

תהלי זוהר 
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היםא בכנּ וֹ ר ואוֹ ד גּ ילי שׂ מחת אל אל 
עליה:אהי ּת המי וּ מה נפׁש י ּת ׁש ּת וֹ חחי מה 

לאהים ּפ ניהוֹ חילי ׁש וּ עת י אוֹ דנּ וּ  עוֹ ד כּ י 
:ואהי 

ודאי  לצדיק לצדיק , זרוע אור  שכתוב  שפירשנו כמו הבא,
הראשון, ביום  מלבד בעולם שמש לא ההוא ואור  סתם,
נגנז  אלמלי אומר יהודה רבי  יותר, שמש  ולא נגנז ואח"כ
נגנז  אלא אחד , רגע אפילו העולם נתקיים לא וכל  מכל 
וממנו  ופירות, וזרעים תולדות שעושה זו כזרע ונזרע

העולם, וזה נתקיים בעולם ממנו  יופיע  שלא יום לך  ואין
העולם,מקיים  את הקב"ה זן שבו מקום הכל , ובכל 

הגנוז  אור מאותו  אחד חוט  יוצא בלילה תורה שלומדים
התור לומדי אותן  על חסדו ונמשך ה' יצוה יומם זש"כ ה,

כתוב  מה למטה המשכן שהוקם יום  עמי, שירה ובלילה
( מ  עליו (שמות שכן כי מועד אהל  אל לבא משה יכול ולא

שהופיע  הראשון אור  מאותו היה אחד חוט  הענן, מהו הענן,
ומהיום שלמטה, להמשכן נכנסה כאשר  השכינה של  בחדוה
והוא בעולם, משמש הוא שימוש  אבל  עוד, נתגלה לא  ההוא

מעשה יום בכל  בראשית:מחדש

מעלה ה ז ח   זה  אלהי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹמז ח 

וגו 'ואבוֹ אה אהים  מזּב ח ד )אל ויקרא:(מג , פ' כ"ד:)[זוהר  ](דף ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌

ּפ תח, יוֹ סי אהים ר בּ י מזבּ ח אל  זהואבוֹ אה  מי  . ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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אהים ודּ אי .מזבּ ח א הים מזבּ ח ׁש לּ מעלה, הּמ זבּ ח זהוּ  ? ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌
קם ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה', מזבּ ח ולפעמים יצחק, ׁש ל  בּ אר  ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 
ורחמים, דּ ין מכּ אן הע וֹ למוֹ ת י וֹ ר ׁש ים זה ועל ה'. מז בּ ח ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני
את בּ ארוּ  והרי הזּ ה, וּ בצּ ד הזּ ה בּ צּ ד  י וֹ נקת ׁש היא  ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִמוּ ם

◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר.
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לחודש ח

משׂ כּ יל:אמד קרח לבני אהיםבלמנצּ ח 
ּפ עלּת  ּפ על לנוּ  סּפ רוּ  אבוֹ תינוּ  ׁש מענוּ  ּב אזנינוּ 

קדם: בּ ימי וּת ּט עםג בימיהם הוֹ רׁש ּת  גּ וֹ ים יד אּת ה 
וּת ׁש לּ חם: לאּמ ים ארץד ּת רע ירׁש וּ  בחרבּ ם א כּ י 

כּ י ּפ ני ואוֹ ר וּ זרוֹ ע ימינ כּ י לּ מוֹ  ׁש יעה הוֹ  א וּ זרוֹ עם
אהיםהרציתם: מלכּ י הוּ א יׁש וּ עוֹ תאּת ה צוּ ה 

אויב מיד להנצל
וגו' באזנינו ב)אלהי מד ]:(מד , לפרק תהלי ואת [שימוש אותו אמור  .

.האויבי מ להנצל טוב והוא שלו ש

תהלי שימוש

ליחת  י ע ליחי ה  ת א ל  יעקב  יע ת  ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹצ ה 
 י ה מד יהי ולא   הרחמי צד יהי    ל עְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

וג וֹ 'אּת ה מל ּכ י  ה)הוּ א  וירא:(מד , פ' ח"א קיט.)[זוהר אחר](דף ויהי  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
אליו  ויּ אמר  אברהם את נּס ה והאהים האלּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה דּ ברים

ואמר, ּפ תח יהוּ דה רבּ י  הנּ ני . ויּ אמר מד )אברהם אּת ה(תהלים ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
זוֹ . עם זוֹ  יחד הדּ רגוֹ ת כּ ל  ׁש ל הלמוּ ת זוֹ הי וג וֹ '. מלכּ י  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א

ליחת י ע  ליחיה ת א ל יעקב, י ע ת ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹצ ה 
 י ה מד יהי ולא   הרחמי צד יהי   , ל ע. ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

הדּ ין מ וּ ם  וּ מצּ ד  הרחמים מצּ ד ׁש ליחים בּ עלי ׁש יּ ׁש  ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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אהים ודּ אי .מזבּ ח א הים מזבּ ח ׁש לּ מעלה, הּמ זבּ ח זהוּ  ? ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌
קם ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה', מזבּ ח ולפעמים יצחק, ׁש ל  בּ אר  ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 
ורחמים, דּ ין מכּ אן הע וֹ למוֹ ת י וֹ ר ׁש ים זה ועל ה'. מז בּ ח ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני
את בּ ארוּ  והרי הזּ ה, וּ בצּ ד הזּ ה בּ צּ ד  י וֹ נקת ׁש היא  ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִמוּ ם

◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר.
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לחודש ח

משׂ כּ יל:אמד קרח לבני אהיםבלמנצּ ח 
ּפ עלּת  ּפ על לנוּ  סּפ רוּ  אבוֹ תינוּ  ׁש מענוּ  ּב אזנינוּ 

קדם: בּ ימי וּת ּט עםג בימיהם הוֹ רׁש ּת  גּ וֹ ים יד אּת ה 
וּת ׁש לּ חם: לאּמ ים ארץד ּת רע ירׁש וּ  בחרבּ ם א כּ י 

כּ י ּפ ני ואוֹ ר וּ זרוֹ ע ימינ כּ י לּ מוֹ  ׁש יעה הוֹ  א וּ זרוֹ עם
אהיםהרציתם: מלכּ י הוּ א יׁש וּ עוֹ תאּת ה צוּ ה 

אויב מיד להנצל
וגו' באזנינו ב)אלהי מד ]:(מד , לפרק תהלי ואת [שימוש אותו אמור  .

.האויבי מ להנצל טוב והוא שלו ש

תהלי שימוש

ליחת  י ע ליחי ה  ת א ל  יעקב  יע ת  ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹצ ה 
 י ה מד יהי ולא   הרחמי צד יהי    ל עְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

וג וֹ 'אּת ה מל ּכ י  ה)הוּ א  וירא:(מד , פ' ח"א קיט.)[זוהר אחר](דף ויהי  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
אליו  ויּ אמר  אברהם את נּס ה והאהים האלּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה דּ ברים

ואמר, ּפ תח יהוּ דה רבּ י  הנּ ני . ויּ אמר מד )אברהם אּת ה(תהלים ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
זוֹ . עם זוֹ  יחד הדּ רגוֹ ת כּ ל  ׁש ל הלמוּ ת זוֹ הי וג וֹ '. מלכּ י  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א

ליחת י ע  ליחיה ת א ל יעקב, י ע ת ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹצ ה 
 י ה מד יהי ולא   הרחמי צד יהי   , ל ע. ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

הדּ ין מ וּ ם  וּ מצּ ד  הרחמים מצּ ד ׁש ליחים בּ עלי ׁש יּ ׁש  ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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קמינוּ :ויעקב: נבוּ ס ּב ׁש מ ננגּ ח צרינוּ   ּאזב כּ י 
ׁש יעני: תוֹ  א וחרבּ י אבטח ׁש עּת נוּ חבקׁש ּת י הוֹ  כּ י 

ׁש וֹ ת: הבי וּ משׂ נאינוּ  הלּ לנוּ בּ אהיםטמצּ רינוּ  
סלה: נוֹ דה לעוֹ לם וׁש מ היּ וֹ ם וּת כלימנוּ יכל זנחּת  אף 

בּ צבאוֹ תינוּ : תצא צריאוא מנּ י אחוֹ ר ׁש יבנוּ  ּת  
למוֹ : ׁש סוּ  וּ בגּ וֹ יםיבוּ משׂ נאינוּ  מאכל כּ צאן ּת ּת ננוּ  

בּ מחיריהם:יגזריתנוּ : רבּ ית וא הוֹ ן בא  עּמ ּת מכּ ר 

עוֹ שׂ ים א הרחמים מצּ ד ׁש בּ אים ׁש ליחים אוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ׁש ה .
הּמ לא הנּ ה ּת אמר, ואם כּ לל. בּ עוֹ לם דּ ין ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְׁש ליחוּ ת
 והתהּפ רחמים ׁש ל  ׁש ליח ׁש נינוּ  הרי לבלעם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התגּ לּ ה

א - היהלדין הרחמים ׁש ליח אלּ א מׁש ּת נּ ה. א לעוֹ לם ! ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הדּ ין. הוּ א וּ כנגדּ וֹ  סנגוֹ ר , עליהם ולהיוֹ ת י שׂ ראל  על ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְלהגן 
אוֹ תוֹ  לזה, כּ ׁש ּמ יטיב הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל דּ רכיו   ָּכ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
רחמים ׁש ל  היה הזּ ה הליח כּ ן לזה. דין  הוּ א ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד 
יׁש וּ עוֹ ת צוּ ה  ּכ מ וּ ם לדין,  התהּפ וּ לבלעם ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
ׁש לוּ חים ילחוּ  כּ אׁש ר  העוֹ לם, על צוּ ה דּ וד, אמר ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעקב.
יעקב, יׁש וּ עוֹ ת צוּ ה אמר, אבּ א ר בּ י  הרחמים. מצּ ד  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היוּ 
בּ א גּ לוּ תם.  ֹבּ תו גּ אלּ ה להם ותּמ צא ה גּ ל וּ ת,  ֹבּ תו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

המ ׁש  אראה, יצחק  ואלמלא יעקב, היה האבוֹ ת ׁש ל בּ ח ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זה - יעקב יׁש וּ ע וֹ ת צ וּ ה , ּכ וּ מוּ ם לעוֹ לם. יעקב  ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָבא

יׁש וּ ע וֹ ת הי וּ  יצחק , ׁש נּ צּ ל ׁש כּ יון יעקב.יצחק . ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

תהלי זוהר 
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לסביבוֹ תינוּ :יד וקלס לעג לׁש כנינוּ  חרּפ ה ּת שׂ ימנוּ 
בּ לאּמ ים:טו ראׁש  מנוֹ ד בּ גּ וֹ ים מׁש ל כּ לטזּת שׂ ימנוּ  

כּ ּס תני: ּפ ני וּ בׁש ת נגדּ י כּ לּמ תי מיזהיּ וֹ ם חרףמּק וֹ ל 
וּ מתנקּ ם: אוֹ יב מּפ ני ואיחוּ מגדּ ף בּ אתנוּ  זאת כּ ל 

:בּ ברית ׁש קּ רנוּ  וא  ּלבּ נוּ יטׁש כחנו אחוֹ ר נסוֹ ג א 

ומר קלי  אברה מע  א ר עקב ת ב מה ל  יוְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ות רתי  חתי מצותי  ְְְְִִִַַַָֹֻמ מרי

ּב בריתּכ ל ׁש ּק רנוּ  וא  ּׁש כחנו וא ּב אתנוּ  יח)זּ את :(מד , ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ויקרא פ' ח"ג י"ג :)[זוהר ּפ תח,](דף  אבּ א ר בּ י תחטא. כּ י ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶנפׁש 
מד ) בּ ברית .(תהלים ׁש ּק רנוּ  וא  ּׁש כחנו וא בּ אתנוּ  זּ את ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָכּ ל 

עלינוּ  בּ אוּ  אלּ וּ  כּ ל להי וֹ ת צרי היה בּ אתנוּ , זּ את כּ ל כּ ל  אלּ א ! ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
דּ ברי  ׁש כחנוּ  וא , ּׁש כחנו וא עלינוּ . בּ אוּ  ׁש לּ מעלה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ינים
ר וֹ צה וא תוֹ רה דּ ברי  ׁש וֹ נה מי כּ ל למדנוּ , מכּ אן .ָתוֹ רת◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
הּת וֹ רה כּ ל  ׁש הרי הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את ׁש כח  כּ אלּ וּ  בּ ּה , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַלעסק
מי  ׁש כּ ל ,בּ ברית ׁש ּק רנוּ  וא הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִהיא
בּ ׁש מ וֹ  ׁש ּמ ׁש ּק ר  כּ אלּ וּ  בּ וֹ , ׁש ר ׁש וּ מה הזּ וֹ  הּק דׁש  בּ ברית ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש ּק ר 
אחר וּ מקרא בּ אדם. רׁש וּ ם הּמ ל ׁש ל  ׁש מוֹ  מוּ ם ,הּמ ל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ל 

ׁש כּ תוּ ב הזּ ה, ל כּ תוּ ב ונּ פר שׂ (שם)מוֹ דה אהינ וּ  ׁש ם ׁש כחנוּ  אם ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ
וא ׁש נּ אמר כּ מוֹ  אהינוּ , ׁש ם ׁש כחנוּ  אם זר. לאל ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַכּ ּפ ינוּ 

 ּאלהינו)ׁש כחנו שם שהיא התורה  כּ מ וֹ (וזוהי זר , לאל כּ ּפ ינוּ  ונּ פר שׂ  . ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
כּ אן  הקר מה אחד. דּ בר  והכּ ל  .בּ ברית ׁש ּק רנ וּ  וא ?ׁש נּ אמר ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

הּת וֹ רה ולכן  הזּ וֹ , בּ בּ רית וּ מׁש ּק ר אחרת לר ׁש וּ ת כּ ּפ יו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּפ ר שׂ 
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קמינוּ :ויעקב: נבוּ ס ׁש מ בּ  ננגּ ח צרינוּ   ּאזב כּ י 
ׁש יעני: תוֹ  א וחרבּ י אבטח ׁש עּת נוּ חבקׁש ּת י הוֹ  כּ י 

ׁש וֹ ת: הבי וּ משׂ נאינוּ  הלּ לנוּ בּ אהיםטמצּ רינוּ  
סלה: נוֹ דה לעוֹ לם וׁש מ היּ וֹ ם וּת כלימנוּ יכל זנחּת  אף 

בּ צבאוֹ תינוּ : תצא צריאוא מנּ י אחוֹ ר ׁש יבנוּ  ּת  
למוֹ : ׁש סוּ  וּ בגּ וֹ יםיבוּ משׂ נאינוּ  מאכל כּ צאן ּת ּת ננוּ  

בּ מחיריהם:יגזריתנוּ : רבּ ית וא הוֹ ן בא  עּמ ּת מכּ ר 

עוֹ שׂ ים א הרחמים מצּ ד ׁש בּ אים ׁש ליחים אוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ׁש ה .
הּמ לא הנּ ה ּת אמר, ואם כּ לל. בּ עוֹ לם דּ ין ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְׁש ליחוּ ת
 והתהּפ רחמים ׁש ל  ׁש ליח ׁש נינוּ  הרי לבלעם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התגּ לּ ה

א - היהלדין הרחמים ׁש ליח אלּ א מׁש ּת נּ ה. א לעוֹ לם ! ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הדּ ין. הוּ א וּ כנגדּ וֹ  סנגוֹ ר , עליהם ולהיוֹ ת י שׂ ראל  על ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְלהגן 
אוֹ תוֹ  לזה, כּ ׁש ּמ יטיב הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל דּ רכיו   ָּכ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
רחמים ׁש ל  היה הזּ ה הליח כּ ן לזה. דין  הוּ א ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד 
יׁש וּ עוֹ ת צוּ ה  ּכ מ וּ ם לדין,  התהּפ וּ לבלעם ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
ׁש לוּ חים ילחוּ  כּ אׁש ר  העוֹ לם, על צוּ ה דּ וד, אמר ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעקב.
יעקב, יׁש וּ עוֹ ת צוּ ה אמר, אבּ א ר בּ י  הרחמים. מצּ ד  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היוּ 
בּ א גּ לוּ תם.  ֹבּ תו גּ אלּ ה להם ותּמ צא ה גּ ל וּ ת,  ֹבּ תו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

המ ׁש  אראה, יצחק  ואלמלא יעקב, היה האבוֹ ת ׁש ל בּ ח ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זה - יעקב יׁש וּ ע וֹ ת צ וּ ה , ּכ וּ מוּ ם לעוֹ לם. יעקב  ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָבא

יׁש וּ ע וֹ ת הי וּ  יצחק , ׁש נּ צּ ל ׁש כּ יון יעקב.יצחק . ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
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לסביבוֹ תינוּ :יד וקלס לעג לׁש כנינוּ  חרּפ ה ּת שׂ ימנוּ 
בּ לאּמ ים:טו ראׁש  מנוֹ ד בּ גּ וֹ ים מׁש ל כּ לטזּת שׂ ימנוּ  

כּ ּס תני: ּפ ני וּ בׁש ת נגדּ י כּ לּמ תי מיזהיּ וֹ ם חרףמּק וֹ ל 
וּ מתנקּ ם: אוֹ יב מּפ ני ואיחוּ מגדּ ף בּ אתנוּ  זאת כּ ל 

:בּ ברית ׁש קּ רנוּ  וא  ּלבּ נוּ יטׁש כחנו אחוֹ ר נסוֹ ג א 

ומר קלי  אברה מע  א ר עקב ת ב מה ל  יוְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ות רתי  חתי מצותי  ְְְְִִִַַַָֹֻמ מרי

ּב בריתּכ ל ׁש ּק רנוּ  וא  ּׁש כחנו וא ּב אתנוּ  יח)זּ את :(מד , ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ויקרא פ' ח"ג י"ג :)[זוהר ּפ תח,](דף  אבּ א ר בּ י תחטא. כּ י ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶנפׁש 
מד ) בּ ברית .(תהלים ׁש ּק רנוּ  וא  ּׁש כחנו וא בּ אתנוּ  זּ את ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָכּ ל 

עלינוּ  בּ אוּ  אלּ וּ  כּ ל להי וֹ ת צרי היה בּ אתנוּ , זּ את כּ ל כּ ל  אלּ א ! ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
דּ ברי  ׁש כחנוּ  וא , ּׁש כחנו וא עלינוּ . בּ אוּ  ׁש לּ מעלה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ינים
ר וֹ צה וא תוֹ רה דּ ברי  ׁש וֹ נה מי כּ ל למדנוּ , מכּ אן .ָתוֹ רת◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
הּת וֹ רה כּ ל  ׁש הרי הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  את ׁש כח  כּ אלּ וּ  בּ ּה , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַלעסק
מי  ׁש כּ ל ,בּ ברית ׁש ּק רנוּ  וא הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִהיא
בּ ׁש מ וֹ  ׁש ּמ ׁש ּק ר  כּ אלּ וּ  בּ וֹ , ׁש ר ׁש וּ מה הזּ וֹ  הּק דׁש  בּ ברית ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש ּק ר 
אחר וּ מקרא בּ אדם. רׁש וּ ם הּמ ל ׁש ל  ׁש מוֹ  מוּ ם ,הּמ ל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ל 

ׁש כּ תוּ ב הזּ ה, ל כּ תוּ ב ונּ פר שׂ (שם)מוֹ דה אהינ וּ  ׁש ם ׁש כחנוּ  אם ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ
וא ׁש נּ אמר כּ מוֹ  אהינוּ , ׁש ם ׁש כחנוּ  אם זר. לאל ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַכּ ּפ ינוּ 

 ּאלהינו)ׁש כחנו שם שהיא התורה  כּ מ וֹ (וזוהי זר , לאל כּ ּפ ינוּ  ונּ פר שׂ  . ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
כּ אן  הקר מה אחד. דּ בר  והכּ ל  .בּ ברית ׁש ּק רנ וּ  וא ?ׁש נּ אמר ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

הּת וֹ רה ולכן  הזּ וֹ , בּ בּ רית וּ מׁש ּק ר אחרת לר ׁש וּ ת כּ ּפ יו ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּפ ר שׂ 
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את ׁש מר כּ אלּ וּ  ה זּ וֹ  ה בּ רית את ׁש וֹ מר מי ׁש כּ ל  בּ זה. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶאוֹ חזת
הּת וֹ רה. בּ כל מׁש ּק ר כּ אלּ וּ  בּ זה ׁש ּמ ׁש ּק ר  וּ מי  הּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל

אתבּ א ׁש מר ׁש הוּ א נאמר א הרי  אברהם ׁש נּ ּמ וֹ ל טרם ראה, ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
כּ תוּ ב  מה ׁש נּ ּמ וֹ ל  כּ יון כו)?הּת וֹ רה. אׁש ר(בראשית  עקב ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌

מ מ ׁש מרּת י ויּ ׁש מר  בּ קלי  אברהם ותוֹ רתי .ׁש מע חּק וֹ תי צותי ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌ָֹ◌
אוֹ תוֹ  וׁש מר  הּק ד וֹ ׁש  הרׁש ם בּ וֹ  ונר ׁש ם ׁש נּ ּמ וֹ ל מוּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
בּ יצחק  אף הּת וֹ רה. כּ ל את ׁש מר כּ אלּ וּ  עליו  מעלה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

יז)כּ ת וּ ב, נקראת(בראשית זה ועל יצחק . את אקים בּ ריתי  ואת ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזּ וֹ  הבּ רית  את ׁש מר ׁש יּ וֹ סף מוּ ם ראה, בּ א בּ רית. ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
בּ עוֹ לם וּ לכב וֹ ד הזּ ה בּ עוֹ לם לכבוֹ ד  זכה בּ ּה , לׁש ּק ר רצה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוא
ׁש מ וֹ  את הׁש רה הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  אלּ א עוֹ ד , וא ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א,

ׁש כּ תוּ ב  פא)בּ תוֹ כוֹ , לבר כּ ת(תהלים וזכה שׂ מוֹ . בּ יהוֹ סף עדוּ ת ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
כּ תוּ ב  יצחק, רבּ י  אמר  הבּ א. העוֹ לם וּ לברכּ ת הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

לג ) את(דברים ׁש מר ׁש יּ וֹ סף מוּ ם וגוֹ '. ל וֹ  הדר ׁש וֹ רוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ כוֹ ר
רבּ י  לוֹ  אמר  לקרבּ ן. ראׁש וֹ ן ׁש הוּ א בׁש וֹ ר , זכה ה זּ וֹ , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית

שׂ מאל  ׁש הוּ א בּ דבר התבּ ר ל ּמ ה , ּכ אם היהיהוּ דה, בּ ימין  ? ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
כּ תוּ ב  ׁש הרי ,א)צרי כּ די (יחזקאל לוֹ , אמר מהמאל. ׁש וֹ ר  וּ פני  ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ירבעם. חטאי  על  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש יּ גן

אתאמר ׁש מר  ׁש יּ וֹ סף ׁש כּ יון הזּ ה , בּ כּ תוּ ב למדנוּ  ס וֹ ד לוֹ , ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ואוֹ תן  דרגוֹ ת, בּ ׁש ּת י  אחוּ זה הזּ וֹ  ׁש הבּ רית הזּ וֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
ּפ רה בּ פר ׁש ת ולמדנוּ  ב ׁש מוֹ ת. נקראוּ  למעלה דרגוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
דרג וֹ ת ׁש ּת י  מאוֹ תן אחת דּ ר גּ ה היא הזּ וֹ  ׁש הּפ רה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ֲאדּמ ה,
הדר ׁש וֹ רוֹ  בּ כוֹ ר וזהוּ  ׁש וֹ ר , נקרא ּפ רה ׁש ל והזּ וּ וּ ג ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ נוֹ ת ,
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ׁש ל  הזּ ה הוֹ ר כּ מוֹ  וא ודּ אי. ל וֹ  הדר קרניו. ראם וקרני  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְל וֹ 
כּ ל  על היא עליוֹ נה קרן קרניו. ראם וקרני  אלּ א  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
אמר ארץ. אפסי  יחדּ יו ינגּ ח עּמ ים בּ הם - כּ ן ועל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרוֹ ת,
הּק ד וֹ ׁש , הר ׁש ם אוֹ ת את ׁש וֹ מר מי ׁש כּ ל מׁש מע אבּ א, ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
בּ כּ ל  אוֹ תוֹ  לׁש מר בּ וֹ , נק ׁש ר וֹ ת עלי וֹ נוֹ ת דרגוֹ ת ׁש ּת י ֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תן
הוּ א, אחת - מלכ יּ וֹ ת בּ ׁש ּת י  זכה ולכן עליוֹ ן, בּ כבוֹ ד ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ לעּט ר וֹ 
נ ּת נה נכר יּ וֹ ת, בּ נׁש ים נד בּ ק הּמ ל ׁש מה ׁש כּ יון בּ נוֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחת

מהכּ ל . חביבה הבּ רית ולכן לירבעם, ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכוּ ת

נקׁש רמ וּ ם  בּ ן, ׁש ּמ וֹ ליד הזּ ה האדם ׁש מע וֹ ן, רבּ י  אמר  ּכ ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּפ תחים כּ ל ׁש ל הּפ תח ׁש היא הזהל כינה, (והתינוק ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הכתרים) כל  של  פתח שהיא בשכינה, נקשר הּפ תחשנמול, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים,
הּק דוֹ ׁש . בּ ם שמעון)ׁש נּ קׁש ר רבי  ׁש יּ וֹ צא(שאמר  דם ואוֹ תוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

הּק דוֹ  לפני  ׁש מ וּ ר  תינוֹ ק וּ בׁש עהמאוֹ תוֹ  הוּ א,  ּבּ רו ׁש  ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ אוֹ תוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מ ׁש גּ יח בּ עוֹ לם, דּ ינים ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ ררים

כּ תוּ ב,  ּכ וּ מוּ ם העוֹ לם. את וּ מצּ יל יז)דם  ׁש מנת(בראשית וּ בן ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌
וכתוּ ב  זכר . כּ ל  לכם יּמ וֹ ל  צ)ימים ׁש מוֹ נים(תהלים בּ גבוּ רת ואם ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

זוֹ כה הדּ ם בּ אוֹ תוֹ  ׁש נינוּ , אחד. בּ מׁש קל  עוֹ לה והכּ ל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה .
ׁש כּ תוּ ב  עוֹ מדים , העוֹ למוֹ ת וכל בּ חסד, להת בּ ם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

לג ) וגוֹ '.(ירמיה וארץ ׁש מים חּק וֹ ת ולילה יוֹ מם בריתי א ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִאם
ולילה י וֹ מם  לּמ ה אבל מילא, בריתי א ?אם ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

והםאמר  כּ אחד מתאחדים כתרים ׁש ני ׁש נינוּ , ׁש מעוֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ואחד  דּ ין אחד  ו ׁש נינוּ , הכּ תרים, כּ ל ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַהּפ תח
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את ׁש מר כּ אלּ וּ  ה זּ וֹ  ה בּ רית את ׁש וֹ מר מי ׁש כּ ל  בּ זה. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶאוֹ חזת
הּת וֹ רה. בּ כל מׁש ּק ר כּ אלּ וּ  בּ זה ׁש ּמ ׁש ּק ר  וּ מי  הּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל

אתבּ א ׁש מר ׁש הוּ א נאמר א הרי  אברהם ׁש נּ ּמ וֹ ל טרם ראה, ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
כּ תוּ ב  מה ׁש נּ ּמ וֹ ל  כּ יון כו)?הּת וֹ רה. אׁש ר(בראשית  עקב ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌

מ מ ׁש מרּת י ויּ ׁש מר  בּ קלי  אברהם ותוֹ רתי .ׁש מע חּק וֹ תי צותי ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌ָֹ◌
אוֹ תוֹ  וׁש מר  הּק ד וֹ ׁש  הרׁש ם בּ וֹ  ונר ׁש ם ׁש נּ ּמ וֹ ל מוּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
בּ יצחק  אף הּת וֹ רה. כּ ל את ׁש מר כּ אלּ וּ  עליו  מעלה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

יז)כּ ת וּ ב, נקראת(בראשית זה ועל יצחק . את אקים בּ ריתי  ואת ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזּ וֹ  הבּ רית  את ׁש מר ׁש יּ וֹ סף מוּ ם ראה, בּ א בּ רית. ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
בּ עוֹ לם וּ לכב וֹ ד הזּ ה בּ עוֹ לם לכבוֹ ד  זכה בּ ּה , לׁש ּק ר רצה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוא
ׁש מ וֹ  את הׁש רה הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  אלּ א עוֹ ד , וא ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א,

ׁש כּ תוּ ב  פא)בּ תוֹ כוֹ , לבר כּ ת(תהלים וזכה שׂ מוֹ . בּ יהוֹ סף עדוּ ת ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
כּ תוּ ב  יצחק, רבּ י  אמר  הבּ א. העוֹ לם וּ לברכּ ת הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

לג ) את(דברים ׁש מר ׁש יּ וֹ סף מוּ ם וגוֹ '. ל וֹ  הדר ׁש וֹ רוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ כוֹ ר
רבּ י  לוֹ  אמר  לקרבּ ן. ראׁש וֹ ן ׁש הוּ א בׁש וֹ ר , זכה ה זּ וֹ , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית

שׂ מאל  ׁש הוּ א בּ דבר התבּ ר ל ּמ ה , ּכ אם היהיהוּ דה, בּ ימין  ? ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
כּ תוּ ב  ׁש הרי ,א)צרי כּ די (יחזקאל לוֹ , אמר מהמאל. ׁש וֹ ר  וּ פני  ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ירבעם. חטאי  על  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש יּ גן

אתאמר ׁש מר  ׁש יּ וֹ סף ׁש כּ יון הזּ ה , בּ כּ תוּ ב למדנוּ  ס וֹ ד לוֹ , ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ואוֹ תן  דרגוֹ ת, בּ ׁש ּת י  אחוּ זה הזּ וֹ  ׁש הבּ רית הזּ וֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
ּפ רה בּ פר ׁש ת ולמדנוּ  ב ׁש מוֹ ת. נקראוּ  למעלה דרגוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
דרג וֹ ת ׁש ּת י  מאוֹ תן אחת דּ ר גּ ה היא הזּ וֹ  ׁש הּפ רה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ֲאדּמ ה,
הדר ׁש וֹ רוֹ  בּ כוֹ ר וזהוּ  ׁש וֹ ר , נקרא ּפ רה ׁש ל והזּ וּ וּ ג ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ נוֹ ת ,
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ׁש ל  הזּ ה הוֹ ר כּ מוֹ  וא ודּ אי. ל וֹ  הדר קרניו. ראם וקרני  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְל וֹ 
כּ ל  על היא עליוֹ נה קרן קרניו. ראם וקרני  אלּ א  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
אמר ארץ. אפסי  יחדּ יו ינגּ ח עּמ ים בּ הם - כּ ן ועל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרוֹ ת,
הּק ד וֹ ׁש , הר ׁש ם אוֹ ת את ׁש וֹ מר מי ׁש כּ ל מׁש מע אבּ א, ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
בּ כּ ל  אוֹ תוֹ  לׁש מר בּ וֹ , נק ׁש ר וֹ ת עלי וֹ נוֹ ת דרגוֹ ת ׁש ּת י ֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תן
הוּ א, אחת - מלכ יּ וֹ ת בּ ׁש ּת י  זכה ולכן עליוֹ ן, בּ כבוֹ ד ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ לעּט ר וֹ 
נ ּת נה נכר יּ וֹ ת, בּ נׁש ים נד בּ ק הּמ ל ׁש מה ׁש כּ יון בּ נוֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחת

מהכּ ל . חביבה הבּ רית ולכן לירבעם, ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכוּ ת

נקׁש רמ וּ ם  בּ ן, ׁש ּמ וֹ ליד הזּ ה האדם ׁש מע וֹ ן, רבּ י  אמר  ּכ ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּפ תחים כּ ל ׁש ל הּפ תח ׁש היא הזהל כינה, (והתינוק ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הכתרים) כל  של  פתח שהיא בשכינה, נקשר הּפ תחשנמול, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים,
הּק דוֹ ׁש . בּ ם שמעון)ׁש נּ קׁש ר רבי  ׁש יּ וֹ צא(שאמר  דם ואוֹ תוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

הּק דוֹ  לפני  ׁש מ וּ ר  תינוֹ ק וּ בׁש עהמאוֹ תוֹ  הוּ א,  ּבּ רו ׁש  ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ אוֹ תוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מ ׁש גּ יח בּ עוֹ לם, דּ ינים ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ ררים

כּ תוּ ב,  ּכ וּ מוּ ם העוֹ לם. את וּ מצּ יל יז)דם  ׁש מנת(בראשית וּ בן ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌
וכתוּ ב  זכר . כּ ל  לכם יּמ וֹ ל  צ)ימים ׁש מוֹ נים(תהלים בּ גבוּ רת ואם ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

זוֹ כה הדּ ם בּ אוֹ תוֹ  ׁש נינוּ , אחד. בּ מׁש קל  עוֹ לה והכּ ל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה .
ׁש כּ תוּ ב  עוֹ מדים , העוֹ למוֹ ת וכל בּ חסד, להת בּ ם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

לג ) וגוֹ '.(ירמיה וארץ ׁש מים חּק וֹ ת ולילה יוֹ מם בריתי א ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִאם
ולילה י וֹ מם  לּמ ה אבל מילא, בריתי א ?אם ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

והםאמר  כּ אחד מתאחדים כתרים ׁש ני ׁש נינוּ , ׁש מעוֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ואחד  דּ ין אחד  ו ׁש נינוּ , הכּ תרים, כּ ל ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַהּפ תח
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וּ נקבה. זכר זה, עם  זה וּ מתבּ מים זכר רחמים , אחד (ושנינו, ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
רחמים) ואחד  דין אחד נקבה, וּ בצד ואחד חסד , ׁש ר וּ י  הזּ כר  בּ צד .ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

דּ ין. ׁש ר וּ י  כך )הנּ קבה וּ כדי (ומשום אדם. ואחד לבן אחד ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
זה, עם זה כך )להתבּ ם בּ זה.(משום זה מתק רים הם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

בּ דין  וחסד. בּ דין ולילה, בּ י וֹ מם בּ הם אוֹ חזת הזּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהבּ רית 
וזוֹ הי  בּ כּ ל. וּ מת בּ ם בּ חסד , ׁש וֹ רה  ּכ ואחר ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה,

בּ ׁש ניהם. ׁש אוֹ חזת ולילה, יוֹ מם ׁש נּ קראת ׁש זּ וֹ כה הבּ רית וּ מי  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ימיו , כּ ל  בּה  חוֹ טא וא  כּ רא וּ י ה זּ וֹ  הבּ רית אוֹ ת את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִלׁש מר
הזּ ה  העוֹ לם עוֹ למוֹ ת, לׁש ני  וזוֹ כה ולילה, בּ יוֹ מם  אוֹ חז  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵהוּ א

הבּ א  ׁש כּ תוּ ב והעוֹ לם ׁש לם, נקרא אברהם ולכן (בראשית. ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ׁש לםיז) נקרא ואימתי תמים. והיה לפני   ּכּ ׁש זּ כההתהל ? ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב ולילה, בּ י וֹ מם מב )ב ׁש ניהם, ה'(תהלים יצוּ ה  יוֹ מם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
התקיּ ם וא אברהם, ירׁש  וּ ׁש ניהם עּמ י. ׁש ירה וּ בלּ ילה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַחסדּ וֹ 
בּ וֹ  התקיּ ם ׁש נּ ּמ וֹ ל, כּ יון ׁש נּ ּמ וֹ ל . עד  ׁש לם בּ קיּ וּ ם החסד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ וֹ 

ׁש לם. ונקרא לׁש ניהם, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוזכה

ׁש כּ תוּ בּכ מוֹ  יח)ׁש נינוּ , האהל (בראשית ּפ תח י ׁש ב והוּ א ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌
,הּמ ל ׁש ל הע שׂ ירי הכּ תר זהוּ  האהל , ּפ תח היּ וֹ ם. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְכּ חם

ו  הכּ תרים, ׁש אר ׁש ל הּק ד וֹ ׁש  הּמ ׁש כּ ן לכל ּפ תח דוד ׁש היא ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
קוֹ רא  ׁש כּ תוּ ב (צדק)ּפ תח(לזה)הּמ ל קיח), לי (תהלים  ּפ תחוּ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

כּ ׁש ּמ איר היּ וֹ ם, כּ חם לה'. הער זה  וכתוּ ב צדק , ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי 
בּ זה. יׁש ב  - בּ זה ׁש יּ ׁש ב כּ מ וֹ  גּ וֹ רלוֹ , חלק  החסד, ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָהאוֹ ר

בוֹ  התקיּ מ וּ  ולילה.מתי  יוֹ מם בּ רית נקראת  ולכן כּ ׁש נּ ּמ וֹ ל, ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כּ תוּ ב  יב )ׁש נינוּ , ה'(שמות וּ פסח זּ ה מה הּפ תח. על ה' וּ פסח ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
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:ארח מנּ י אׁש רינוּ  ּת נּ יםכ וּת ט בּ מקוֹ ם דכּ יתנוּ  כּ י 
בצלמות: עלינוּ  אהינוּ כאוּת כס ׁש ם ׁש כחנוּ  אם 
זר: לאל כּ ּפ ינוּ  אהיםכבונּ פרשׂ  זאתהא יחקר 

לב: ּת עלמוֹ ת ידע הוּ א היּ וֹ םכגכּ י כל הרגנוּ  עלי כּ י 
טבחה: כּ צאן הקיצהכדנחׁש בנוּ  אדני ׁש ן תי לּמ ה עוּ רה 

הּפ תח וּ מוּ םעל להתבּ ם. חסד הזּ ה הּפ תח על ׁש וֹ רה ? ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
וגוֹ ' הּמ ׁש חית י ּת ן וא  , ָּכ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

קד ת על נפ למסר די סקא  האי ל המכוי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָל
עליו  י כל נהרג  א ה ת ב  עליו מעלה  מְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָ

וגו'ּכ י היּ וֹ ם ּכ ל הרגנוּ   כג)עלי שרה :(מד, חיי פ' ח"א קל:)[זוהר ](דף  ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌

בּ וֹ  אׁש ר והּמ ערה ל נתּת י  ה דה זּ ה יוֹ סי ,מה רבּ י אמר  ? ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
אין  מניוֹ מי, בּ ר ׁש לוֹ ם רבּ י  אמר  ר בּ ה. וּ מנוּ חה ׁש לוה ׁש ל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָאוֹ צר 
מאתים ל וֹ  ׁש אין בּ ּת וֹ רה הע וֹ סקים  מאוֹ תם צדּ יק צדּ יק כּ ל  ְל◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הּת וֹ רה. בּ ׁש ביל וכ ּס וּ פים ח)עוֹ למ וֹ ת  וּ מאתים(שיר  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
כּ אלּ וּ  י וֹ ם בּ כל עצמם ׁש ּמ וֹ סרים על  וּ מאתים ּפ רי וֹ . את ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְלנטרים 

הזּ ה. הּפ סוּ ק כּ מוֹ  ונ צּ חוֹ  ׁש מוֹ , קדת על בפסוקהרגוּ  אמרו [וכך ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
וגוֹ '.הזה] ה' את  ואהבּת  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תב

על למדנוּ , נפׁש וֹ  למסר כּ די הזּ ה בּ ּפ סוּ ק לבּ וֹ  את המכ וּ ן כּ ל ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌
יוֹ ם בּ כל הרג כּ אלּ וּ  הכּ תוּ ב עליו  מעלה ׁש מוֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ְקדת

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מד )עליו . היּ וֹ ם (תהלים  כּ ל  הרגנ וּ  עלי רב כּ י  אמר . ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
עוֹ למ וֹ ת מאוֹ ת ארבּ ע נוּ חל זה, בּ פסוּ ק נפ ׁש וֹ  הּמ וֹ סר כּ ל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַנחמן,

תהלי זוהר 
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וּ נקבה. זכר זה, עם  זה וּ מתבּ מים זכר רחמים , אחד (ושנינו, ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
רחמים) ואחד  דין אחד נקבה, וּ בצד ואחד חסד , ׁש ר וּ י  הזּ כר  בּ צד .ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

דּ ין. ׁש ר וּ י  כך )הנּ קבה וּ כדי (ומשום אדם. ואחד לבן אחד ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
זה, עם זה כך )להתבּ ם בּ זה.(משום זה מתק רים הם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

בּ דין  וחסד. בּ דין ולילה, בּ י וֹ מם בּ הם אוֹ חזת הזּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהבּ רית 
וזוֹ הי  בּ כּ ל. וּ מת בּ ם בּ חסד , ׁש וֹ רה  ּכ ואחר ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה,

בּ ׁש ניהם. ׁש אוֹ חזת ולילה, יוֹ מם ׁש נּ קראת ׁש זּ וֹ כה הבּ רית וּ מי  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ימיו , כּ ל  בּה  חוֹ טא וא  כּ רא וּ י ה זּ וֹ  הבּ רית אוֹ ת את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִלׁש מר
הזּ ה  העוֹ לם עוֹ למוֹ ת, לׁש ני  וזוֹ כה ולילה, בּ יוֹ מם  אוֹ חז  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵהוּ א

הבּ א  ׁש כּ תוּ ב והעוֹ לם ׁש לם, נקרא אברהם ולכן (בראשית. ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ׁש לםיז) נקרא ואימתי תמים. והיה לפני   ּכּ ׁש זּ כההתהל ? ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב ולילה, בּ י וֹ מם מב )ב ׁש ניהם, ה'(תהלים יצוּ ה  יוֹ מם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
התקיּ ם וא אברהם, ירׁש  וּ ׁש ניהם עּמ י. ׁש ירה וּ בלּ ילה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַחסדּ וֹ 
בּ וֹ  התקיּ ם ׁש נּ ּמ וֹ ל, כּ יון ׁש נּ ּמ וֹ ל . עד  ׁש לם בּ קיּ וּ ם החסד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ וֹ 

ׁש לם. ונקרא לׁש ניהם, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוזכה

ׁש כּ תוּ בּכ מוֹ  יח)ׁש נינוּ , האהל (בראשית ּפ תח י ׁש ב והוּ א ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌
,הּמ ל ׁש ל הע שׂ ירי הכּ תר זהוּ  האהל , ּפ תח היּ וֹ ם. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְכּ חם

ו  הכּ תרים, ׁש אר ׁש ל הּק ד וֹ ׁש  הּמ ׁש כּ ן לכל ּפ תח דוד ׁש היא ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
קוֹ רא  ׁש כּ תוּ ב (צדק)ּפ תח(לזה)הּמ ל קיח), לי (תהלים  ּפ תחוּ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

כּ ׁש ּמ איר היּ וֹ ם, כּ חם לה'. הער זה  וכתוּ ב צדק , ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי 
בּ זה. יׁש ב  - בּ זה ׁש יּ ׁש ב כּ מ וֹ  גּ וֹ רלוֹ , חלק  החסד, ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָהאוֹ ר

בוֹ  התקיּ מ וּ  ולילה.מתי  יוֹ מם בּ רית נקראת  ולכן כּ ׁש נּ ּמ וֹ ל, ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כּ תוּ ב  יב )ׁש נינוּ , ה'(שמות וּ פסח זּ ה מה הּפ תח. על ה' וּ פסח ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
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:ארח מנּ י אׁש רינוּ  ּת נּ יםכ וּת ט בּ מקוֹ ם דכּ יתנוּ  כּ י 
בצלמות: עלינוּ  אהינוּ כאוּת כס ׁש ם ׁש כחנוּ  אם 
זר: לאל כּ ּפ ינוּ  אהיםכבונּ פרשׂ  זאתהא יחקר 

לב: ּת עלמוֹ ת ידע הוּ א היּ וֹ םכגכּ י כל הרגנוּ  עלי כּ י 
טבחה: כּ צאן הקיצהכדנחׁש בנוּ  אדני ׁש ן תי לּמ ה עוּ רה 

הּפ תח וּ מוּ םעל להתבּ ם. חסד הזּ ה הּפ תח על ׁש וֹ רה ? ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
וגוֹ ' הּמ ׁש חית י ּת ן וא  , ָּכ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

קד ת על נפ למסר די סקא  האי ל המכוי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָל
עליו  י כל נהרג  א ה ת ב  עליו מעלה  מְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָ

וגו'ּכ י היּ וֹ ם ּכ ל הרגנוּ   כג)עלי שרה :(מד, חיי פ' ח"א קל:)[זוהר ](דף  ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌

בּ וֹ  אׁש ר והּמ ערה ל נתּת י  ה דה זּ ה יוֹ סי ,מה רבּ י אמר  ? ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
אין  מניוֹ מי, בּ ר ׁש לוֹ ם רבּ י  אמר  ר בּ ה. וּ מנוּ חה ׁש לוה ׁש ל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָאוֹ צר 
מאתים ל וֹ  ׁש אין בּ ּת וֹ רה הע וֹ סקים  מאוֹ תם צדּ יק צדּ יק כּ ל  ְל◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הּת וֹ רה. בּ ׁש ביל וכ ּס וּ פים ח)עוֹ למ וֹ ת  וּ מאתים(שיר  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
כּ אלּ וּ  י וֹ ם בּ כל עצמם ׁש ּמ וֹ סרים על  וּ מאתים ּפ רי וֹ . את ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְלנטרים 

הזּ ה. הּפ סוּ ק כּ מוֹ  ונ צּ חוֹ  ׁש מוֹ , קדת על בפסוקהרגוּ  אמרו [וכך ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
וגוֹ '.הזה] ה' את  ואהבּת  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תב

על למדנוּ , נפׁש וֹ  למסר כּ די הזּ ה בּ ּפ סוּ ק לבּ וֹ  את המכ וּ ן כּ ל ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌
יוֹ ם בּ כל הרג כּ אלּ וּ  הכּ תוּ ב עליו  מעלה ׁש מוֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ְקדת

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מד )עליו . היּ וֹ ם (תהלים  כּ ל  הרגנ וּ  עלי רב כּ י  אמר . ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
עוֹ למ וֹ ת מאוֹ ת ארבּ ע נוּ חל זה, בּ פסוּ ק נפ ׁש וֹ  הּמ וֹ סר כּ ל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַנחמן,

תהלי זוהר 
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מאתים ׁש נינוּ  והרי  יוֹ סף , רב אמר ה בּ א. רב לעוֹ לם אמר  ? ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
יוֹ ם בּ כל  עצמ וֹ  ׁש ּמ סר על  וּ מאתים - הּת וֹ רה על מאתים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַנחמן,

ׁש מוֹ . קד ת ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַעל

ה א ר דה ל צא  קרא ד ה  הע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹא רי

טבחה ּכ י  ּכ צאן נח ׁש בנוּ  ה יּ וֹ ם כל  הרגנוּ   כג)עלי [זוהר:(מד , ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

משפטים פ' קי"ט:)שמות צאן ](דף  ׁש נּ קראוּ  הּק ד וֹ ׁש  העם ֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
כּ מ וֹ  לפניו, קרבּ נוֹ ת עצמם את  להקריב הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 

מד )ׁש נּ אמר היּ וֹ ם(תהלים  כל  הרגנוּ  עלי כּ צאן כּ י נחׁש בנוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֹ
ׁש ּמ ע וּ טטבחה  בּ תענית. צאן, כּ מוֹ  עצמם את וּ מקריבים . ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

ׁש היה בּ המוֹ ת, מּק רבּ ן יוֹ תר חׁש וּ ב  ׁש בּ ּת ענית והדּ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַהחלב 
ׁש נּ אכלים וּ פדרים אמוּ רים אוֹ תם וכל  והחלב הדּ ם ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתמעט

הלּ ילה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל

יראל  ע ט בת  את לרא ת  עיניו יפקח ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָה "ה

וגו'עוּ רה  הקיצה  יי  ּת יׁש ן כד )לּמ ה  זוהר:(מד, קדישא רבא [אדרא ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

נשא  פ ' קל"ו:)במדבר אלף ](דף להטין דּ עיינין, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ כסוּ תא
כּ סוּ תא. דּ אינהוּ  בּ גבינין דּ מתאחדן ר בּ וֹ א, מאה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ ע
דּ סלּ קין  וּ בׁש עתא עלייהוּ . י וֹ מין דּ עּת יק דּ עינא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואׁש גחוּ תא

ואתּפ ּק חן אינּ וּ ן  מנתיּה , דּ אּת ער כּ מאן אתחזי כּ סוּ תא, ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ עינא חוּ ורא בּ חד  ואתסחן ּפ קיחא, לעינא וחמאן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵעינוֹ י ,

דכתיב, הוּ א הדא ה)טבא, השירים מאי (שיר  בּ חלב. רוֹ חצוֹ ת ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קדמאה דּ לעילּ א  בּ ח וּ ורא טבא)בּ חלב . דעינא  קדמאה  בחוורא .(נ"א ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דּ רחמי. אׁש גּ חוּ תא אׁש ּת כח ׁש עתא כך וּ בההיא ובגין (ס"א ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
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לנצח: ּת זנח ענינוּ כהאל ּת ׁש כּ ח תסּת יר פני לּמ ה 
בּ טננוּ :כוולחצנוּ : לארץ דּ בקה נפׁש נוּ  לעפר ׁש חה כּ י 

חסדּ :כז למען וּ פדנוּ  לּ נוּ  עזרתה קוּ מה

חוורא) בההוא  ויתסחון עינוי, דיפקח  בגין סלקא דישראל דּ אצלותא ◌ָ◌ַ◌ְועל 
דּ וד , מד )צלּ י הקיצה (תהלים יי ּת יׁש ן  לּמ ה דּ יפקחעוּ רה . ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

לאו  דּ עינוֹ י זימנא וכל חוּ ורא. בּ ההוּ א ויתסחוּ ן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵעינוֹ י ,
וּ ׁש אר לי שׂ ראל , לה וּ  כּ פיין דּ דינין, מאריהוֹ ן כּ ל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ קחן,
בּ עינא יתסחן עינוֹ י , דּ יפקח וּ בזמנא עלייהוּ . ׁש לטין  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַעּמ ין

ואסּת חר ישׂ ראל. על ורחמי  ואתזהר )טבא, ועביד (ס"א עינא, ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דכתיב , הוּ א הדא עּמ ין. בּ ׁש אר לה)נוּ קמין העירה(תהלים ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הקיצה: חוּ ורא. בּ ההיא לאתסחאה העירה: ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהקיצה.
דּ כפיין  לאינּ וּ ן נוּ קמין ל וֹ ן.למע בּ ד ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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מאתים ׁש נינוּ  והרי  יוֹ סף , רב אמר ה בּ א. רב לעוֹ לם אמר  ? ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
יוֹ ם בּ כל  עצמ וֹ  ׁש ּמ סר על  וּ מאתים - הּת וֹ רה על מאתים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַנחמן,

ׁש מוֹ . קד ת ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַעל

ה א ר דה ל צא  קרא ד ה  הע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹא רי

טבחה ּכ י  ּכ צאן נח ׁש בנוּ  ה יּ וֹ ם כל  הרגנוּ   כג)עלי [זוהר:(מד , ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

משפטים פ' קי"ט:)שמות צאן ](דף  ׁש נּ קראוּ  הּק ד וֹ ׁש  העם ֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
כּ מ וֹ  לפניו, קרבּ נוֹ ת עצמם את  להקריב הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 

מד )ׁש נּ אמר היּ וֹ ם(תהלים  כל  הרגנוּ  עלי כּ צאן כּ י נחׁש בנוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֹ
ׁש ּמ ע וּ טטבחה  בּ תענית. צאן, כּ מוֹ  עצמם את וּ מקריבים . ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

ׁש היה בּ המוֹ ת, מּק רבּ ן יוֹ תר חׁש וּ ב  ׁש בּ ּת ענית והדּ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַהחלב 
ׁש נּ אכלים וּ פדרים אמוּ רים אוֹ תם וכל  והחלב הדּ ם ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתמעט

הלּ ילה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל

יראל  ע ט בת  את לרא ת  עיניו יפקח ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָה "ה

וגו'עוּ רה  הקיצה  יי  ּת יׁש ן כד )לּמ ה  זוהר:(מד, קדישא רבא [אדרא ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

נשא  פ ' קל"ו:)במדבר אלף ](דף להטין דּ עיינין, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ כסוּ תא
כּ סוּ תא. דּ אינהוּ  בּ גבינין דּ מתאחדן ר בּ וֹ א, מאה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ ע
דּ סלּ קין  וּ בׁש עתא עלייהוּ . י וֹ מין דּ עּת יק דּ עינא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואׁש גחוּ תא

ואתּפ ּק חן אינּ וּ ן  מנתיּה , דּ אּת ער כּ מאן אתחזי כּ סוּ תא, ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ עינא חוּ ורא בּ חד  ואתסחן ּפ קיחא, לעינא וחמאן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵעינוֹ י ,

דכתיב, הוּ א הדא ה)טבא, השירים מאי (שיר  בּ חלב. רוֹ חצוֹ ת ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קדמאה דּ לעילּ א  בּ ח וּ ורא טבא)בּ חלב . דעינא  קדמאה  בחוורא .(נ"א ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דּ רחמי. אׁש גּ חוּ תא אׁש ּת כח ׁש עתא כך וּ בההיא ובגין (ס"א ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
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לנצח: ּת זנח ענינוּ כהאל ּת ׁש כּ ח תסּת יר פני לּמ ה 
בּ טננוּ :כוולחצנוּ : לארץ דּ בקה נפׁש נוּ  לעפר ׁש חה כּ י 

חסדּ :כז למען וּ פדנוּ  לּ נוּ  עזרתה קוּ מה

חוורא) בההוא  ויתסחון עינוי, דיפקח  בגין סלקא דישראל דּ אצלותא ◌ָ◌ַ◌ְועל 
דּ וד , מד )צלּ י הקיצה (תהלים יי ּת יׁש ן  לּמ ה דּ יפקחעוּ רה . ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

לאו  דּ עינוֹ י זימנא וכל חוּ ורא. בּ ההוּ א ויתסחוּ ן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵעינוֹ י ,
וּ ׁש אר לי שׂ ראל , לה וּ  כּ פיין דּ דינין, מאריהוֹ ן כּ ל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ קחן,
בּ עינא יתסחן עינוֹ י , דּ יפקח וּ בזמנא עלייהוּ . ׁש לטין  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַעּמ ין

ואסּת חר ישׂ ראל. על ורחמי  ואתזהר )טבא, ועביד (ס"א עינא, ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דכתיב , הוּ א הדא עּמ ין. בּ ׁש אר לה)נוּ קמין העירה(תהלים ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הקיצה: חוּ ורא. בּ ההיא לאתסחאה העירה: ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהקיצה.
דּ כפיין  לאינּ וּ ן נוּ קמין ל וֹ ן.למע בּ ד ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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ׁש יראמה משׂ כּ יל קרח לבני ׁש נּ ים ׁש  על למנצּ ח
מעשׂ יבידידת: אני אמר טוֹ ב דּ בר לבּ י רחׁש  

רעה אשה  לו שיש  מי 
וגו' לבי רחש ...שושני על  א)למנצח מה ]:(מה לפרק תהלי .[שימוש 

.גופ ומשח זית שמ על אותו  אמור רעה  אשה לו שיש  למי 

תהלי שימוש

פל יר  ירי ה ִִִִַָיר

ידידתלמנצּ ח  ׁש יר מ שׂ ּכ יל  קרח לבני  ׁש וֹ ׁש נּ ים  א)על  :(מה, ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חקת פ' חדש סג .)[זוהר את](דף לוֹ  רמז דּ וד וּ ראה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
בּ ני  יד על קדׁש ים קדׁש  הירים ׁש יר ׁש ל  הזּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת

כּ ת וּ ב  ּכ מוּ ם ׁש נּ אמר. הזּ מן הגּ יע  ׁש א אלּ א (תהליםקרח, ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ידידת מה) ׁש יר  משׂ כּ יל  קרח לבני ׁש וֹ ׁש נּ ים על על למנצּ ח . ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ׁש וֹ ׁש נּ ים. שׂ פתוֹ תיו ׁש נּ קראוֹ ת ּפ יהוּ , נׁש יק וֹ ת אלּ וּ  - ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַׁש וֹ ׁש נּ ים
בּ וֹ ׁש נּ ה ׁש התחבּ רוּ  ׁש נים ׁש ׁש  אלּ וּ  ׁש וֹ ׁש נּ ים אחר, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
ׁש פע  זה - משׂ כּ יל הכּ ל. ׁש ל הביעית  ׁש היא הזּ וֹ , ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָהאדּמ ה
יחד  ׁש יּ וֹ ׁש בים הזּ וֹ , בּ עה להם ׁש ּמ ׁש ּפ יע הּק דוֹ ׁש  העּת יק  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל 
וא הרוּ ח, בּ דבקוּ ת נׁש יקוֹ ת אוֹ תם מוּ ם נפרדים, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא
כּ פוּ ל . ׁש יר ׁש נּ קראת הזּ וֹ , לירה  רמז - ידי דּ ת ׁש יר ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרדים.
הּק דוֹ ׁש  אחד . והכּ ל ידידּ ת, ׁש יר  וכאן הירים, ׁש יר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָכּ אן 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  דּ וֹ דים. נקראים ישׂ ראל וּ כנסת הוּ א  ּה)בּ רו (שיר  ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וזה דּ וֹ דים. ׁש הם  ידידּ ת, ׁש יר   ּכ מוּ ם דּ וֹ דים. וׁש כר וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְׁש תוּ 
י שׂ ראל  כּ נסת ׁש ם וּ כמוֹ  זה. את מׁש בּ ח וזה זה, את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש בּ ח
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היא כּ אן אף  י קני , ׁש כּ תוּ ב ראוּ י ,  ּׁש כ הּת ׁש בּ חת, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהתחילה
את ל ׁש בּ ח הּמ ל.התחילה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ט ב בר לי  ִִַָָָרח

וגו'רח ׁש  טוֹ ב דּ בר ב )ל ּב י  חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר ](דף ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

לבּ י . ׁש נּ קראת בּ לּ ילה, ׁש רוֹ חׁש ת החיּ ה זוֹ  - לבּ י  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָרחׁש 
ׁש נּ קרא עּמ ּה , יתחבּ ר  ׁש ה ּמ ל ברצוֹ נ ּה  ׁש עוֹ לה - טוֹ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
אמר לגלּ וֹ ת, רׁש וּ ת לוֹ  נ ּת נה  ׁש א מוּ ם אחר, דּ בר ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָטוֹ ב.
ואפלּ וּ  בּ לבּ וֹ , ה זּ ה הדּ בר את לוֹ  ׁש ּמ רחיׁש ה  מוּ ם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָרחׁש ,
אחר, דּ בר  בּ לבּ וֹ . א לּ א לרחׁש , רׁש וּ ת לוֹ  נּת נה א ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ פתוֹ תיו

לבּ י  רחׁש  הּט עם יכוֹ ל מה א ק וֹ ל בּ א ׁש דּ בּ וּ ר מוּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עד  נׁש למה, א כּ אן עד דבּ וּ ר , ׁש נּ קרא הזּ ה והלּ בּ "י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר,
בּ גדל  נׁש למה והלּ בנה  בּ ית, ל ּה  וּ בנה  הּמ ל ׁש מה ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בּ א
ׁש עה וּ באוֹ תּה  הּק וֹ ל. עּמ ּה  ׁש התחבּ ר מוּ ם הכּ ל, על  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָיתר 
בּ ׁש למ וּ ת וי ׁש בה בּ ּק וֹ ל. נׁש למה ׁש הרי  לדבּ ר, רׁש וּ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנּת נה

בּ  ׁש הוֹ ציאה מוּ ם ,הּמ ל בּ יתעם והתקינה לעוֹ לם, חכם ן ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ואמרה לדבּ ר, והתחילה עּמ ּה , מד וֹ ר וֹ  שׂ ם הּמ ל אז . ַל ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ּפ יהוּ . מנּ ׁש יקוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִיקני

מוּ םאבל  בּ ׁש למוּ ת. י ׁש בה א אז עד  דוד , בּ ימי כּ עת ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ט וֹ ב, כּ עת ההוּ א. הּט וֹ ב  הדּ בר  ודּ אי לבּ י רחׁש   ָּכ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
בּ כּ ל . טוֹ בים ודּ אי  אז קוֹ ל, ע ּמ ּה  ׁש התחבּ ר כּ יון טוֹ בים. ֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוא

ׁש כּ תוּ ב  טוֹ ב, נקרא א)הצּ דּ יק  ט וֹ ב.(ישעיה כּ י  צדּ יק אמר וּ  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ט וֹ בה, נקראת  היא ז)אף וּ כׁש נּ קרב וּ ,(קהלת חכמה. טוֹ בה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
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ׁש יראמה משׂ כּ יל קרח לבני ׁש נּ ים ׁש  על למנצּ ח
מעשׂ יבידידת: אני אמר טוֹ ב דּ בר לבּ י רחׁש  

רעה אשה  לו שיש  מי 
וגו' לבי רחש ...שושני על  א)למנצח מה ]:(מה לפרק תהלי .[שימוש 

.גופ ומשח זית שמ על אותו  אמור רעה  אשה לו שיש  למי 

תהלי שימוש

פל יר  ירי ה ִִִִַָיר

ידידתלמנצּ ח  ׁש יר מ שׂ ּכ יל  קרח לבני  ׁש וֹ ׁש נּ ים  א)על  :(מה, ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חקת פ' חדש סג .)[זוהר את](דף לוֹ  רמז דּ וד וּ ראה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
בּ ני  יד על קדׁש ים קדׁש  הירים ׁש יר ׁש ל  הזּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת

כּ ת וּ ב  ּכ מוּ ם ׁש נּ אמר. הזּ מן הגּ יע  ׁש א אלּ א (תהליםקרח, ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ידידת מה) ׁש יר  משׂ כּ יל  קרח לבני ׁש וֹ ׁש נּ ים על על למנצּ ח . ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ׁש וֹ ׁש נּ ים. שׂ פתוֹ תיו ׁש נּ קראוֹ ת ּפ יהוּ , נׁש יק וֹ ת אלּ וּ  - ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַׁש וֹ ׁש נּ ים
בּ וֹ ׁש נּ ה ׁש התחבּ רוּ  ׁש נים ׁש ׁש  אלּ וּ  ׁש וֹ ׁש נּ ים אחר, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
ׁש פע  זה - משׂ כּ יל הכּ ל. ׁש ל הביעית  ׁש היא הזּ וֹ , ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָהאדּמ ה
יחד  ׁש יּ וֹ ׁש בים הזּ וֹ , בּ עה להם ׁש ּמ ׁש ּפ יע הּק דוֹ ׁש  העּת יק  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל 
וא הרוּ ח, בּ דבקוּ ת נׁש יקוֹ ת אוֹ תם מוּ ם נפרדים, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא
כּ פוּ ל . ׁש יר ׁש נּ קראת הזּ וֹ , לירה  רמז - ידי דּ ת ׁש יר ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרדים.
הּק דוֹ ׁש  אחד . והכּ ל ידידּ ת, ׁש יר  וכאן הירים, ׁש יר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָכּ אן 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  דּ וֹ דים. נקראים ישׂ ראל וּ כנסת הוּ א  ּה)בּ רו (שיר  ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וזה דּ וֹ דים. ׁש הם  ידידּ ת, ׁש יר   ּכ מוּ ם דּ וֹ דים. וׁש כר וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְׁש תוּ 
י שׂ ראל  כּ נסת ׁש ם וּ כמוֹ  זה. את מׁש בּ ח וזה זה, את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש בּ ח
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היא כּ אן אף  י קני , ׁש כּ תוּ ב ראוּ י ,  ּׁש כ הּת ׁש בּ חת, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהתחילה
את ל ׁש בּ ח הּמ ל.התחילה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ט ב בר לי  ִִַָָָרח

וגו'רח ׁש  טוֹ ב דּ בר ב )ל ּב י  חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר ](דף ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

לבּ י . ׁש נּ קראת בּ לּ ילה, ׁש רוֹ חׁש ת החיּ ה זוֹ  - לבּ י  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָרחׁש 
ׁש נּ קרא עּמ ּה , יתחבּ ר  ׁש ה ּמ ל ברצוֹ נ ּה  ׁש עוֹ לה - טוֹ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
אמר לגלּ וֹ ת, רׁש וּ ת לוֹ  נ ּת נה  ׁש א מוּ ם אחר, דּ בר ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָטוֹ ב.
ואפלּ וּ  בּ לבּ וֹ , ה זּ ה הדּ בר את לוֹ  ׁש ּמ רחיׁש ה  מוּ ם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָרחׁש ,
אחר, דּ בר  בּ לבּ וֹ . א לּ א לרחׁש , רׁש וּ ת לוֹ  נּת נה א ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ פתוֹ תיו

לבּ י  רחׁש  הּט עם יכוֹ ל מה א ק וֹ ל בּ א ׁש דּ בּ וּ ר מוּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עד  נׁש למה, א כּ אן עד דבּ וּ ר , ׁש נּ קרא הזּ ה והלּ בּ "י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר,
בּ גדל  נׁש למה והלּ בנה  בּ ית, ל ּה  וּ בנה  הּמ ל ׁש מה ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בּ א
ׁש עה וּ באוֹ תּה  הּק וֹ ל. עּמ ּה  ׁש התחבּ ר מוּ ם הכּ ל, על  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָיתר 
בּ ׁש למ וּ ת וי ׁש בה בּ ּק וֹ ל. נׁש למה ׁש הרי  לדבּ ר, רׁש וּ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנּת נה

בּ  ׁש הוֹ ציאה מוּ ם ,הּמ ל בּ יתעם והתקינה לעוֹ לם, חכם ן ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ואמרה לדבּ ר, והתחילה עּמ ּה , מד וֹ ר וֹ  שׂ ם הּמ ל אז . ַל ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ּפ יהוּ . מנּ ׁש יקוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִיקני

מוּ םאבל  בּ ׁש למוּ ת. י ׁש בה א אז עד  דוד , בּ ימי כּ עת ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ט וֹ ב, כּ עת ההוּ א. הּט וֹ ב  הדּ בר  ודּ אי לבּ י רחׁש   ָּכ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
בּ כּ ל . טוֹ בים ודּ אי  אז קוֹ ל, ע ּמ ּה  ׁש התחבּ ר כּ יון טוֹ בים. ֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוא

ׁש כּ תוּ ב  טוֹ ב, נקרא א)הצּ דּ יק  ט וֹ ב.(ישעיה כּ י  צדּ יק אמר וּ  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ט וֹ בה, נקראת  היא ז)אף וּ כׁש נּ קרב וּ ,(קהלת חכמה. טוֹ בה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
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אז נׁש יק וֹ ת, בּ אוֹ תן כּ אחד  א)התחבּ רוּ  מיּ ין,(שיר  דּ די טוֹ בים כּ י  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הם וּ מתי ידי דּ ת. וכאן דּ וֹ דים, כּ אן כּ אחד. ׁש ניהם דּ וֹ דים  ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם

זהטוֹ בים ועל הה וּ א . המׁש ּמ ר  היּ ין  ׁש ל מּמ נּ וּ  כּ ׁש נּ ׁש קים מיּ ין, ? ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ה)כּ תוּ ב צריכוֹ ת(שם הנּ טיעוֹ ת ׁש הרי דּ וֹ דים. וׁש כר וּ  ׁש תוּ  ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אוֹ תם הׁש קתה ׁש היא העליוֹ נה, האם  העמק, הנּ הר  מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהׁש קאה
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ההוּ א. מהיּ ין  ב )בּ רא ׁש וֹ נה ּת חת(שם שׂ מאל וֹ  ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌

וימינוֹ  ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ט וֹ בים.  ׁש מני לריח   ּכ ואחר  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְלראׁש י ,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מהאם. לוֹ  ׁש וֹ פע הּט וֹ ב, המן וזהוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְּת חבּ קני.

קלג ) זה(תהלים אהרן. זקן הזּ קן על יוֹ רד הראׁש  על  הּט וֹ ב ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַכּ מן
אוֹ תוֹ  וּ כ ׁש ּמ גּ יע לעוֹ לם. כּ הן ,הּמ ל ימין למעלה, הגּ דוֹ ל ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
האם מצּ ד , ׁש מני נקראים ודּ אי אז אהרן, ׁש ל לזּ קן ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהמן

טוֹ בים.  ׁש מני ואז אברהם, ׁש ל  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִוּ מ צּ ד

אברהםמה ׁש ל ה ּט וֹ ב  ה מן  א וֹ ת וֹ  ׁש וֹ פע  מוּ םהּט עם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
כּ תוּ ב זה ועל  ללּ בנה, להאיר היּ מין מה(שם)ׁש ּפ ׁש ט הנּ ה ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

האוֹ ר זה - ּט וֹ ב מה יחד. גּ ם  אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַּט וֹ ב
ׁש כּ ת וּ ב הראׁש וֹ ן, יוֹ ם א)הראׁש וֹ ן, את(בראשית  א הים ויּ רא ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌

היּ וֹ ם ישׂ ראל. זמירוֹ ת נעים  זה - נּ עים וּ מה ט וֹ ב. כּ י ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָהאוֹ ר
בּ יּ וֹ ם ׁש נּ ברא ׁש האוֹ ר  כּ מוֹ  ראה, וּ בא ה לּ בנה. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרביעי,
הזּ ה ׁש הע וֹ לם לאוֹ ר אוֹ ר מּמ נּ וּ  וׁש פע ׁש למוּ ת, נתן ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן
ׁש ל  הזּ וֹ  ל בּ ת א וֹ ר  נתן הראׁש וֹ ן הא וֹ ר  אברהם, אף - בּ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג

העוֹ לם מתנהג יד ּה  ׁש על  הרביעי, היּ וֹ ם ,כּ ן הּמ ל ועל הזּ ה. ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מתחבּ רת וכאׁש ר מאוֹ רוֹ . להאיר עליו,  ּמׁש ו חסד  ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶחוּ ט

בּ כּ ל . מתגּ דּ ל הוּ א לימין, ויוֹ ׁש בת  ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
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מהיר: סוֹ פר עט לׁש וֹ ני מבּ ניג למל אדםיפיפית 
אהים בּ רכ כּ ן על בּ שׂ פתוֹ תי חן הוּ צק 

ה צק  אד מני יפיפית  ת ב  עליו מה ל  חלק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹא רי
ל לע אלהי רכ  על  תי פת ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹח

ּב רכיפיפית  ּכ ן  על  ּב שׂ פתוֹ תי חן  הוּ צק  אדם מּב ני ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

לעוֹ לם ג)אהים  בא:(מה, פ ' שמות ל"ז :)[זוהר בּ נּ ביא](דף  ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
מבּ ני  יפיפית כּ תוּ ב ׁש עליו מׁש ה, ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמן.
אהב ּת  לעוֹ לם . אהים בּ רכ כּ ן על  בּ שׂ פתוֹ תי חן  הוּ צק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָאדם
שׂ שׂ וֹ ן  ׁש מן היא אהים  מ ׁש ח כּ ן על ר ׁש ע  וּת שׂ נא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶצּ דק
חן  הוּ צק  . ֹוחנו מת - אדם מ בּ ני יפיפית .ֵמחברי◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌
- היא אהים מׁש ח כּ ן על וּ בניו. מנּ ח - ְבּ שׂ פתוֹ תי◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌
מאר - מחברי מיּ עקב . - שׂ שׂ וֹ ן ׁש מן ויצחק. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמאברהם

◌ִ◌ִ◌ְנביאים.

וגו 'יפיפית  אדם ג)מּב ני  חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר הרי ](דף  ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
- בּ עלי וֹ נים נתיּפ ית בּ אברהם: החברים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה

טו) בּ ּת חּת וֹ נים(בראשית נתי ּפ ית  . ל מגן כג )אנכי  נשׂ יא(שם  ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
חן  הוּ צק כּ ל וּ לוֹ ת. תׁש בּ חוֹ ת ׁש ּת י  יפיפית, לכ אּת ה. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱאהים

- יח)בּ שׂ פתוֹ תי אהים(שם בּ רכ כּ ן  על  הוֹ אלּת י . נא הנּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌
- כד )לע וֹ לם וּ ראה,(שם בּ א  אבל  בּ כּ ל . אברהם את בּ ר וה' ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ל וֹ , אמר ּת י  העלי וֹ ן. הּמ ל כּ נגד עליוֹ ן, סוֹ ד  בּ וֹ  יׁש  ה זּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ ס וּ ק
.לפני ׁש ּמ ׁש בּ חים העלי וֹ נים, בּ ּמ חנוֹ ת למעלה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיפיפית
הוּ צק  הלּ ילה. בּ חצוֹ ת  ׁש עוֹ מדים אמת צ דּ יקי בּ אוֹ תם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה
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אז נׁש יק וֹ ת, בּ אוֹ תן כּ אחד  א)התחבּ רוּ  מיּ ין,(שיר  דּ די טוֹ בים כּ י  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הם וּ מתי ידי דּ ת. וכאן דּ וֹ דים, כּ אן כּ אחד. ׁש ניהם דּ וֹ דים  ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם

זהטוֹ בים ועל הה וּ א . המׁש ּמ ר  היּ ין  ׁש ל מּמ נּ וּ  כּ ׁש נּ ׁש קים מיּ ין, ? ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ה)כּ תוּ ב צריכוֹ ת(שם הנּ טיעוֹ ת ׁש הרי דּ וֹ דים. וׁש כר וּ  ׁש תוּ  ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אוֹ תם הׁש קתה ׁש היא העליוֹ נה, האם  העמק, הנּ הר  מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהׁש קאה
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ההוּ א. מהיּ ין  ב )בּ רא ׁש וֹ נה ּת חת(שם שׂ מאל וֹ  ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌

וימינוֹ  ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ט וֹ בים.  ׁש מני לריח   ּכ ואחר  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְלראׁש י ,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מהאם. לוֹ  ׁש וֹ פע הּט וֹ ב, המן וזהוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְּת חבּ קני.

קלג ) זה(תהלים אהרן. זקן הזּ קן על יוֹ רד הראׁש  על  הּט וֹ ב ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַכּ מן
אוֹ תוֹ  וּ כ ׁש ּמ גּ יע לעוֹ לם. כּ הן ,הּמ ל ימין למעלה, הגּ דוֹ ל ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
האם מצּ ד , ׁש מני נקראים ודּ אי אז אהרן, ׁש ל לזּ קן ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהמן

טוֹ בים.  ׁש מני ואז אברהם, ׁש ל  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִוּ מ צּ ד

אברהםמה ׁש ל ה ּט וֹ ב  ה מן  א וֹ ת וֹ  ׁש וֹ פע  מוּ םהּט עם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
כּ תוּ ב זה ועל  ללּ בנה, להאיר היּ מין מה(שם)ׁש ּפ ׁש ט הנּ ה ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

האוֹ ר זה - ּט וֹ ב מה יחד. גּ ם  אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַּט וֹ ב
ׁש כּ ת וּ ב הראׁש וֹ ן, יוֹ ם א)הראׁש וֹ ן, את(בראשית  א הים ויּ רא ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌

היּ וֹ ם ישׂ ראל. זמירוֹ ת נעים  זה - נּ עים וּ מה ט וֹ ב. כּ י ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָהאוֹ ר
בּ יּ וֹ ם ׁש נּ ברא ׁש האוֹ ר  כּ מוֹ  ראה, וּ בא ה לּ בנה. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרביעי,
הזּ ה ׁש הע וֹ לם לאוֹ ר אוֹ ר מּמ נּ וּ  וׁש פע ׁש למוּ ת, נתן ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן
ׁש ל  הזּ וֹ  ל בּ ת א וֹ ר  נתן הראׁש וֹ ן הא וֹ ר  אברהם, אף - בּ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג

העוֹ לם מתנהג יד ּה  ׁש על  הרביעי, היּ וֹ ם ,כּ ן הּמ ל ועל הזּ ה. ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מתחבּ רת וכאׁש ר מאוֹ רוֹ . להאיר עליו,  ּמׁש ו חסד  ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶחוּ ט

בּ כּ ל . מתגּ דּ ל הוּ א לימין, ויוֹ ׁש בת  ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
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מהיר: סוֹ פר עט לׁש וֹ ני מבּ ניג למל אדםיפיפית 
אהים בּ רכ כּ ן על בּ שׂ פתוֹ תי חן הוּ צק 

ה צק  אד מני יפיפית  ת ב  עליו מה ל  חלק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹא רי
ל לע אלהי רכ  על  תי פת ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹח

ּב רכיפיפית  ּכ ן  על  ּב שׂ פתוֹ תי חן  הוּ צק  אדם מּב ני ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

לעוֹ לם ג)אהים  בא:(מה, פ ' שמות ל"ז :)[זוהר בּ נּ ביא](דף  ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
מבּ ני  יפיפית כּ תוּ ב ׁש עליו מׁש ה, ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמן.
אהב ּת  לעוֹ לם . אהים בּ רכ כּ ן על  בּ שׂ פתוֹ תי חן  הוּ צק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָאדם
שׂ שׂ וֹ ן  ׁש מן היא אהים  מ ׁש ח כּ ן על ר ׁש ע  וּת שׂ נא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶצּ דק
חן  הוּ צק  . ֹוחנו מת - אדם מ בּ ני יפיפית .ֵמחברי◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌
- היא אהים מׁש ח כּ ן על וּ בניו. מנּ ח - ְבּ שׂ פתוֹ תי◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌
מאר - מחברי מיּ עקב . - שׂ שׂ וֹ ן ׁש מן ויצחק. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמאברהם

◌ִ◌ִ◌ְנביאים.

וגו 'יפיפית  אדם ג)מּב ני  חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר הרי ](דף  ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
- בּ עלי וֹ נים נתיּפ ית בּ אברהם: החברים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה

טו) בּ ּת חּת וֹ נים(בראשית נתי ּפ ית  . ל מגן כג )אנכי  נשׂ יא(שם  ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
חן  הוּ צק כּ ל וּ לוֹ ת. תׁש בּ חוֹ ת ׁש ּת י  יפיפית, לכ אּת ה. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱאהים

- יח)בּ שׂ פתוֹ תי אהים(שם בּ רכ כּ ן  על  הוֹ אלּת י . נא הנּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌
- כד )לע וֹ לם וּ ראה,(שם בּ א  אבל  בּ כּ ל . אברהם את בּ ר וה' ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ל וֹ , אמר ּת י  העלי וֹ ן. הּמ ל כּ נגד עליוֹ ן, סוֹ ד  בּ וֹ  יׁש  ה זּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ ס וּ ק
.לפני ׁש ּמ ׁש בּ חים העלי וֹ נים, בּ ּמ חנוֹ ת למעלה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיפיפית
הוּ צק  הלּ ילה. בּ חצוֹ ת  ׁש עוֹ מדים אמת צ דּ יקי בּ אוֹ תם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד470 טבתסדר כט  ליו

מהתהלי מזמור | לחודש ח | שני ספר

היכלי  בּ ׁש ערי  וּ מּק יׁש  קוֹ רא ׁש אּת ה  בּ ׁש עה , בּ שׂ פתוֹ תי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵחן
-(שירה) אחוֹ תי  לי ג )ּפ תחי  אהים (מה ,  בּ רכ כּ ן האםעל  . ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

מוּ ם לעוֹ לם, עלי וֹ נוֹ ת. בּ עטר וֹ ת אוֹ ת מע ּט רת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה
לּה . מאיר ׁש הוּ א אמר  וּ בׁש בילּה  האחרוֹ ן, העוֹ לם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 

ׁש כּ תוּ בדּ בר למעלה ימין זוֹ  לעוֹ לם קי)אחר , כהן (תהלים אּת ה ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌
וּ ב  בּ וֹ , ׁש וֹ רים הּט וֹ ב והמן הבּ רכוֹ ת וכל  ארנוּ לעוֹ לם . ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

למעלה. מתח בּ רת הזּ ה כּ ׁש הכּ ן כּ ן, על כּ תוּ ב זה ועל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ .
כּ תוּ ב  מה העוֹ לם, זה מּמ נּ וּ  ׁש ּמ תרחקת בּ זמן ׁש אגאבל ? ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֹ

ׁש א בּ רכוֹ ת, מּמ נּ וּ  ׁש נּ מנעוּ  מ וּ ם הגּ בירה, ז וֹ  נוהוּ , על ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִי ׁש אג
ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ע ּמ וֹ . מתח בּ רת הזּ וֹ  נוהוּ  כּ אׁש ר אלּ א בּ וֹ , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִׁש וֹ רים 

כה) נוהוּ (ירמיה על י ׁש אג כּ תוּ בׁש אג זה כּ נגד א)? טוֹ בים(שיר  כּ י ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הּט עם מה טוֹ בים.  ׁש מני לריח מיּ ין דּ וֹ דיׁש בּ רכ מוּ ם ? ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

נר וּ צה אחרי מׁש כני  לעוֹ לם. כּ תוּ ב (שם)אהים זה כּ נגד (מה,, ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
גּ בּ וֹ רד ) יר על  ּחרב ז וֹ חגוֹ ר  לד ). דם,(ישעיה מלאה לה' חרב ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קרב ּת  מלמעלה. ּפ רוּ ד ל ּה  ׁש גּ וֹ רמים הר ׁש עים, מן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלה ּפ רע
כּ אחד . ותתבּ מוּ  העוֹ לם, על  לרחם אלי ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָאוֹ תּה 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  והדר. בּ הוֹ ד מתלבּ ׁש  ע ּמ וֹ , קד )וּ כ ׁש ּמ תקרבת (תהלים ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לבׁש ּת  והדר  הּט עםהוֹ ד וּ מה  התגּ דּ ל . ׁש עה ׁש אוֹ תּה  מוּ ם ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

כּ ת וּ ב זה  ועל  אהינ וּ . בּ עיר  ׁש התחבּ ר מאד(שם)מ וּ ם גּ דלּת  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
לבׁש ּת  והדר  עליו הוֹ ד  ׁש ּפ רשׂ ה כּ ב וֹ ד, ׁש ל לבוּ ׁש ים בּ אוֹ תם , ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

 ּכ מוּ ם העליוֹ נה. לו)האם ּפ ע וּ .(בראשית עירוֹ  וׁש ם הדר ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
הוֹ דמתי  זה, ועל מטרד. בּ ת מהיטבאל  עּמ וֹ  כּ ׁש ּמ תח בּ רת ? ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

כן כּ מוֹ  ודּ אי . א)והדר דּ די(שיר נזכּ ירה  ּב ונשׂ מחה נגילה ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌

תהלי זוהר 
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והדר:ד לעוֹ לם: הוֹ ד גּ בּ וֹ ר יר על  ּחרב חגוֹ ר 

ה וּ א וזה הכּ ל, ואת אוֹ ת ׁש ּמ ׁש קה האם ׁש ל הפע ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִמיּ ין.
ודּ אי . והדר ְה וֹ ד◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

תפ ה  עצמ  ית  ר ל צא  מי  ר יר על  חר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָחגר
ת ב ,רל יצא  א  עד ב ת  תפ ה  ויז רז נר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹל 

עמיו  לדר  וי יה לפניו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
והדרחגוֹ ר ה וֹ ד גּ ּב וֹ ר  יר על  ד )חרּב פ':(מה , ח"א [זוהר ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

רמ:)ויחי אניּ ת](דף  לחוֹ ף וה וּ א  י ׁש כּ ן יּמ ים לחוֹ ף  ֹ◌ִ◌ֳ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְזבוּ ל וּ ן
ּפ תח,ויר אבּ א רבּ י  וגוֹ '. מה)כת וֹ  יר(תהלים על  ּחרב חגוֹ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

והדר  הוֹ ד וּ להז דּ רז גּ בּ וֹ ר זין  כּ לי לחגר והדר הוֹ ד זה וכי  . ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עצמ וֹ בּ זה וּ מזרז בּ ּת וֹ רה קרב   וע וֹ ר בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  ? ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ׁש בח  זהוּ  - רבונו]בּ ּה  חגוֹ ר[של אוֹ מר ואּת ה והדר, הוֹ ד  זהוּ  , ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌
 ּהּק דוֹ ׁש ?חרב נתן הּק דׁש  בּ רית אוֹ ת  הדּ בר, ׁש עּק ר  ו דּ אי אלּ א ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ו א  א וֹ תוֹ  ׁש יּ ׁש מרוּ  כּ די  אדם בּ בני אוֹ תוֹ  ורׁש ם הוּ א  ָּבּ ר ו◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌
הרי אוֹ תוֹ , ׁש ּפ וֹ גם וּ מי הזּ ה, הּמ ל רׁש ם את בּ פגם אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִיפגּ מוּ 

נגדּ וֹ  כו)עוֹ מדת נקמת(ויקרא  לנקם בּ רית, נקם נקמת חרב ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌
ׁש ר וֹ צה וּ מי  א וֹ תוֹ . ּפ וֹ גם והוּ א בּ וֹ , ׁש נּ רׁש ם הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
בּ ׁש עה כּ נגדּ וֹ  וישׂ ים עצמוֹ  ויתּק ן יז דּ רז  זה, מקוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִל ׁש מר 
מּמ י  להּפ רע  ,היּ ר על ׁש ע וֹ מדת החרב את א וֹ ת וֹ  ּת וֹ קף ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש היּ צר
הוּ א, גּ בּ וֹ ר גּ בּ וֹ ר . יר על  ּחרב חגוֹ ר  ואז זה, מקוֹ ם ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּפ וֹ גם
על   ּחרב חגוֹ ר  אחר  דּ בר  .והדר הוֹ ד  ּכ ועל נקרא. ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוגבּ וֹ ר 
רבּ וֹ נוֹ  ׁש ל בּ תפלּ ה עצמוֹ  יתּק ן ,ל דּ ר ׁש יּ וֹ צא מי - גּ בּ וֹ ר  ָיר◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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היכלי  בּ ׁש ערי  וּ מּק יׁש  קוֹ רא ׁש אּת ה  בּ ׁש עה , בּ שׂ פתוֹ תי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵחן
-(שירה) אחוֹ תי  לי ג )ּפ תחי  אהים (מה ,  בּ רכ כּ ן האםעל  . ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

מוּ ם לעוֹ לם, עלי וֹ נוֹ ת. בּ עטר וֹ ת אוֹ ת מע ּט רת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה
לּה . מאיר ׁש הוּ א אמר  וּ בׁש בילּה  האחרוֹ ן, העוֹ לם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 

ׁש כּ תוּ בדּ בר למעלה ימין זוֹ  לעוֹ לם קי)אחר , כהן (תהלים אּת ה ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌
וּ ב  בּ וֹ , ׁש וֹ רים הּט וֹ ב והמן הבּ רכוֹ ת וכל  ארנוּ לעוֹ לם . ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

למעלה. מתח בּ רת הזּ ה כּ ׁש הכּ ן כּ ן, על כּ תוּ ב זה ועל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ .
כּ תוּ ב  מה העוֹ לם, זה מּמ נּ וּ  ׁש ּמ תרחקת בּ זמן ׁש אגאבל ? ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֹ

ׁש א בּ רכוֹ ת, מּמ נּ וּ  ׁש נּ מנעוּ  מ וּ ם הגּ בירה, ז וֹ  נוהוּ , על ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִי ׁש אג
ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ע ּמ וֹ . מתח בּ רת הזּ וֹ  נוהוּ  כּ אׁש ר אלּ א בּ וֹ , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִׁש וֹ רים 

כה) נוהוּ (ירמיה על י ׁש אג כּ תוּ בׁש אג זה כּ נגד א)? טוֹ בים(שיר  כּ י ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הּט עם מה טוֹ בים.  ׁש מני לריח מיּ ין דּ וֹ דיׁש בּ רכ מוּ ם ? ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

נר וּ צה אחרי מׁש כני  לעוֹ לם. כּ תוּ ב (שם)אהים זה כּ נגד (מה,, ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
גּ בּ וֹ רד ) יר על  ּחרב ז וֹ חגוֹ ר  לד ). דם,(ישעיה מלאה לה' חרב ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קרב ּת  מלמעלה. ּפ רוּ ד ל ּה  ׁש גּ וֹ רמים הר ׁש עים, מן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלה ּפ רע
כּ אחד . ותתבּ מוּ  העוֹ לם, על  לרחם אלי ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָאוֹ תּה 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  והדר. בּ הוֹ ד מתלבּ ׁש  ע ּמ וֹ , קד )וּ כ ׁש ּמ תקרבת (תהלים ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לבׁש ּת  והדר  הּט עםהוֹ ד וּ מה  התגּ דּ ל . ׁש עה ׁש אוֹ תּה  מוּ ם ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

כּ ת וּ ב זה  ועל  אהינ וּ . בּ עיר  ׁש התחבּ ר מאד(שם)מ וּ ם גּ דלּת  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
לבׁש ּת  והדר  עליו הוֹ ד  ׁש ּפ רשׂ ה כּ ב וֹ ד, ׁש ל לבוּ ׁש ים בּ אוֹ תם , ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

 ּכ מוּ ם העליוֹ נה. לו)האם ּפ ע וּ .(בראשית עירוֹ  וׁש ם הדר ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
הוֹ דמתי  זה, ועל מטרד. בּ ת מהיטבאל  עּמ וֹ  כּ ׁש ּמ תח בּ רת ? ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

כן כּ מוֹ  ודּ אי . א)והדר דּ די(שיר נזכּ ירה  ּב ונשׂ מחה נגילה ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌

תהלי זוהר 
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והדר:ד לעוֹ לם: הוֹ ד גּ בּ וֹ ר יר על  ּחרב חגוֹ ר 

ה וּ א וזה הכּ ל, ואת אוֹ ת ׁש ּמ ׁש קה האם ׁש ל הפע ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִמיּ ין.
ודּ אי . והדר ְה וֹ ד◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

תפ ה  עצמ  ית  ר ל צא  מי  ר יר על  חר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָחגר
ת ב ,רל יצא  א  עד ב ת  תפ ה  ויז רז נר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹל 

עמיו  לדר  וי יה לפניו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
והדרחגוֹ ר ה וֹ ד גּ ּב וֹ ר  יר על  ד )חרּב פ':(מה , ח"א [זוהר ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

רמ:)ויחי אניּ ת](דף  לחוֹ ף וה וּ א  י ׁש כּ ן יּמ ים לחוֹ ף  ֹ◌ִ◌ֳ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְזבוּ ל וּ ן
ּפ תח,ויר אבּ א רבּ י  וגוֹ '. מה)כת וֹ  יר(תהלים על  ּחרב חגוֹ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

והדר  הוֹ ד וּ להז דּ רז גּ בּ וֹ ר זין  כּ לי לחגר והדר הוֹ ד זה וכי  . ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עצמ וֹ בּ זה וּ מזרז בּ ּת וֹ רה קרב   וע וֹ ר בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  ? ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ׁש בח  זהוּ  - רבונו]בּ ּה  חגוֹ ר[של אוֹ מר ואּת ה והדר, הוֹ ד  זהוּ  , ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌
 ּהּק דוֹ ׁש ?חרב נתן הּק דׁש  בּ רית אוֹ ת  הדּ בר, ׁש עּק ר  ו דּ אי אלּ א ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ו א  א וֹ תוֹ  ׁש יּ ׁש מרוּ  כּ די  אדם בּ בני אוֹ תוֹ  ורׁש ם הוּ א  ָּבּ ר ו◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌
הרי אוֹ תוֹ , ׁש ּפ וֹ גם וּ מי הזּ ה, הּמ ל רׁש ם את בּ פגם אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִיפגּ מוּ 

נגדּ וֹ  כו)עוֹ מדת נקמת(ויקרא  לנקם בּ רית, נקם נקמת חרב ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌
ׁש ר וֹ צה וּ מי  א וֹ תוֹ . ּפ וֹ גם והוּ א בּ וֹ , ׁש נּ רׁש ם הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
בּ ׁש עה כּ נגדּ וֹ  וישׂ ים עצמוֹ  ויתּק ן יז דּ רז  זה, מקוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִל ׁש מר 
מּמ י  להּפ רע  ,היּ ר על ׁש ע וֹ מדת החרב את א וֹ ת וֹ  ּת וֹ קף ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש היּ צר
הוּ א, גּ בּ וֹ ר גּ בּ וֹ ר . יר על  ּחרב חגוֹ ר  ואז זה, מקוֹ ם ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּפ וֹ גם
על   ּחרב חגוֹ ר  אחר  דּ בר  .והדר הוֹ ד  ּכ ועל נקרא. ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוגבּ וֹ ר 
רבּ וֹ נוֹ  ׁש ל בּ תפלּ ה עצמוֹ  יתּק ן ,ל דּ ר ׁש יּ וֹ צא מי - גּ בּ וֹ ר  ָיר◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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ותוֹ רה צדק וענוה אמת דּ בר על רכב צלח והדר
:ימינ בּ לבונוֹ ראוֹ ת יּפ לוּ  ּת חּת י עּמ ים ׁש נוּ נים חצּ י 

עד  וּ ב ּק ׁש וֹ ת בּ תפלּ ה עליוֹ נה, חרב הזּ ה, בּ צּ דק ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויזדּ רז
כּ כּ תוּ ב ,ל דּ ר יצא פה)ׁש א וישׂ ם(תהלים  ּיהל לפניו צדק  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ּפ עמיו.לדר ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

 ת א מר  וא . תא למר קד ר  תא על  יר ְְִִֵֶַַַָָָֹֹעל
לביו  ת א ימל הא  ר ד וה ר נקרא  ְְְְִִִִַַָָָָָאז 

והדרחגוֹ ר  הוֹ ד גּ ּב וֹ ר   יר על  ד )חרּב פ':(מה, ח"ב  [זוהר ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

ס"א .)בשלח יה וּ דה,](דף  רבּ י  אמר ׁש נינוּ . כּ מ וֹ   הוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְוזה
ׁש כּ תוּ ב זּ ה מה)מה  הוֹ ד(תהלים גּ בּ וֹ ר יר על   ּחר ב חגוֹ ר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

החרב והדר ּפ חד את  ושׂ ם עצמוֹ  את ׁש ּמ זרז מי כּ ל  אלּ א, . ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
 יר על זּ ה  מה - יר על כּ נגדּ וֹ , החזקה הר ׁש םהנוּ נה זהוּ  ? ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כד )הּק דוֹ ׁש , דּ בר(בראשית ירכי . ּת חת יד נא שׂ ים ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
, ּׁש ל הרע היּ צר  את וּ תקף זרז כּ לוֹ מר, -  ּחרב חגוֹ ר ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַאחר
אוֹ תוֹ . לׁש מר  קדוֹ ׁש  ר ׁש ם אוֹ תוֹ  על , יר על , ּחרב ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
מל בּ יׁש  הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  גּ בּ וֹ ר , נקרא אז א וֹ ת וֹ  ׁש מר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם

וּ מ בּ לבוּ ׁש יו. ה וּ אאוֹ תוֹ   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל לב וּ ׁש  הוֹ ד הוּ  ? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב(והדר )ונצח קד ), לבׁש ּת (תהלים והדר  כּ אן הוֹ ד  אף . ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כּ ראוּ י . ה ּק דוֹ ׁש  בּ ּמ ל האדם נד בּ ק ואז .והדר ְהוֹ ד◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וגו'והדר צדק וענוה אמת דּ בר על רכב ה)צלח [זוהר:(מה, ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

חקת פ' סג .)חדש  ונאוה.](דף אני ׁש חוֹ רה זה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד
ודּ אי  נקראת העוֹ לם, את לד וּ ן חרב כּ ׁש נּ קראת ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה,

תהלי זוהר 
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ותוֹ רה צדק וענוה אמת דּ בר על רכב צלח והדר
:ימינ בּ לבונוֹ ראוֹ ת יּפ לוּ  ּת חּת י עּמ ים ׁש נוּ נים חצּ י 

עד  וּ ב ּק ׁש וֹ ת בּ תפלּ ה עליוֹ נה, חרב הזּ ה, בּ צּ דק ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויזדּ רז
כּ כּ תוּ ב ,ל דּ ר יצא פה)ׁש א וישׂ ם(תהלים  ּיהל לפניו צדק  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ּפ עמיו.לדר ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

 ת א מר  וא . תא למר קד ר  תא על  יר ְְִִֵֶַַַָָָֹֹעל
לביו  ת א ימל הא  ר ד וה ר נקרא  ְְְְִִִִַַָָָָָאז 

והדרחגוֹ ר  הוֹ ד גּ ּב וֹ ר   יר על  ד )חרּב פ':(מה, ח"ב  [זוהר ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

ס"א .)בשלח יה וּ דה,](דף  רבּ י  אמר ׁש נינוּ . כּ מ וֹ   הוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְוזה
ׁש כּ תוּ ב זּ ה מה)מה  הוֹ ד(תהלים גּ בּ וֹ ר יר על   ּחר ב חגוֹ ר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

החרב והדר ּפ חד את  ושׂ ם עצמוֹ  את ׁש ּמ זרז מי כּ ל  אלּ א, . ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
 יר על זּ ה  מה - יר על כּ נגדּ וֹ , החזקה הר ׁש םהנוּ נה זהוּ  ? ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌
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, ּׁש ל הרע היּ צר  את וּ תקף זרז כּ לוֹ מר, -  ּחרב חגוֹ ר ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַאחר
אוֹ תוֹ . לׁש מר  קדוֹ ׁש  ר ׁש ם אוֹ תוֹ  על , יר על , ּחרב ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
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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 .
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         ¥¦¨©¨¦¨©§¨©¦¨¨¦¤©¨
        ¤¨§¨§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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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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ארמית בלשון אליהו פתח

בּ לא  כּ ג וּ פא  ׁש מהן כלּ הוּ  א ׁש ּת ארוּ  מנּ הוֹ ן , ּת סּת לּ ק אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכד 
ולא  מבין  הוּ א אנ ּת  ידיעא . בּ חכמה ולא חכּ ים  הוּ א אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתא.
ּת וּ קפ לא ׁש ּת מוֹ דעא  אלּ א ידיעא , אתר ל לית ידיעא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ בינה 
בּ דינא  עלמא  אתנהג  אי לוֹ ן  וּ לאחזאה נ ׁש א . לבני ְוחיל◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ ין נ ׁש א . דּ בני  ע וֹ בדיה וֹ ן  כּ פוּ ם  וּ מׁש ּפ ט, צדק  דּ אינ וּ ן  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמי ,
מלכוּ תא  - צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא  - מׁש ּפ ט גבוּ רה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאיה וּ 
בּ רית . א וֹ ת  - צדק הין  ק ׁש וֹ ט . סמכי ּת רין צדק מאזני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַק דּ יׁש א,
צדק  ל דּ אית לאו  אבל עלמא . אתנהיג  אי לאחזאה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹכּ לּ א 
מ כּ ל  ולא רחמי, דאיהוּ  ידיעא  מׁש ּפ ט ולא  דין , דאיה וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא 
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לק וּ ם  אית  ר ׁש וּ תא דהא  .יד על מ לּ ין  ויתח דּ ׁש וּ ן  ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִרבּ י
לׁש וּ ם  לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דלא מה , יד על טמירין רזין  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלג לּ אה 

כּ ען: עד נ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ר 
והּת פארת קם וה גּ ב וּ רה ה גּ ד לּ ה  יהוה  ל ואמר: ּפ תח ׁש מע וֹ ן רבּ י ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה ּמ מלכה . יהוה  ל וּ בארץ . בּ מים כל כּ י וההוֹ ד, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהנּ צח 
ורעיא  דּ חברוֹ ן דּ מיכין  א נּ וּ ן  ׁש מע וּ  עלּ אין לראׁש . לכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תנא 
א לּ ין – עפר " ׁש וֹ כני ור נּ נ וּ  "הקיצוּ  מנתכ וֹ ן. אּת ערוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא
ול בּ י יׁש נה "אני בּ ּה : דּ אתמר דהה וּ א  מּס טרא דּ א נּ וּ ן  צדּ יקיּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִא נּ וּ ן 
ור נּ נ וּ " "הקיצוּ  בהוֹ ן : אתמר  דּ א וּ בגין  מתים. א נּ וּ ן  ולאו  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵער ".
לא ּת ערוּ תא  ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  מהימנא , רעיא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוגו'.
דמיכין כּ לּ הוּ  צדּ יקיּ א כּ ען דּ עד בגלוּ תא, יׁש נה  דּ איהי  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינ ּת א,
רעיא  לג בּ י  קלין ּת לת ׁש כינּת א  יהיבת מיּ ד בח וֹ ריה וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש נּת א 
אתמר:  על דהא - מהימנא  רעיא קוּ ם לי ּה : ויימא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא,
בהוֹ ן ויימא  דּ ילי ּה , אתון בּ אר בּ ע  לגבּ אי – ד וֹ פק" דּ וֹ די ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ"קוֹ ל
ציּ וֹ ן בּ ת  עוֹ נ "ּת ם  דהא תּמ תי". י וֹ נתי רעיתי אח וֹ תי  לי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ"ּפ תחי

טל" נמלא  "מאי טל". נמלא  "ׁש רא ׁש י ."להגלוֹ ת י וֹ סיף ?א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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בּ לא  כּ ג וּ פא  ׁש מהן כלּ הוּ  א ׁש ּת ארוּ  מנּ הוֹ ן , ּת סּת לּ ק אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכד 
ולא  מבין  הוּ א אנ ּת  ידיעא . בּ חכמה ולא חכּ ים  הוּ א אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתא.
ּת וּ קפ לא ׁש ּת מוֹ דעא  אלּ א ידיעא , אתר ל לית ידיעא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ בינה 
בּ דינא  עלמא  אתנהג  אי לוֹ ן  וּ לאחזאה נ ׁש א . לבני ְוחיל◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ ין נ ׁש א . דּ בני  ע וֹ בדיה וֹ ן  כּ פוּ ם  וּ מׁש ּפ ט, צדק  דּ אינ וּ ן  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמי ,
מלכוּ תא  - צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא  - מׁש ּפ ט גבוּ רה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאיה וּ 
בּ רית . א וֹ ת  - צדק הין  ק ׁש וֹ ט . סמכי ּת רין צדק מאזני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַק דּ יׁש א,
צדק  ל דּ אית לאו  אבל עלמא . אתנהיג  אי לאחזאה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹכּ לּ א 
מ כּ ל  ולא רחמי, דאיהוּ  ידיעא  מׁש ּפ ט ולא  דין , דאיה וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא 
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לק וּ ם  אית  ר ׁש וּ תא דהא  .יד על מ לּ ין  ויתח דּ ׁש וּ ן  ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִרבּ י
לׁש וּ ם  לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דלא מה , יד על טמירין רזין  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלג לּ אה 

כּ ען: עד נ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ר 
והּת פארת קם וה גּ ב וּ רה ה גּ ד לּ ה  יהוה  ל ואמר: ּפ תח ׁש מע וֹ ן רבּ י ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה ּמ מלכה . יהוה  ל וּ בארץ . בּ מים כל כּ י וההוֹ ד, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהנּ צח 
ורעיא  דּ חברוֹ ן דּ מיכין  א נּ וּ ן  ׁש מע וּ  עלּ אין לראׁש . לכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תנא 
א לּ ין – עפר " ׁש וֹ כני ור נּ נ וּ  "הקיצוּ  מנתכ וֹ ן. אּת ערוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא
ול בּ י יׁש נה "אני בּ ּה : דּ אתמר דהה וּ א  מּס טרא דּ א נּ וּ ן  צדּ יקיּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִא נּ וּ ן 
ור נּ נ וּ " "הקיצוּ  בהוֹ ן : אתמר  דּ א וּ בגין  מתים. א נּ וּ ן  ולאו  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵער ".
לא ּת ערוּ תא  ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  מהימנא , רעיא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוגו'.
דמיכין כּ לּ הוּ  צדּ יקיּ א כּ ען דּ עד בגלוּ תא, יׁש נה  דּ איהי  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינ ּת א,
רעיא  לג בּ י  קלין ּת לת ׁש כינּת א  יהיבת מיּ ד בח וֹ ריה וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש נּת א 
אתמר:  על דהא - מהימנא  רעיא קוּ ם לי ּה : ויימא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא,
בהוֹ ן ויימא  דּ ילי ּה , אתון בּ אר בּ ע  לגבּ אי – ד וֹ פק" דּ וֹ די ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ"קוֹ ל
ציּ וֹ ן בּ ת  עוֹ נ "ּת ם  דהא תּמ תי". י וֹ נתי רעיתי אח וֹ תי  לי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ"ּפ תחי

טל" נמלא  "מאי טל". נמלא  "ׁש רא ׁש י ."להגלוֹ ת י וֹ סיף ?א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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ארמית בלשון אליהו פתח

בּ י דאתחרב  דּ מיּ וֹ מא חׁש בּת  אנּת  הוּ א:  בּ רי קדׁש א אמר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 
ביוּ בא  ועאלנא  דילי  בּ ביתא דּ עאלנא דּ לא מקדּ ׁש א הכי , לאו  ? ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נמלא  "ׁש רא ׁש י סימנא :  ל הרי בּ גלוּ תא  דּ אנּת  זמנא כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעאלנא 
טל . איהוּ  דּ ילּה  וחיּ ים  דיל ּה  ׁש לימ וּ  בּ גלוּ תא, ׁש כינתא  ה "א  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָטל",

י א וֹ ת  איה וּ  איהיוּ ודא  ה"א וא וֹ ת  וא "ו, א וֹ ת  ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
י א וֹ ת  אלּ א  ט "ל , מחׁש בּ ן  דלא  וא"ווּ ׁש כינ ּת א ואוֹ ת ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

דּ כל דּ סליק וּ  מ נּ ביע וּ  לׁש כינּת א מליא  דּ איהי  ט"ל. לחׁש בּ ן  אתון  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רעיא קם  מ יּ ד  עלּ אין. עד מקוֹ רין  עּמ י ּה . קדּ יׁש ין  ואבהן  מהימנא ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ואמן ": אמן לע וֹ לם יהוה  ּבּ ר ו" דיח וּ דא: רזא יז,כּ אן זהר  (ּת ּק וּ ני  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌
לת"ז) אחרת הקדּ מה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַא
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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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ארמית בלשון אליהו פתח

דכל ויהי טמירא  ק דּ יׁש ין דכל  קדּ י ׁש א  עּת יקא קדם  מן רעוא  ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רי ׁש יּה  למליא  מנּ י ּה  ע לּ אה טלּ א   דּ יתמ ׁש דכ לּ א. סתימא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירין 
דאנ ּפ ין בּ נהירוּ  ק דּ יׁש ין ּת ּפ וּ חין לחקל | וּ לה ּט יל אנ ּפ ין, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ זעיר
דכל  ק דּ יׁש א ע ּת יקא קדם מן   ויתמ דכלּ א. וּ בחדותא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רעוא
חנּ א  ורחמי רעוּ תא  דכלּ א. סתימא טמירין דכל טמירא ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַק דּ יׁש ין,
ועל  ביתי, בּ ני כּ ל  ועל עלי  וחדוה בּ רע וּ תא עלּ אה  בּ נהירוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוחס דּ א 
עקתין מכּ ל ויפרקיננא  עּמ י ּה . י שׂ ראל  כּ ל  ועל  אלי, ה נּ לוים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
וּ ּפ רנסתא  מזוֹ נא לנא  ויתיהב  ויזמין לעלמא , דיית וּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִבּ י ׁש ין
ויׁש זבינן ּת לין. בּ י ּה  מז וֹ ני  דכל ממזלא ועקתא , צרה  בּ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטבּת א,
ויתי גּ יה נּ וֹ ם. ׁש ל וּ מדּ ינּה  הּמ ות  דמלא וּ מחרבּ א בּ יׁש א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמעינא 
ורחמי רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי וחס דּ א ח נּ א  נפׁש תנא  וּ לכל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלנא 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן קדמיּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ִמן 
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
- והיכלין היכלין, תׁש עה ואתעביד וּ  כּ חדא, ונהרין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ פריסא ,
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ולא  נ ׁש מתין , | א נּ וּ ן  ולאו  ר וּ חין, אנּ וּ ן ולאו נהוֹ רין , | אנּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלאו
כלּ ה וּ  דּ קימי נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל רעוּ תא  בהוּ  דּ קיּ מא מאן  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאית 
בּ תריהוּ , למר דּ ף כ לּ הוּ  בּ ח ׁש בּ נא מ נּ יהוּ  חד דּ איהוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה ,
לא  וא לּ ין אתידע וּ . ולא מתדּ בּ קן ולא בּ מח ׁש בה , דקימי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש עּת א
תפסין. ולא  בּ ּה  ּת פסין  עלּ אה, במחׁש בה ולא ברע וּ תא, לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַקימי 
מרזא  נה וֹ רין | אנּ וּ ן וכל דמהימנוּ תא. רזי כל קימי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ אלּ ין

כּ לה  וּ לת ּת א , עלּ אה ס וֹ ף וּ דמח ׁש בה  אין  מטוּ ,אּק רוּ ן הכא עד ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מח ׁש בה . ולא  רעוּ תא  הכא לאו  אתידע וּ , ולא  מטוּ ן , ולא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנהוֹ רין 

מּמ אן אתידע ולא מחׁש בה, נהיר אתלבּ ׁש כּ דיןדּ נהיר ,כּ ד  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
| עד בדא דּ א  ואעיל  דּ נהיר , למאן  ונהיר  בינה גּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואס ּת ים

וּ בר כּ חדא, כּ לּ ה וּ  אתק ׁש רדּ את כּ ליל וּ  כּ לּ א סליק, כּ ד דקרבּ נא זא ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
וּ מחׁש בה  בּ סליקוּ , כלּ הוּ  קימי  כּ דין  בדא , דּ א ונהיר בדא, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָדּ א
עלּ אה  מחׁש בה מ נּ ּה  דאתנהיר נהיר וּ  הה וּ א  ס וֹ ף . בּ אין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאתע ּט ר

כּ לל) בּ ּה  אתידע ונהיר(דּ לא וקימא , אׁש ּת כח  ומ נּ ּה  ס וֹ ף , אין אּק רי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ צדּ יק יּ א , חוּ לקיה וֹ ן ז כּ אה  קאים, כּ לּ א  דּ א ועל דּ נהיר, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלמאן 

וּ בעלמא דין דאתי.בּ עלמא ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
- והיכלין היכלין, תׁש עה ואתעביד וּ  כּ חדא, ונהרין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ פריסא ,
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ולא  נ ׁש מתין , | א נּ וּ ן  ולאו  ר וּ חין, אנּ וּ ן ולאו נהוֹ רין , | אנּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלאו
כלּ ה וּ  דּ קימי נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל רעוּ תא  בהוּ  דּ קיּ מא מאן  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאית 
בּ תריהוּ , למר דּ ף כ לּ הוּ  בּ ח ׁש בּ נא מ נּ יהוּ  חד דּ איהוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה ,
לא  וא לּ ין אתידע וּ . ולא מתדּ בּ קן ולא בּ מח ׁש בה , דקימי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש עּת א
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 ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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כּ לל) בּ ּה  אתידע ונהיר(דּ לא וקימא , אׁש ּת כח  ומ נּ ּה  ס וֹ ף , אין אּק רי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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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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דּ ׁש ריין צדּ יק, דּ א עוֹ לם  בּ רית  ׁש בּ ת, ח לּ וּ ל  דּ איהוּ  הרע  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר
בּ ני מיניּה . לאתמליא וחד לי ּה  לאמלאה  חד עלי ּה , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּת רוייהוּ 
ע ּמ וּ דא  סבא דּ י שׂ ראל בּ נ וֹ י  וה וֹ ד, נצח כּ ליין  ּת רין  אינ וּ ן  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ענג אבהן, ּת לת  אלּ ין ׁש ביעי  ׁש ביעי ׁש ביעי ּת לת ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדאמצעיתא ,
נהר אית ונהר , ה גּ "ן, את  להׁש ק וֹ ת  מעד"ן  יוֹ צא ונ "הר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת
נחל  דּ אתקרי  נהר  ואית  ּפ לגיו , נהר  דּ אתקרי  נהר אית נהר, ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואית
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

בּ ׁש בּ ת . יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים  ה ּמ וֹ סיף וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם ,
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

וארבעי שמונה  תקו זוהר 13תיקוני

         ©§§©©©¨¨¤¦¥©¥¦Ÿ¤¨¤¨¤¡©
         Ÿ§©£¥§Ÿ§¥¤§©©¨§¨©©

         ¤¨¦¤¥§¦©§¦¤¨¥¤©¥¦Ÿ©§¨¦
         §¨¨¥©©¥§¤¤©§¨¦©§ª¨¥©©§©¨
        §¥£¨¨¤¨¨¨¨©£¨¨§©¨©£¨¨©¨¨§¦§¨
         ̈£¨¨¦§©¤¨§©£¥©¦§¨¥¦§©¨¤¥
       ©§¨¥¤§¨§¦§¨¥§¤¤©§¦§¦©©¨
         §©¦¥£¦¨§©¨¨¤¤¨§©©©¦¤¥
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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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מ "ג  תקו "תמ "בראשית הגאולה  סוד 18
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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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.ל לה דת  צריכ/ה אני הל על  ְְֲֲִֵַַֹהרי
. ברחמי חסד , ח לי נת הל  ,מ הל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹי

ע ל. דה  בריה ל  על ְִַַָָָָָ
אתי דה   עה י, מכ לי ,  עזר  עמי רבבת רי ר ב על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

אתי , ע דדת עלי, מר אתי, ריפאת  אתי ח אתי ,  לְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָה
מיד. אי אה ִִִֶַָָָדה

טבי, דה  י מע לעת ח מצת, לעת ח לי   תנ א ה ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
להתל. ְְְִֵַַֹוח

דה.דה  ל להיד  ידע י ולא לי עזר  עמיה ל  על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
ורגע.דה  רגע כל  עי ע ה  א ה  החסדי ל על  ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
נושמ/ת.דה  אני נימה נימה  ל על  ְְֲִִִֶַָָָָ
לי.דה   אי ברי ה ל  על  ,לכיה מלכי מל  ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ראיתי דה  מיד לא א אפיל לטבתי הל כי , לפעמי לי ה ְְֲִִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הבר ה א  מ יע מה  ל יודע/ת אני לב עמק  לטבתי, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה
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רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה



המבואר  הקטורת  פיטו

המבואר הקטורת פיטום

הטרת  רת אמירת ְְֲִֶַַַַָָֹֻסגת

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער   דה יחד (האר "י ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
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רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה



המבואר  הקטורת  פיטו

המבואר הקטורת פיטום

הטרת  רת אמירת ְְֲִֶַַַַָָֹֻסגת

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער   דה יחד (האר "י ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת

המבואר  הקטורת  פיטו

הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,אבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .בוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

הערות

ויחיד א. יחיד  כל ומיהו וז "ל: שכתב ללב יפה  בספר ועיין
תפילתו בסיום עצמו לבין בינו תבוא יתפלל  שלא  צרה כל על

זה : בנוסח 
הדבר מן ישראל  עמך  הושע  מלט והצל  פדה  העולמים, ריבון
מיני ומכל הירקון  ומן  השדפון  ומן הביזה ומן  החרב  ומן
תענה , ואתה  נקרא  טרם  לעולם ובאות  המתרגשות פורעניות

המגפה . עוצר  אתה ברוך
הכוונותב. שער בספה"ק מ "ש  ע "א)ועיין  י "ג יחוד(דף בענין ,

עיי"ש . מאוד, מסוגל  ב "מ, למגפה הקטורת, דפיטום  גדול 



המבואר  הקטורת  פיטו 

למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת

המבואר  הקטורת  פיטו

הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,אבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .בוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

הערות

ויחיד א. יחיד  כל ומיהו וז "ל: שכתב ללב יפה  בספר ועיין
תפילתו בסיום עצמו לבין בינו תבוא יתפלל  שלא  צרה כל על

זה : בנוסח 
הדבר מן ישראל  עמך  הושע  מלט והצל  פדה  העולמים, ריבון
מיני ומכל הירקון  ומן  השדפון  ומן הביזה ומן  החרב  ומן
תענה , ואתה  נקרא  טרם  לעולם ובאות  המתרגשות פורעניות

המגפה . עוצר  אתה ברוך
הכוונותב. שער בספה"ק מ "ש  ע "א)ועיין  י "ג יחוד(דף בענין ,

עיי"ש . מאוד, מסוגל  ב "מ, למגפה הקטורת, דפיטום  גדול 
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וּ רחימוּ ׁש םל בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים  בּ יחוּ דא בו"ה  י "ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א  אנכי ה נּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
עלי וֹ ן, בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רׁש ּה  לתקּ ן  הקּ טרת ּפ ר ׁש יּ וֹ ת סדר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלקרוֹ ת 

יהו מלּ פני רצוֹ ן אהינוּ יאהדונהיויהי  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
וּ מרצּ ה ואהי  וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינ וּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌

חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ ר וּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ ר ׁש יּ וֹ ת קריאת ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני אוֹ תּה  וּ מכניס עוֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכר וֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד בּ עדינוּ  וצנּ ה מגן ּת הא וּ זכ וּ תּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 עּמ י שׂ ראל  כּ ל וּ בכלל  ורעינ וּ  אוֹ הבנוּ  וכל  מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה  הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל  וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
המקטריגים  מכּ ל  להצּ ילנוּ  ׁש הם מקוֹ מוֹ ת בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ בביה
נחת   ֹמּת ו  לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא  וּ ליראת טהוֹ רה ׁש מים ליראת וז כּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת
אקים  בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  וכּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים  אקרא ר וֹ אינ וּ  כּ ל  וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר  לא-ל יגמר יאהדונהיעליוֹ ן  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
יהו אל יאהדונהיבּ עדי  ידי מעשׂ ה לע וֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי  עלינוּ אהינוּ יאהדונהיּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
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כּ רנב וֹ . בּ ת אמּת לאי הלוֹ ם עליו אבינ וּ  דּ אברהם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאּמ יּה 
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

ז וֹ בח,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נז בּ ח, ה זּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. ל ׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א  מי אף  יוֹ סי, רבּ י  אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית  ּת נאי  ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בל בּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הע וֹ בד : אחר  אלּ א הוֹ לכת הּמ חׁש בה ׁש אין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצוֹ תיו ס וֹ ף  ואת ירא הא קים את נׁש מע הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
האדם, כּ ל  זה כּ י  ע"כ .ׁש מוֹ ר  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהוא ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
הּס ּמ ים  קטרת  את  לפני אב וֹ תינוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
מׁש ה  על-יד אוֹ תם צוּ ית כּ אׁש ר  ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

:בּ תוֹ רת כּ כּ תוּ ב ְנביא◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

נטףיאהדונהייהוויּ אמר  סּמ ים  קח-ל אל-מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

הּס ּמ ים: בּ שׂ מים .קטרת  מ ּמ יני הּמ ר כּ בת  יהוהּת ערבת ויּ אמר ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌
מ ׁש ה : לד לו )אל ל, ל :(שמות קח מ ׁש ה אל יהוה מצות ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּק טרת . מזבּ ח  על  הּק טרת  את  להקטיר מע וּ ט ס ּמ ים:עשׂ ה  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מים . ׁש ני  - ׁש נים  האפרסמ וֹ ן.נטף:ר בּ ים  מעץ ה נּ וֹ טף שׂ רף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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וּ רחימוּ ׁש םל בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים  בּ יחוּ דא בו"ה  י "ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א  אנכי ה נּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
עלי וֹ ן, בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רׁש ּה  לתקּ ן  הקּ טרת ּפ ר ׁש יּ וֹ ת סדר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלקרוֹ ת 

יהו מלּ פני רצוֹ ן אהינוּ יאהדונהיויהי  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
וּ מרצּ ה ואהי  וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינ וּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌

חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ ר וּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ ר ׁש יּ וֹ ת קריאת ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני אוֹ תּה  וּ מכניס עוֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכר וֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד בּ עדינוּ  וצנּ ה מגן ּת הא וּ זכ וּ תּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 עּמ י שׂ ראל  כּ ל וּ בכלל  ורעינ וּ  אוֹ הבנוּ  וכל  מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה  הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל  וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
המקטריגים  מכּ ל  להצּ ילנוּ  ׁש הם מקוֹ מוֹ ת בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ בביה
נחת   ֹמּת ו  לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא  וּ ליראת טהוֹ רה ׁש מים ליראת וז כּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת
אקים  בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  וכּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים  אקרא ר וֹ אינ וּ  כּ ל  וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר  לא-ל יגמר יאהדונהיעליוֹ ן  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
יהו אל יאהדונהיבּ עדי  ידי מעשׂ ה לע וֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי  עלינוּ אהינוּ יאהדונהיּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
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כּ רנב וֹ . בּ ת אמּת לאי הלוֹ ם עליו אבינ וּ  דּ אברהם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאּמ יּה 
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

ז וֹ בח,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נז בּ ח, ה זּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. ל ׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א  מי אף  יוֹ סי, רבּ י  אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית  ּת נאי  ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בל בּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הע וֹ בד : אחר  אלּ א הוֹ לכת הּמ חׁש בה ׁש אין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצוֹ תיו ס וֹ ף  ואת ירא הא קים את נׁש מע הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
האדם, כּ ל  זה כּ י  ע"כ .ׁש מוֹ ר  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהוא ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
הּס ּמ ים  קטרת  את  לפני אב וֹ תינוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
מׁש ה  על-יד אוֹ תם צוּ ית כּ אׁש ר  ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

:בּ תוֹ רת כּ כּ תוּ ב ְנביא◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

נטףיאהדונהייהוויּ אמר  סּמ ים  קח-ל אל-מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

הּס ּמ ים: בּ שׂ מים .קטרת  מ ּמ יני הּמ ר כּ בת  יהוהּת ערבת ויּ אמר ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌
מ ׁש ה : לד לו )אל ל, ל :(שמות קח מ ׁש ה אל יהוה מצות ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּק טרת . מזבּ ח  על  הּק טרת  את  להקטיר מע וּ ט ס ּמ ים:עשׂ ה  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מים . ׁש ני  - ׁש נים  האפרסמ וֹ ן.נטף:ר בּ ים  מעץ ה נּ וֹ טף שׂ רף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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וחלבּ נ  ועשׂ ית וּ ׁש חלת יהיה: בּ בד בּ ד  זכּ ה  וּ לבנה סּמ ים ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וׁש חק ּת  קד ׁש : טהוֹ ר  ממלּ ח רוֹ קח  מע שׂ ה רקח קטרת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹאת ּה 
אׁש ר  מוֹ עד  בּ אהל העדת לפני מּמ נּ ה ונתּת ה הדק ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

ניחח ריח ִֵֵַַאר

רע .וחל בּ נה :ציּפ וֹ רן.וּ ׁש חלת : ׁש ריח וֹ  כּ אןסּמ ים :שׂ רף  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ לוֹ מר: עּת ה , עד  ׁש ּמ נה כּ מנין  נוֹ ספים  בּ שׂ מים עוֹ ד על ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵרוֹ מז 

נוֹ ספים , חמׁש  ז כּ ה :עוֹ ד  ה כּ ל וּ לבנה ס - מז ּק קת . אילן שׂ רף ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֹ
ואחר בּ שׂ מים , ׁש ני על  ר וֹ מז הרא ׁש וֹ ן  סּמ ים סּמ נים , עשׂ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחד 
ע וֹ ד  לר בּ וֹ ת  בּ א  ה ני וה ּס ּמ ים חמה, בּ יחד  ׁש ׁש ה עוֹ ד מנה  ָּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש א  והּס בּ ה עשׂ רה . האחד היא וּ לבוֹ נה  עשׂ רה , הרי  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
האר בּ עה  ׁש א לּ וּ  כּ יון ה ּס ממנים כּ ל  את  בּ פרוּ ׁש  ה כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהז כּ יר
וּ ׁש אר קטרת ע ׁש ן  ענן  עוֹ לה ׁש בּ הם העּק רים הם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזכּ יר 

הּט וֹ ב  הריח את נוֹ תנים יהיה :.(רמ")ה בּ שׂ מים בּ בד ׁש וים בּ ד ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְַַַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  מׁש קלוֹ   ּכ זה  ׁש ל כּ מ ׁש קל וֹ  בּ מ ׁש קל  ׁש וים ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש קלם .

ל "ד )זה ל', סּמ ים .(מת וחלבּ נה וּ ׁש חלת נטף "סּמ ים  הּמ לּ ים ֶ◌ְַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
"אבר בּ גימטריּ א  זכּ ה", י וֹ סף וּ לבנה אהרן מ ׁש ה  יעקב יצחק  הם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌

ה ּק טרת  ּפ רׁש ת  את ׁש אוֹ מרים  וּ בזה  ר וֹ עים, ה בעה ׁש הם  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְודוד"
אליהם , להתקרב דּ קדה  עזּ וּ ת עצמ וֹ  על  ממ ׁש י(רצ עת  .(סי' ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵָ

קטרת: אתּה  קטרת .ועשׂ ית מהם  רוֹ קח :הכן  מע שׂ ה  רקח  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
הא ּמ ן. כּ מעשׂ ה וּ כ ּת וּ ׁש ה  היטב ממ לּ ח :מעוּ ר בּ בת מער בּ ב ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ה ּס ממנים . מיני  נ כּ ר  יהיה  קד ׁש :ׁש א  טהוֹ רטהוֹ ר  ויהיה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הדק :וקדוֹ ׁש : מ ּמ נּ ה דּ ק .וׁש חק ּת  דּ ק הכּ ל ונת ּת הל ׁש חק ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העדת: לפני בּ קדׁש מ ּמ נּ ה  העדוּ ת אר וֹ ן  לפני  יקטיר  בּ כ ּפ וּ ר ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
מ וֹ עד:ה ּק דׁש ים . ה זּ הב בּ אהל מזבּ ח  הוּ א הּפ נימי מז בּ ח  ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה נה . ימ וֹ ת  בּ ׁש אר - זה ׁש ּמ ה:ׁש בּ היכל , ל אוּ עד א ׁש ר  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
. עּמ ׁש אדבּ ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם 
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והקטיר  ונאמר : לכם: ּת היה קד ׁש ים קד ׁש  ׁש ּמ ה ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִאוּ עד 
את-הנּ רת  בּ היטיבוֹ  בּ בּ קר בּ בּ קר סּמ ים קטרת אהרן ֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעליו
יקטירנּ ה  הערבּ ים בּ ין את-הנּ רת אהרן וּ בהעת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַיקטירנּ ה:

יהו לפני ּת מיד לדרתיכם:יאהדונהיקטרת ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌
חז"ל הטרת לד ְֲִֶַַַַָָֹרת

הקּ טרתרבּ נן ּת נ וּ  וׁש ים כּ יצד.ּפ ּט וּ ם מאוֹ ת ׁש ׁש  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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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
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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  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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לכם: ּת היה קד ׁש ים  קדׁש קד ׁש  כּ רא וּ י, אוֹ תּה  ּת עשׂ וּ  כּ ׁש ּת כינ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
להקרבה . וּ רא וּ יה  הּק טרת , היא עליו:קדׁש ים  והקטיר  ונאמר ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זח) ל, בּ בּ קרונאמר:(שמות סּמ ים  קטרת  אהרן עליו  והקטיר  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
וּ בקר. בּ קר בּ כל : ה נּ רת :בּ בּ קר  את  את בּ היטיבוֹ  ׁש נּ ּק ה  לאחר ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּמ נ וֹ רה . וּ קני בּ זיכי  - המן מחצית יקטיר נּ ה:כּ וֹ סוֹ ת בּ בּ קר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הּפ נימי. ה ּמ ז בּ ח על בּ יןמנה, הנּ רת את אהרן וּ בהעת ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌

יקטירנּ ה : בּ יןהערבּ ים  ה נ יּ ה בּ ּפ עם הנּ ר וֹ ת את הכּ הן וּ כׁש ידליק ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ה ּק טרת  ׁש ל הני החצי את  יקטיר לפניהער בּ ים , ּת מיד קטרת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה כּ ּפ וּ רים .יהוה : ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת גּ ם יוֹ ם  לדוֹ ר וֹ ת לדרתיכם :בּ כל  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌
קריאתּה , ידי  על  ּמ קיּ מים הּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ כ ׁש אין הפסק, בּ לי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָע וֹ לם

שׂ פתינ וּ . ּפ רים  וּ נׁש לּ מה ר בּ נן:כּ נּ אמר  ו ,ּת נ וּ   ד כריתות (מסכת  ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טור  י "ג  ד הכוונות  שער  קל"ג, סימ או "ח יוס בית ה "ה, פ"ד יומא ירושלמי 

ד') טור בּ לׁש וֹ ןא, בּ ּק ׁש תוֹ  יׁש אל דּ בר  איזה לת ׁש וּ עת  ׁש צּ רי מי  .ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ה ּת ב וֹ ת , וּ בדקדּ וּ ק בּ כ וּ נה הכּ ל וּ כׁש יּ אמר רבּ נן ", "ּת נוּ  קדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַה ּק ד ׁש 

לטוֹ בה  בּ ּק ׁש תנ וּ  כּ ל  יתבּ ר ה ם יּ מלּ א רצ וֹ ן עת (ס ר יהיה  ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ

יראל) רבּ נן:.יעת רבּ וֹ תינ וּ .ּת נוּ  הּק טרת:ׁש נוּ  ערוּ ב ּפ ּט וּ ם ְְִֵַָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
ותּק וּ ן כּ תיׁש ה  - הּק טרת  סמני היתה כּ יצד :ותּק וּ ן אפן בּ איזה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ב ּה :?נעשׂ ית  היוּ  מנים  וּ ׁש מוֹ נה וׁש ים  מאוֹ ת כּ ל ׁש ׁש  ס ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
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קבּ ין . קפריסיןּת ׁש עה ּת לתא.יין וקבּ ין ּת לת  סאין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עּת יק . חיור חמר מביא קפריסין יין מצא א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם

ניחח ריח ִֵֵַַאר

קנּ מוֹ ן ׁש מ וֹ  קילוֹ ּת ׁש עה.בּ שׂ ם  4.32 ׁש הם  מנים  כּ אן9 ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאוֹ ת  ל ׁש ׁש  מגּ יעים   אי לבאר  כּ די הּמ נים  מנין  את חז"ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָמנ וּ 
אחד  כּ ל מנה  ׁש בעים  הרא ׁש וֹ נים אר בּ עה  מנים , וּ ׁש מ וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִׁש ים 
4 כּ פ וּ ל  16 אחד  כּ ל הניּ ים  ארבּ עה מנים , 280 הם : 4 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל
ה ּק וֹ ׁש ט  ׁש ל 12 ועוֹ ד 64 וע וֹ ד  280 נחבּ ר מנים, 64 הם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
מנים  368 הם : ה כּ ל  ס ק נּ מ וֹ ן ׁש ל 9 וע וֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
ואל מ כּ אן  ה כּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַה ּמ יעדים 

היטב לת ּק נם בּ קטוֹ רת  ׁש ערב וּ  דּ ברים האחד מוֹ נה  מּמ נין ואינם  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ס ּמ נים . כּ ר ׁש ינה.עשׂ ר את בּ וֹ רית לת ּק ן ׁש בּ א ע שׂ ב מין  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

קבּ ין:ה צּ יּפ וֹ רן קיל וֹ גרם .ּת ׁש עה  קפריסין:כּ -8 ה בּ א יין יין  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קפרס . ׁש מ וֹ  מּפ רי  א וֹ  קפריסין , וק בּ יןמעיר ּת לת סאין ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קבּ ים ,ּת לתא וׁש ׁש  סאים ׁש ׁש  זה מיּ ין לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר : : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
קבּ ין, ׁש ׁש  היא סאה  ׁש כּ ל כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
גּ ם  ׁש ה וּ א  סאין . וחצי ׁש ׁש  הכּ ל  ס סאה . חצי ה וּ א  ק בּ ין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ׁש 

ק בּ ין . ואחד  עשׂ רים וחצי כּ ן  ל פל גר קיל 5.553 היא סאה  (וכל ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ליטר) 28 לער וה א ,גרקיל 19.435.5 הל ס  אמת סאי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א)מּס כת ו ), ּת לת וקבּ ין  ּת לת  סאין כּ אן ׁש אמר  דּ מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין, ּת ׁש עה כּ ר ׁש ינה  בּ וֹ רית לעיל אוֹ מר כּ מוֹ  קבּ ין 21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא 
עיּ ן עצמם. בּ פני ק בּ ין  וג' עצמם  בּ פני סאין  ג' ל ׁש קוֹ ל ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קטה  א וֹ מרים וי ׁש  ׁש ם. יע יּ ן ה ּט עם. מה בּ אר  ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם .
כּ אן א ׁש כּ נז  בּ ני [ונסח  ה ּמ ליצה . לתפארת  זה לׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה בּ ריתא
אחד  ענין וה וּ א  ּת לתא . וקבּ ין ּת לתא סאין קפריסין יין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵה וּ א :

וּ נקבה]. זכר  חוריןלׁש וֹ ן חמר מביא  קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

ר וֹ בע. סד וֹ מית ׁש הוּ א.מלח כּ ל עׁש ן נתןמעלה רבּ י  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת חּס ר ואם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ה נּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף אלּ א אינוֹ  הצּ רי  אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ די באה היא למה כּ רׁש ינא בּ וֹ רית  הקּ טף . לׁש ּפ וֹ תמעצי  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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קבּ ין . קפריסיןּת ׁש עה ּת לתא.יין וקבּ ין ּת לת  סאין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עּת יק . חיור חמר מביא קפריסין יין מצא א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם

ניחח ריח ִֵֵַַאר

קנּ מוֹ ן ׁש מ וֹ  קילוֹ ּת ׁש עה.בּ שׂ ם  4.32 ׁש הם  מנים  כּ אן9 ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאוֹ ת  ל ׁש ׁש  מגּ יעים   אי לבאר  כּ די הּמ נים  מנין  את חז"ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָמנ וּ 
אחד  כּ ל מנה  ׁש בעים  הרא ׁש וֹ נים אר בּ עה  מנים , וּ ׁש מ וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִׁש ים 
4 כּ פ וּ ל  16 אחד  כּ ל הניּ ים  ארבּ עה מנים , 280 הם : 4 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל
ה ּק וֹ ׁש ט  ׁש ל 12 ועוֹ ד 64 וע וֹ ד  280 נחבּ ר מנים, 64 הם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
מנים  368 הם : ה כּ ל  ס ק נּ מ וֹ ן ׁש ל 9 וע וֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
ואל מ כּ אן  ה כּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַה ּמ יעדים 

היטב לת ּק נם בּ קטוֹ רת  ׁש ערב וּ  דּ ברים האחד מוֹ נה  מּמ נין ואינם  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ס ּמ נים . כּ ר ׁש ינה.עשׂ ר את בּ וֹ רית לת ּק ן ׁש בּ א ע שׂ ב מין  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

קבּ ין:ה צּ יּפ וֹ רן קיל וֹ גרם .ּת ׁש עה  קפריסין:כּ -8 ה בּ א יין יין  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קפרס . ׁש מ וֹ  מּפ רי  א וֹ  קפריסין , וק בּ יןמעיר ּת לת סאין ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קבּ ים ,ּת לתא וׁש ׁש  סאים ׁש ׁש  זה מיּ ין לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר : : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
קבּ ין, ׁש ׁש  היא סאה  ׁש כּ ל כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
גּ ם  ׁש ה וּ א  סאין . וחצי ׁש ׁש  הכּ ל  ס סאה . חצי ה וּ א  ק בּ ין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ׁש 

ק בּ ין . ואחד  עשׂ רים וחצי כּ ן  ל פל גר קיל 5.553 היא סאה  (וכל ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ליטר) 28 לער וה א ,גרקיל 19.435.5 הל ס  אמת סאי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א)מּס כת ו ), ּת לת וקבּ ין  ּת לת  סאין כּ אן ׁש אמר  דּ מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין, ּת ׁש עה כּ ר ׁש ינה  בּ וֹ רית לעיל אוֹ מר כּ מוֹ  קבּ ין 21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא 
עיּ ן עצמם. בּ פני ק בּ ין  וג' עצמם  בּ פני סאין  ג' ל ׁש קוֹ ל ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קטה  א וֹ מרים וי ׁש  ׁש ם. יע יּ ן ה ּט עם. מה בּ אר  ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם .
כּ אן א ׁש כּ נז  בּ ני [ונסח  ה ּמ ליצה . לתפארת  זה לׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה בּ ריתא
אחד  ענין וה וּ א  ּת לתא . וקבּ ין ּת לתא סאין קפריסין יין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵה וּ א :

וּ נקבה]. זכר  חוריןלׁש וֹ ן חמר מביא  קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

ר וֹ בע. סד וֹ מית ׁש הוּ א.מלח כּ ל עׁש ן נתןמעלה רבּ י  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת חּס ר ואם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ה נּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף אלּ א אינוֹ  הצּ רי  אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ די באה היא למה כּ רׁש ינא בּ וֹ רית  הקּ טף . לׁש ּפ וֹ תמעצי  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 
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ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
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לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 
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ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
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חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
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לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌
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דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער

המבואר  הקטורת  פיטו

יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת. ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנ וּ : יעננוּ   הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

עוֹ לם יאהדונהי כּ ימי ויר וּ ׁש לים . יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
קדמניּ וֹ ת:וּ כ ׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן כב וֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע  גּ ל וּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים   ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית  תּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר 
ועל  ע וֹ ללינוּ  ועל טּפ נוּ  ועל  עלינוּ  ורחם בּ ּת ינ וּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלב וֹ א
ּת פ לּ תינוּ  את  וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים וקבּ ל  , ע ּמ י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ ּפ י משׂ את  לפני קטרת ּת פ לּ תי  תכּ וֹ ן  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ענין
לפני ׁש הקטיר  הּס ּמ ים  קטרת ׁש קּ בּ לת וּ כמוֹ  ערב , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
בּ ין ויּ עמד ׁש נּ אמר  בּ עם הנּ גף החל כּ אׁש ר  ה כּ הן ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
ׁש נּ אמר  ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, וּת עצר החיּ ים וּ בין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
ויּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן  הּמ גּ פה וּת עצר ויפ לּ ל ּפ נחס ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

ליהו מזבּ ח דּ וד  עוֹ לוֹ ת יאהדונהיׁש ם ויּ על  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו ויּ עתר וּת עצר יאהדונהיוּ ׁש למים לארץ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה



המבואר  הקטורת  פיטו 

אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער

המבואר  הקטורת  פיטו

יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
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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
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המבואר  הקטורת  פיטו 

יהו כּ יונרפא יאהדונהירפאנוּ  ונ וּ ׁש ע הוֹ ׁש יענוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
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על  אתוֹ  וׁש חט ונאמר ּס לה , ברכת  ע ּמ על ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהיׁש וּ עה
יהו לפני צפנה הּמ זבּ ח   יאהדונהיירבּ ני וזרקוּ  ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

רצוֹ ן ויהי  סביב, הּמ זבּ ח על דּ מוֹ  את הכּ הנים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
יהו  יאהדונהימלּ פני ּהינ ואהי וא ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌

 לריח הזּ את  הקּ טרת אמירת  ׁש יּ עלה ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ 
הכּ וּ נוֹ ת  כּ ל  כּ וננוּ  כּ אלּ וּ  ויחׁש ב כּ ב וֹ ד כּ ּס א לפני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִנחוֹ ח
זכ וּ ר  הקּ ד וֹ ׁש  האר"י דּ עת על הקּ טרת בּ סממני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהרמוּ זים
וד וֹ ר  דּ וֹ ר  ׁש בּ כל  והחסידים הצּ דּ יקים כּ ל  דּ עת  ועל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַל ּט וֹ ב 

ועד . סלה ה ּת פ לּ ה.אמן כּ אן עד  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌



המגן הזוהרזוהר |סגולות 

הזוהר סגולות
ההוא  ביו" כנגד , מה שלושי הזוהר, ללומדי הרבות הסגולות מתו כא הבאנו 

הקדוש . הזוהר לימוד בזכות  שיתקיי אחד", ושמו אחד ה' יהיה

יגינוא. שלו  והחברים  שמעון רבי זכות הזוהר בספר  לימוד ידי על
ע"ד)עליו . יד ד לחיי יוחאי ב..(זכירה בן  שמעון רבי  שזכות ועוד

הבא . לעולם גם עליו יגן ט"ז)בפרטות דרוש במחזה  אברה ולימודג..(ספר 
שמים. ליראת סגולה הקדוש לספר הזוהר בסולה משה רבי (הקדמת

(להשגה.ד..התקוני סגולה הזוהר בספר הקודשהעסק רוח בשער  (האריז"ל

ע"ב) יא  את ה..ד להביא סגולה בתדירות הקדוש בזוהר  העסק
ב"ה. סוף  לאין  להתקשרות א 'האדם שער ההתקשרות שער ישראל (שארית

ב) מאמר  ה תשובה.ו..דרוש לבעל גדול תיקון  הוא בזוהר  (שבחיהלימוד

לנשמה.ז..האריז"ל) גדול  תקון הוא בזוהר  מד)הלימוד אות באצבע  (מורה

הנפש.ח. וקדושת  לטהרת מביא הזוהר זוהר )לימוד ער יוע (פלא

הנשמה. ט )ולזכות  אות מהרצ "א מסיר ט.(הגהות הקדוש בזוהר לימוד 
הלב  התניא)טמטום לבעל שערי עולמות.י..(מאה בונה הזוהר בלימוד

ס) אות מג תי' הזוהר תקוני  על מל הקדוש יא.(כסא  זוהר  בספר הלומד
בבושה. ישב  לא לבא לעתיד אז הזה , קפה בעולם   ד וישב פרשת (זוהר

צו) פרשת התניא לבעל תורה בלקוטי ובפרטות בכללות, סתרי יב..ע "א לימוד
התורה. נגלות להבנת רב  סיוע  הוא בספר התורה מסלוני אברה (רבי 

אבות) הבורא .יג..תורת לאהבת האדם את מביא בזוהר (הרמ"זהלימוד

הכוונות) לספר  לאמונה.יד..בהגהותיו האדם את מביא בזוהר הלימוד 
ג) אות ט  שער  פנחס האדם טו..(אמרי  את מציל הקדוש הזוהר לימוד

ושערורות. ממגפה  עג)ומשפחתו אות ו שער   רפואה טז..(ש מביא
שיניים. ל)לכאב עמ' ח"ד ויציב אמת בספר נדפס  מלובי החוזה לתלמיד  אמת .(מעשי
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בבושה. ישב  לא לבא לעתיד אז הזה , קפה בעולם   ד וישב פרשת (זוהר

צו) פרשת התניא לבעל תורה בלקוטי ובפרטות בכללות, סתרי יב..ע "א לימוד
התורה. נגלות להבנת רב  סיוע  הוא בספר התורה מסלוני אברה (רבי 

אבות) הבורא .יג..תורת לאהבת האדם את מביא בזוהר (הרמ"זהלימוד

הכוונות) לספר  לאמונה.יד..בהגהותיו האדם את מביא בזוהר הלימוד 
ג) אות ט  שער  פנחס האדם טו..(אמרי  את מציל הקדוש הזוהר לימוד

ושערורות. ממגפה  עג)ומשפחתו אות ו שער   רפואה טז..(ש מביא
שיניים. ל)לכאב עמ' ח"ד ויציב אמת בספר נדפס  מלובי החוזה לתלמיד  אמת .(מעשי



|הזוהר המגןסגולות  זוהר

קוץ .יז. ולהוצאת לרגלים רפואה ג)והוא אות ט שער פנחס .(אמרי 
יתגלי יח. כד  דילך  חיבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה

יומיא בסוף בתראה לדרא ע"א)לתתא נ"ד  ד ו'  סגולה יט..(תיקו
זהר. הרבה שילמד הגאות, מן ע "ג)שינצל אות ל"ו . ד פנחס (מדרש

לפרנסהכ. מסגל יום בכל זהר  מ"ג)אמירת אות ל"ו. ד פנחס .(מדרש
דעלמא,כא. דינין כל מיני' אהיה מסתלקי שלמה בד"ה שה"ש חדש  (זהר 

דחכמתאכב..כעוטיה ) דכיא דאפרסמונא רזי  תרעי  תליסר לי' פתחין
בהו. תליא שה"ש)עילאה  חדש בההואכג..(זהר  לי' חקיק הקב "ה

תמן. גליפין דיוקנין דכל שה"ש)פופירא חדש  הקב "ה כד..(זהר 
דאתי. ועלמא דא עלמא עלמין, תרין וחסין עדן  בגן  ביה אשתעשע

שה"ש) חדש בסטראכה..(זהר  די נימוסין גרדיני אינון כל  שביק  לא
יצטערוהו שלא יצילהו חייב , שיהי' [ואעפ"י בהדי ', למקרב  אחרא
מסיגי  ויטהרוהו  למעלה פנים  משוא שאין  ח "ו , ינקה לא ונקה כעת,

זלה"ה )מעשיו , הרמ "ק בש החמה אור שה"ש , חדש ההיאכו..(זהר  כפום 
אגרא. לי ' יהבי הכי  בה ואתדבק אבתרי' דרדיף רמז,חכמתה (זח"ב

לאסתכלאכז..ב) חכמתא דידעי דאינון  לאגרא שיעורא לית
דמאריהון. ב)ביקרא רמז, דיןכח..(זח"ב בעלמא חולקיהון זכאה

דאתי. ב)ובעלמא רמז, התיקוניםכט..(זח"ב ע"ב)בהקדמת הלכה (י"ד  :
האדם  עם  הולכים הם הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה... איהי
ולכבוד לצוותא עמו ביתו שהולך מקום  ובכל עולמו, לבית
נפרד אינו  לעולם הקבלה מלימוד הנברא המלאך כי ולתפארת,
אתו שכרו הפשוט  לימוד  אבל שכרו, מתן  על נוסף  מהאדם

לפניו. ע"ב)ופעולתו י"ד ד התיקו "ז להקדמת  מל שיׁשּתדל ל..(כסא מי   ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְוכל
ּומפרׁש ּכהֹוגה הּוא הרי לבד... ּבקריאה אפילּו הּקדֹוׁש זֹוהר  ֵ ָ ְ ֶ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ִ ֲ ָ ַ ַֹ ְ ִלקרא
עליו ויגן ידיעה, ּבלא אפיל ּו נּסים לעׂשֹות ּבֹו ּכֹוח ׁשּיׁש הּׁשם,  ָ ָ ֵ ָ ְ ָ ִ ְֹ ְ ִ ֲ ִ ִ ֲ ַ ַ ֵ ֶ ֵ ַ ֶאת

הּבא ּובע ֹולם הּזה קע "ח:)ּבעֹולם .(הרמ"ז ָ ָ ַ ֶ ָ ָ ַ ָ 

המגן הזוהרזוהר |סגולות 

הגדולות לסגולות  מקורות
ז "ל  האר"י רבינו שתיק מ "ח  לתיקו

אל בית שנתספר הוספותוברית "ךליוורנא עם היחוד, שיר 
 ישרה מהאריז"ל. דרך לנפש"ךבשנתספר דה)חיים עם (דפים  ,

 הסכמות. הזוהר10 תשע"ג אור  סיון שיר 143 לתיקון הוספה
 מקומות ומראה זי "ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז "ל  היחוד

יושר הנהגות ספר  זצ"ל . סרוק מערבילמהר"י יסוד ספר
הוספות  עם תרפ"ה, בשנת מטבריה ישראל גדולי 7 בהסכמת

מהאריז"ל, היחוד נגנה)שיר  הזוהר.(דפים אור תשע"ג סיון 131
חכמה  מעין ג ספר בשנת בקארעץ ם.חתו ןמעי לנעוןנדפס

דחיי סמא  בשנתספר מא, ל"ט דפים אב  עם תרפ "דפרקים ,
זי "ע . חי איש בן ומבעל מהאריז"ל היחוד שיר  תיקון הוספה
סמא , ישרה דרך כמו: ספרים בהרבה נוסחאות כמה [מצאתי

 צדיק ]. צמח מערבי, יסוד  אל, בית חיים, אורחות אורדחייא,
תשע"ג הזוהר סיון מהאריז"ל 140 היחוד  שיר לתיקון  הוספה

מקומות ומראה זי"ע, חי איש  בן הזוהרומבעל אור סיון 128
 היום תשע"ג סדר זיע "אספר  חיים  יוסף רבנו להצה"ק

הנ"ל התיקון על מ ')שהוסיף  דף דחיי  (סמא צדיק . צמח ספר 
 הזוהרליוורנא. תשע"ג אור סיון שיר 144 לתיקון  הוספה

מקומות  ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל מהאריז "ל היחוד
 קודש ברית יסוד  מקרה ותיקון  קרה צ "הצ"ו )ספר  בשנת (דפים 

המיחלים  ה את שיר  תיקון הוספה עם  מהאריז"ל.לחסדו, יחוד
הזוהר תשע"ג אור סיון היחוד140 שיר לתיקון  הוספה

צדיקמהאריז"ל  קרנות ספר  נ'. סימן  צדיק ח"ג קרנות ,ספר
לבניםבבל אבות "וברית בשנת בדפוס תזכור ", ונדפס [תרכ"ז],



|הזוהר המגןסגולות  זוהר

קוץ .יז. ולהוצאת לרגלים רפואה ג)והוא אות ט שער פנחס .(אמרי 
יתגלי יח. כד  דילך  חיבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה

יומיא בסוף בתראה לדרא ע"א)לתתא נ"ד  ד ו'  סגולה יט..(תיקו
זהר. הרבה שילמד הגאות, מן ע "ג)שינצל אות ל"ו . ד פנחס (מדרש

לפרנסהכ. מסגל יום בכל זהר  מ"ג)אמירת אות ל"ו. ד פנחס .(מדרש
דעלמא,כא. דינין כל מיני' אהיה מסתלקי שלמה בד"ה שה"ש חדש  (זהר 

דחכמתאכב..כעוטיה ) דכיא דאפרסמונא רזי  תרעי  תליסר לי' פתחין
בהו. תליא שה"ש)עילאה  חדש בההואכג..(זהר  לי' חקיק הקב "ה

תמן. גליפין דיוקנין דכל שה"ש)פופירא חדש  הקב "ה כד..(זהר 
דאתי. ועלמא דא עלמא עלמין, תרין וחסין עדן  בגן  ביה אשתעשע

שה"ש) חדש בסטראכה..(זהר  די נימוסין גרדיני אינון כל  שביק  לא
יצטערוהו שלא יצילהו חייב , שיהי' [ואעפ"י בהדי ', למקרב  אחרא
מסיגי  ויטהרוהו  למעלה פנים  משוא שאין  ח "ו , ינקה לא ונקה כעת,

זלה"ה )מעשיו , הרמ "ק בש החמה אור שה"ש , חדש ההיאכו..(זהר  כפום 
אגרא. לי ' יהבי הכי  בה ואתדבק אבתרי' דרדיף רמז,חכמתה (זח"ב

לאסתכלאכז..ב) חכמתא דידעי דאינון  לאגרא שיעורא לית
דמאריהון. ב)ביקרא רמז, דיןכח..(זח"ב בעלמא חולקיהון זכאה

דאתי. ב)ובעלמא רמז, התיקוניםכט..(זח"ב ע"ב)בהקדמת הלכה (י"ד  :
האדם  עם  הולכים הם הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה... איהי
ולכבוד לצוותא עמו ביתו שהולך מקום  ובכל עולמו, לבית
נפרד אינו  לעולם הקבלה מלימוד הנברא המלאך כי ולתפארת,
אתו שכרו הפשוט  לימוד  אבל שכרו, מתן  על נוסף  מהאדם

לפניו. ע"ב)ופעולתו י"ד ד התיקו "ז להקדמת  מל שיׁשּתדל ל..(כסא מי   ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְוכל
ּומפרׁש ּכהֹוגה הּוא הרי לבד... ּבקריאה אפילּו הּקדֹוׁש זֹוהר  ֵ ָ ְ ֶ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ִ ֲ ָ ַ ַֹ ְ ִלקרא
עליו ויגן ידיעה, ּבלא אפיל ּו נּסים לעׂשֹות ּבֹו ּכֹוח ׁשּיׁש הּׁשם,  ָ ָ ֵ ָ ְ ָ ִ ְֹ ְ ִ ֲ ִ ִ ֲ ַ ַ ֵ ֶ ֵ ַ ֶאת

הּבא ּובע ֹולם הּזה קע "ח:)ּבעֹולם .(הרמ"ז ָ ָ ַ ֶ ָ ָ ַ ָ 

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 ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ




