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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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תהי21קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 237זוהר הלימוד כסליו סדר א ליו

כזתהלי מזמור  | לחודש  ד  | ראשו ספר 

שׂ וֹ נאיו  וכל הכּ ל, ׁש ל הראׁש  אוֹ תוֹ  ועוֹ שׂ ה הע וֹ לם בּ ני ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
- מהם אוֹ תוֹ  דּ חוּ  אחיו, שׂ נאוּ  הּמ ל דּ וד את ּת חּת יו . ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכנעים
- חמיו בּ א  העוֹ לם. בּ ני כּ ל על אוֹ תוֹ  הרים הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
מלכ וּ תוֹ , כּ ל  על אוֹ תוֹ  הרים הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מ לּ פניו , ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָבּ רח
אחר אחיו, דּ חוּ  יוֹ סף ואת לפניו. וסוֹ גדים כוֹ רעים הי וּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם
יוֹ סף  אחי ויּ באוּ  ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לפניו, והׁש ּת חווּ  כּ רעוּ  כּ לּ ם  ָּכ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ֵ◌

ארצה. אּפ ים לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש ּת חווּ 

וע ּת הדּ בר זּ ה מה - ראׁש י ירוּ ם ועּת ה רבּ י אחר, וא ּת ה. כּ מוֹ  ? ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ה ׁש היא עת נתבּ אר, הנּ ה אמר , העלי וֹ נה.יהוּ דה דּ ר גּ ה ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

העת אוֹ ת ּה  היא ה וּ אוּ מי זה  - ועּת ה עּת ה. ונקראת ה"א, זוֹ  ? ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
על  וּ מלכ וּ ת. בּ כבוֹ ד  אוֹ תּה  להרים - ראׁש י ירוּ ם דּ ינוֹ . ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֵוּ בית
זוֹ  - באהל וֹ  ואזבּ חה הארץ. מלכי ׁש אר  אלּ וּ  - סביבוֹ תי ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹאיבי
כּ ל  ׁש יּ ׁש מע - תר וּ עה זבחי מ וֹ עד. אהל  זה - בּ אהלוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים.
ׁש הרי  הּת רוּ עה. ׁש היא צד מאוֹ תוֹ  - ואזּמ רה אׁש ירה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
אחר דּ בר  והּת ׁש בּ חת. הירה בּ אה הּת ר וּ עה, ׁש ל  מהצּ ד ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמם,
זה - סביב וֹ תי איבי על י שׂ ראל. כּ נסת זוֹ  - ראׁש י  ירוּ ם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוע ּת ה 
זבחי  י שׂ ראל . אלּ וּ  - באהלוֹ  ואזבּ חה ׁש לּ וֹ . ה רים וכל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵעשׂ ו

ׁש כּ תוּ ב  - נא)תרוּ עה כּ די (שם  נׁש בּ רה, ר וּ ח אהים זבחי  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
להוֹ דוֹ ת - ואזּמ רה אׁש ירה העוֹ לם. מן הדּ ין את ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעביר

לעוֹ לם. הפסק לא הוּ א  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לׁש בּ ח

רע,דּ בר יצר  על  טוֹ ב יצר בּ כּ ל, - ראׁש י  יר וּ ם ועּת ה אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
סביב  ׁש הוּ א הרע היּ צר זה סביבוֹ תי, איבי על  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

תהלי זוהר 
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שׂ וֹ נאיו  וכל הכּ ל, ׁש ל הראׁש  אוֹ תוֹ  ועוֹ שׂ ה הע וֹ לם בּ ני ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
- מהם אוֹ תוֹ  דּ חוּ  אחיו, שׂ נאוּ  הּמ ל דּ וד את ּת חּת יו . ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכנעים
- חמיו בּ א  העוֹ לם. בּ ני כּ ל על אוֹ תוֹ  הרים הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
מלכ וּ תוֹ , כּ ל  על אוֹ תוֹ  הרים הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מ לּ פניו , ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָבּ רח
אחר אחיו, דּ חוּ  יוֹ סף ואת לפניו. וסוֹ גדים כוֹ רעים הי וּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם
יוֹ סף  אחי ויּ באוּ  ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לפניו, והׁש ּת חווּ  כּ רעוּ  כּ לּ ם  ָּכ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ֵ◌

ארצה. אּפ ים לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש ּת חווּ 

וע ּת הדּ בר זּ ה מה - ראׁש י ירוּ ם ועּת ה רבּ י אחר, וא ּת ה. כּ מוֹ  ? ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ה ׁש היא עת נתבּ אר, הנּ ה אמר , העלי וֹ נה.יהוּ דה דּ ר גּ ה ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

העת אוֹ ת ּה  היא ה וּ אוּ מי זה  - ועּת ה עּת ה. ונקראת ה"א, זוֹ  ? ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
על  וּ מלכ וּ ת. בּ כבוֹ ד  אוֹ תּה  להרים - ראׁש י ירוּ ם דּ ינוֹ . ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֵוּ בית
זוֹ  - באהל וֹ  ואזבּ חה הארץ. מלכי ׁש אר  אלּ וּ  - סביבוֹ תי ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹאיבי
כּ ל  ׁש יּ ׁש מע - תר וּ עה זבחי מ וֹ עד. אהל  זה - בּ אהלוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים.
ׁש הרי  הּת רוּ עה. ׁש היא צד מאוֹ תוֹ  - ואזּמ רה אׁש ירה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
אחר דּ בר  והּת ׁש בּ חת. הירה בּ אה הּת ר וּ עה, ׁש ל  מהצּ ד ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמם,
זה - סביב וֹ תי איבי על י שׂ ראל. כּ נסת זוֹ  - ראׁש י  ירוּ ם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוע ּת ה 
זבחי  י שׂ ראל . אלּ וּ  - באהלוֹ  ואזבּ חה ׁש לּ וֹ . ה רים וכל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵעשׂ ו

ׁש כּ תוּ ב  - נא)תרוּ עה כּ די (שם  נׁש בּ רה, ר וּ ח אהים זבחי  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
להוֹ דוֹ ת - ואזּמ רה אׁש ירה העוֹ לם. מן הדּ ין את ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעביר

לעוֹ לם. הפסק לא הוּ א  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לׁש בּ ח

רע,דּ בר יצר  על  טוֹ ב יצר בּ כּ ל, - ראׁש י  יר וּ ם ועּת ה אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
סביב  ׁש הוּ א הרע היּ צר זה סביבוֹ תי, איבי על  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

תהלי זוהר 
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: ליהו ואזּמ רה אׁש ירה תרוּ עה ׁש מעזזבחי 
יהו:וענני וחנּ ני אקרא לבּ יחקוֹ לי אמר ל 

יהו ּפ ני את פני ׁש וּ  ּת סּת רטאבּק ׁש :בּ ּק  אל 
ּת ּט ׁש ני אל היית עזרתי  ּעבד בּ אף ּת ט אל מּמ נּ י ּפ ני

תר וּ עה זבחי באהלוֹ  ואזבּ חה בּ כּ ל. אוֹ תוֹ  שׂ וֹ נא וה וּ א ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
כּ כּ תוּ ב האׁש , מצּ ד ׁש נּ ּת נה ה ּת וֹ רה זוֹ  לג )- אׁש (דברים מימינוֹ  ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ראׁש וֹ  ירוּ ם הּת וֹ רה בּ ׁש ביל ׁש הרי  למוֹ . האדם]דּ ת ונׁש בּ רים[של ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ כּ תוּ ב  לפניו, שׂ וֹ נאיו יח)כּ ל  ּת ח ּת י .(תהלים קמי  ּת כריע ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דּ וד דּ בר ׁש הרי  האבוֹ ת, עם להכּ לל  - ראׁש י יר וּ ם ועּת ה אחר , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ויעלה יתרוֹ מם ואז האבוֹ ת , עם להדּ בק  ל וֹ  יׁש  ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
הם אלּ וּ  - סביבוֹ תי איבי  על עּמ ם. אחד בּ ק ׁש ר  והוּ א ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
ואז  לחבּ ל, ׁש ּמ תכּ וּ נים ה דּ ינים בּ עלי כּ לּ ם המאל, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ צד

אחד . הוּ א והכּ ל ללּ בנה, מתח בּ ר  ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש 

יתר יראל נסת ביל ירה  ל מר לה וד ה א  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָרא י 
ל הע ני ְִֵָָָמ ל

אבּק ׁש ל ה' ּפ ני את פני ּב ּק ׁש וּ  לּב י ח)אמר  ויקרא :(כז , [זוהר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌

אמור צ "ג :)פ' ּת קראוּ ](דף  א ׁש ר  קדׁש  מקראי  ה' מוֹ עדי ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵאלּ ה
ּפ תח, יצחק ר בּ י בּ מוֹ עדם. כז)אתם  בּ ּק ׁש וּ (תהלים  לבּ י  אמר ל ָֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌

בּ כ ּמ ה החברים בּ אר וּ  הזּ ה הּפ ס וּ ק את אבּק ׁש . ה' ּפ ני את ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָפני
ל נאמר,  ּכ הזּ ה הּפ סוּ ק אבל  הּמ למקוֹ מוֹ ת, דּ וד ל בּ י, אמר  ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הּמ ל כּ נגד ישׂ ראל כּ נסת בּ ׁש ביל זה את וּ מהאמר ה ּק דוֹ ׁש . ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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אהי ּת עזבני עזבוּ ניייׁש עי:ואל ואּמ י אבי כּ י 
ויהו:יאיאספנייהו וּ נחניהוֹ רני  ּדּ רכ 

ׁש וֹ ררי: למען מיׁש וֹ ר צרייבבּ ארח בּ נפׁש  ּת ּת נני אל 
חמס: ויפח ׁש קר עדי בי קמוּ  האמנּת ייגכּ י לוּ לא 

יהו בּ טוּ ב חיּ ים:לראוֹ ת אלידבּ ארץ קוּ ה 
יהויהו אל וקוּ ה  ּלב ויאמץ :חזק 

והזהיראמר העוֹ לם, לבני  ל בּ י אמר בּ ׁש ביל לבּ י , אמר  ל ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
העליוֹ ן  הּמ ל בּ ׁש ביל זה ׁש את בּ וֹ , אחוּ ז ׁש הוּ א ל בּ י, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָאוֹ תם
בּ הן, אחוּ ז ׁש הוּ א הּמ ל עטרוֹ ת אלּ וּ  פני , בּ ּק ׁש וּ  אמר . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהוּ א
אמר  ּכ מוּ ם הוּ א. אחד דּ בר  וּ ׁש מוֹ  והוּ א ׁש מוֹ , הם  בּ וֹ . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְוהם

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  אב ּק ׁש , ה' ּפ ני את קה)דּ וד , ועזּ וֹ (שם ה' דּ רׁש וּ  ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌
ׁש ירה ל וֹ מר  הּמ ל דּ וד הוּ א רא וּ י ראה, בּ א ּת מיד . פניו ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּק ׁש וּ 
דּ ברים ול וֹ מר  הע וֹ לם, בּ ני  מ כּ ל יוֹ תר ישׂ ראל כּ נסת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
אחר דּ בר בּ ּה . אחוּ ז ׁש הוּ א מוּ ם  ,לּמ ל ישׂ ראל כּ נסת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש ל 
העוֹ לם לבני ל בּ י אמר בּ ׁש ביל - פני בּ ּק ׁש וּ  לבּ י  אמר  ְל◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

פני, אבקש )בּ ּק ׁש וּ  ה' פניך  הזמין (את ׁש כּ לּ ם וחגּ ים זמנּ ים  אלּ וּ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ואחד  אחד  כּ ל אוֹ תם  לעּט ר כּ די קד ׁש , ׁש נּ קרא למקוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
עמק  מאוֹ תוֹ  כלּ ם וי ׁש אבוּ  בּ זמנּ וֹ , ואחד אחד כּ ל ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ י וֹ מוֹ ,
כּ תוּ ב   ּכ מוּ ם מם. יוֹ צאים והּמ עינ וֹ ת ׁש הנּ חלים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָהעמקים
קד ׁש , ׁש נּ קרא מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  הם  מזּמ נים קדׁש , ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמקראי
ותּמ צא כּ אחד, כ לּ ם ׁש יּ תקדּ ׁש וּ  כּ די בּ וֹ , וּ להאב  בּ וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתע ּט ר

שׂ מחה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבהם

תהלי זוהר 
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: ליהו ואזּמ רה אׁש ירה תרוּ עה ׁש מעזזבחי 
יהו:וענני וחנּ ני אקרא לבּ יחקוֹ לי אמר ל 

יהו ּפ ני את פני ׁש וּ  ּת סּת רטאבּק ׁש :בּ ּק  אל 
ּת ּט ׁש ני אל היית עזרתי  ּעבד בּ אף ּת ט אל מּמ נּ י ּפ ני

תר וּ עה זבחי באהלוֹ  ואזבּ חה בּ כּ ל. אוֹ תוֹ  שׂ וֹ נא וה וּ א ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
כּ כּ תוּ ב האׁש , מצּ ד ׁש נּ ּת נה ה ּת וֹ רה זוֹ  לג )- אׁש (דברים מימינוֹ  ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ראׁש וֹ  ירוּ ם הּת וֹ רה בּ ׁש ביל ׁש הרי  למוֹ . האדם]דּ ת ונׁש בּ רים[של ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ כּ תוּ ב  לפניו, שׂ וֹ נאיו יח)כּ ל  ּת ח ּת י .(תהלים קמי  ּת כריע ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דּ וד דּ בר ׁש הרי  האבוֹ ת, עם להכּ לל  - ראׁש י יר וּ ם ועּת ה אחר , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ויעלה יתרוֹ מם ואז האבוֹ ת , עם להדּ בק  ל וֹ  יׁש  ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
הם אלּ וּ  - סביבוֹ תי איבי  על עּמ ם. אחד בּ ק ׁש ר  והוּ א ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
ואז  לחבּ ל, ׁש ּמ תכּ וּ נים ה דּ ינים בּ עלי כּ לּ ם המאל, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ צד

אחד . הוּ א והכּ ל ללּ בנה, מתח בּ ר  ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש 

יתר יראל נסת ביל ירה  ל מר לה וד ה א  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָרא י 
ל הע ני ְִֵָָָמ ל

אבּק ׁש ל ה' ּפ ני את פני ּב ּק ׁש וּ  לּב י ח)אמר  ויקרא :(כז , [זוהר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌

אמור צ "ג :)פ' ּת קראוּ ](דף  א ׁש ר  קדׁש  מקראי  ה' מוֹ עדי ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵאלּ ה
ּפ תח, יצחק ר בּ י בּ מוֹ עדם. כז)אתם  בּ ּק ׁש וּ (תהלים  לבּ י  אמר ל ָֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌

בּ כ ּמ ה החברים בּ אר וּ  הזּ ה הּפ ס וּ ק את אבּק ׁש . ה' ּפ ני את ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָפני
ל נאמר,  ּכ הזּ ה הּפ סוּ ק אבל  הּמ למקוֹ מוֹ ת, דּ וד ל בּ י, אמר  ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הּמ ל כּ נגד ישׂ ראל כּ נסת בּ ׁש ביל זה את וּ מהאמר ה ּק דוֹ ׁש . ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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אהי ּת עזבני עזבוּ ניייׁש עי:ואל ואּמ י אבי כּ י 
ויהו:יאיאספנייהו וּ נחניהוֹ רני  ּדּ רכ 

ׁש וֹ ררי: למען מיׁש וֹ ר צרייבבּ ארח בּ נפׁש  ּת ּת נני אל 
חמס: ויפח ׁש קר עדי בי קמוּ  האמנּת ייגכּ י לוּ לא 

יהו בּ טוּ ב חיּ ים:לראוֹ ת אלידבּ ארץ קוּ ה 
יהויהו אל וקוּ ה  ּלב ויאמץ :חזק 

והזהיראמר העוֹ לם, לבני  ל בּ י אמר בּ ׁש ביל לבּ י , אמר  ל ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
העליוֹ ן  הּמ ל בּ ׁש ביל זה ׁש את בּ וֹ , אחוּ ז ׁש הוּ א ל בּ י, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָאוֹ תם
בּ הן, אחוּ ז ׁש הוּ א הּמ ל עטרוֹ ת אלּ וּ  פני , בּ ּק ׁש וּ  אמר . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהוּ א
אמר  ּכ מוּ ם הוּ א. אחד דּ בר  וּ ׁש מוֹ  והוּ א ׁש מוֹ , הם  בּ וֹ . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְוהם

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  אב ּק ׁש , ה' ּפ ני את קה)דּ וד , ועזּ וֹ (שם ה' דּ רׁש וּ  ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌
ׁש ירה ל וֹ מר  הּמ ל דּ וד הוּ א רא וּ י ראה, בּ א ּת מיד . פניו ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּק ׁש וּ 
דּ ברים ול וֹ מר  הע וֹ לם, בּ ני  מ כּ ל יוֹ תר ישׂ ראל כּ נסת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
אחר דּ בר בּ ּה . אחוּ ז ׁש הוּ א מוּ ם  ,לּמ ל ישׂ ראל כּ נסת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש ל 
העוֹ לם לבני ל בּ י אמר בּ ׁש ביל - פני בּ ּק ׁש וּ  לבּ י  אמר  ְל◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

פני, אבקש )בּ ּק ׁש וּ  ה' פניך  הזמין (את ׁש כּ לּ ם וחגּ ים זמנּ ים  אלּ וּ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ואחד  אחד  כּ ל אוֹ תם  לעּט ר כּ די קד ׁש , ׁש נּ קרא למקוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
עמק  מאוֹ תוֹ  כלּ ם וי ׁש אבוּ  בּ זמנּ וֹ , ואחד אחד כּ ל ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ י וֹ מוֹ ,
כּ תוּ ב   ּכ מוּ ם מם. יוֹ צאים והּמ עינ וֹ ת ׁש הנּ חלים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָהעמקים
קד ׁש , ׁש נּ קרא מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  הם  מזּמ נים קדׁש , ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמקראי
ותּמ צא כּ אחד, כ לּ ם ׁש יּ תקדּ ׁש וּ  כּ די בּ וֹ , וּ להאב  בּ וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתע ּט ר

שׂ מחה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבהם

תהלי זוהר 
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יהואכח אלי ּת חרׁש לדוד אל צוּ רי אקרא 
בוֹ ר: יוֹ רדי עם ונמׁש לּת י מּמ נּ י ּת חׁש ה ּפ ן מּמ נּ י

דּ בירב אל ידי ּב נשׂ אי אלי ּב ׁש וּ עי ּת חנוּ ני קוֹ ל ׁש מע
: דּ בריג קדׁש און ּפ עלי ועם רׁש עים עם ּת מׁש כני אל 

בּ לבבם: ורעה רעיהם עם כּ פעלםד ׁש לוֹ ם להם ּת ן 
כּ מ מעלליהם גּ מוּ לםוּ כרע הׁש ב להם ּת ן ידיהם עשׂ ה 

יהוהלהם: ּפ עת אל יבינוּ  א מעשׂ הכּ י ואל 
יבנם: וא יהרסם יהווידיו  ּבּ רוׁש מע כּ י 

ּת חנוּ ני: לבּ ייהוזקוֹ ל בטח בּ וֹ  וּ מגנּ י עזּ י 
אהוֹ דנּ וּ : וּ מירי לבּ י ויּ עז עזיהוחונעזרּת י 

הוּ א: מׁש יחוֹ  יׁש וּ עוֹ ת וּ מעוֹ ז עּמ טלמוֹ  את ׁש יעה הוֹ  
העוֹ לם: עד ונאם וּ רעם נחלת את וּ בר

לתפלה
וגו' אקרא  ה'  א)אלי כח]:(כח, לפרק תהלי שישלי [שימוש  לשונא .

בחלו "לדוד ל'  מ ה' ה"י . והוא  שלו ש ע אותו  תאמר עמ
ב"ש . בא "ת המזמור  דסו מ' מ י ' אח "ס,

תהלי שימוש

יקי צ י ִִֵַָידר

אוןאל  ּפ עלי  ועם רׁש עים  עם  ג)ּת מׁש כני בא:(כח, פ ' ב' חלק (דף[זוהר ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

תורה]לח:) במקוםזוהר אלא אדם ידור  אל לעולם למדנו,

תהלי זוהר 
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לזה לו שאוי לפי הטעם, מה  בתוכו, דרים מעשה שאנשי
"יׁש  שכתוב: כמו ברשעתם, נתפס  שהוא רשעים, בין ◌ֵשמדורו

בּ צדקוֹ " אבד טו)צ דּ יק  ז , מטיבים(קהלת צדיקים בין מדורו ואם , ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌
בעבורם. לו

צדיקי ליד שדר  ידי  על ועוד  עושר לתורה זכה  חסדא רב

דחוקה  השעה והיתה קפוטקאי , אנשי  בין בתחלה מדורו  היה חסדא רב [שהרי

צפורי, של חכמים תלמידי בין מדורו ועשה לקח אחריו , רדפו וחליים לו,

זה  לכל שזכה ואמר הרבה, ולתורה  עושר להרבה טובות לכמה  וזכה נתעלה

להם:] להטיב  עליהם משגיח הוא ברוך  שהקדוש אותן בין שנכנס .לפי 



תהלי זוהר 
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23קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי
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לחודש ה

הבוּ אכט אלים בּ ני  ליהו הבוּ  לדוד מזמוֹ ר
ועז: כּ בוֹ ד  בליהו ליהו הבוּ  

קדׁש : בּ הדרת  ליהו הׁש ּת חווּ  ׁש מוֹ  כּ בוֹ ד

רע לרוח 
וגו' אלי בני לה' א)הבו כט]:(כט, לפרק תהלי רעה[שימוש לרוח  .

עלי ושבעה דערבה שרביטי ז' וקח שמש  ראו שלא מי קח
י ' עליו ולחוש  מי של בקדרה  אות ות פרי  עשה  שלא  דדקל
על ותשפו באר הכוכבי תחת הקדרה ותעמיד בערב  פעמי
מ א ' "הבו, מ ה' ה "א. הוא שלו  וש היו במוצאי  הבית שער

אי "ק.  בחלו עוז דיהוה "יו"ד

תהלי שימוש

קד ׁש הׁש ּת חו וּ  ּב הדרת ב )לה' בראשית:(כט, פ' א ' חלק (דף[זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌

תורה]כג :) לה'זוהר  "הׁש ּת חווּ  התפלות. קבלת ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִסדר
עולות, ישראל של ובקשות התפלות כאשר קדׁש ". ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ הדרת
וגו'" ראׁש יכם ׁש ערים "שׂ אוּ  ואומר יוצא כרוז כראוי, הן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְאם

ז) כד, היכלות(תהלים  שבעה נפתחים ההיא בשעה היכל לח, ,
היכל  השלישי  היראה, היכל  השני  האהבה, היכל ראשון
המאירה, אספקלריא של  נבואה היכל הרביעי  הרחמים,

תהלי זוהר 

מה לח. יחיד , בלשון  תפלה לומר דקדק הספירות : ז' של  היכלות ז' אלו
ימאס: לא  כביר  אל הן  ככתוב : הצבור תפלת  כן שאין 

הזוהר זיו
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הששי  מאירה, שאינה אספקלריא של  נבואה היכל החמישי 
נאמר ועליהם צדק, דין היכל השביעי  צדי"ק, היכל

אהים" בּ רא  א)"בּ ראׁש ית א , בר"א(בראשית "בּ ראׁש י "ת" , ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
וז' למטה  היכלות ז' והם השביעי, היכל  זה אלהים שי "ת,
אזכרות וי"ח לה', הבו של קולות ז' וכנגדם למעלה, היכלות
העולמות בי"ח הוא ברוך הקדוש יעוף שבהם לה' הבו של 
רבבות אלפים י "ח שהם שנאן, אלפי רבותים אלהים ברכב 

בכוונה.עולמות. כראוי ונוטרי תפלה שערים נוטרי  כמה ויש
אלא נכנסת אינה תפלה וכל התפלות, שמקבלים היכלות
כמו  מום בה  שיש תפלה מקבלים ואין  ובמשקל, במדה

תקריבוּ " א מ וּ ם בּ וֹ  אׁש ר "כּ ל כ )שכתוב: כב , יש (ויקרא וכי , ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בלי  פגומה העולה התפלה זאת הוא, כך מום, בה שיש תפלה
נאמר ולפיכך  בה, טעה אם שכן  כל  הדעת, ובבלבול מחשבה

וגו'". ה' בהר  יעלה "מי ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִבתפלה

קד ׁש ה ׁש ּת חו וּ  בּ הדרת ב)לה' וחד:(כט, עשרין, תקונא  הזוהר [תיקוני  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌

ע"א.)ועשרין מז תורה ](דף מ "ב.זוהר שם  נגד ועודהקולות
אב "ג  של השמות  ז' על מוסבים הם  לה', הבו של קולות  ז' אלו

ז' והם  וכו', והואית"ץ  חסד, זה ה ּמ ים" על ה' "קוֹ ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהספירות,
שט "ן  קר"ע זה בּ כּ ח" ה ' "קוֹ ל  תורה , של המים ששם  ית"ץ  ◌ַֹ◌ַאב"ג 
שכתוב : כמו תפארת , וזה  יכ"ש נג"ד  בּ הדר" ה ' "קוֹ ל גבורה , ◌ָ◌ָ◌ֶוזו

נגדּ "י" כ מ "ׁש  לז)"וכסא וֹ  פט, כּ ל(תהלים "נג"ד למשה נאמר ובו , ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
נפלאת" אע שׂ ה   י)עּמ לד , בט "ר(שמות זה  ארזים" ׁש בר ה ' "קוֹ ל , ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

וזה טנ"ע  חק"ב זה  א ׁש " להבוֹ ת  חצב  ה' "קוֹ ל נצח, וזה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵֹצת"ג 

תהלי זוהר 
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ז' והם  וכו', והואית"ץ  חסד, זה ה ּמ ים" על ה' "קוֹ ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהספירות,
שט "ן  קר"ע זה בּ כּ ח" ה ' "קוֹ ל  תורה , של המים ששם  ית"ץ  ◌ַֹ◌ַאב"ג 
שכתוב : כמו תפארת , וזה  יכ"ש נג"ד  בּ הדר" ה ' "קוֹ ל גבורה , ◌ָ◌ָ◌ֶוזו

נגדּ "י" כ מ "ׁש  לז)"וכסא וֹ  פט, כּ ל(תהלים "נג"ד למשה נאמר ובו , ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
נפלאת" אע שׂ ה   י)עּמ לד , בט "ר(שמות זה  ארזים" ׁש בר ה ' "קוֹ ל , ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

וזה טנ"ע  חק"ב זה  א ׁש " להבוֹ ת  חצב  ה' "קוֹ ל נצח, וזה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵֹצת"ג 

תהלי זוהר 
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יהוג  יהוקוֹ ל הרעים הכּ בוֹ ד אל הּמ ים על 
:רּב ים מים יהוד על קוֹ לקוֹ ל בּ כּ ח 

סיני, הר יסוד שהוא פז"ק יג"ל זה מדבּ ר " יחיל ה' "קוֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהוד,
מלכות. וזו צי "ת  שק"ו זה איּ לוֹ ת " יח וֹ לל ה ' ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ"קוֹ ל

י ר  מי ח  על ממה   הינ –  יר מי על  ה ' ְְִִִִִֶַַַַַַַַַֻקל

רּב ים ק וֹ ל  מים על ה ' הרעים הּכ בוֹ ד אל ה ּמ ים  על ג)ה ' :(כט, ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

בראשית  פ' בראשית  לא .)[זוהר בּ ּת חלּ ה](דף  קפץ אלעזר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י
כט )ודר ׁש , מים(שם  על ה' הרעים הכּ ב וֹ ד אל הּמ ים  על ה' קוֹ ל ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש וֹ פעים הּמ ים על ׁש ּמ מנּ ה עליוֹ ן ק וֹ ל זה - ה' קוֹ ל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ ים.
אוֹ תוֹ  אחד. בּ כנּ וּ ס אחד למקוֹ ם ׁש ּמ תכּ נּ סים עד לדרגּ ה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמדּ רגּ ה
כּ פי  ואחד אחד כּ ל בּ דרכּ ם, הּמ ים אוֹ תם את ׁש וֹ לח עלי וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶקוֹ ל
מקוֹ ם לכל לׁש לחם  מים על  ׁש ּמ מנּ ה הזּ ה הגּ ן בּ על כּ מ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַדר כּ וֹ .
הכּ בוֹ ד  אל הּמ ים. על ממנּ ה ה' קוֹ ל   ּכ לוֹ , כּ ראוּ י  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָוּ מקוֹ ם 

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  - כו)הרעים צד (איוב  זה יתבּ וֹ נן. מי גּ בוּ רוֹ תיו  ורעם  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
זה - הרעים הכּ בוֹ ד  אל אחר דּ בר מ ּמ נּ וּ . וי וֹ צא מגּ בוּ רה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ א
חכמה זה ה' - רבּ ים מים על  ה' שׂ מאל . מּמ נּ וּ  ׁש יּ וֹ צאת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין
נסּת ר עמק אוֹ תוֹ  על - ר בּ ים מים על יוֹ "ד. ׁש נּ קראת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מּמ נּ וּ , עז)ׁש יּ וֹ צא ר בּ ים.(תהלים בּ מים וּ ׁש ביל ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

חה , – בקלת  א א  ל לע  אי אינ ל ה דברי ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹל ה 
תיה חת  ,מיְְִִִֵַַָ

ה ּמ יםקוֹ ל על ג)ה' וירא :(כט, פ' בראשית קיח:)[זוהר  הנעלם](דף  מדרש ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 

יתה 245זוהר הלימוד כסליו סדר ג ליו

כטתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר

ר בּ וֹ תינוּ , אלּ א ׁש נוּ  לעוֹ לם בּ אים  אינם הלּ ל וּ  דברים ׁש ׁש ה ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ בבקוֹ ל וֹ ת : חיּ ה, ג )קוֹ ל וכתוּ ב (בראשית בנים, ּת לדי בּ עצב ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ל ) ׁש כּ תוּ ב(שם  גּ ׁש מים, קוֹ ל אהים. אליה כט )ויּ ׁש מע (תהלים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
וכת וּ ב הּמ ים, על ה' יח)קוֹ ל א קוֹ ל (מלכים ה גּ ׁש ם . המוֹ ן קוֹ ל כּ י  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב הּמ תים, מ)ּת חיּ ת צּ רי(ישעיה מה בּ ּמ דבּ ר . קוֹ רא  ק וֹ ל ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אלּ א בּ ּמ דבּ ר  קוֹ ל  קוֹ לוֹ תכּ אן אוֹ תם אלּ וּ  זריקא, רבּ י  אמר ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

רבּ י  אמר העוֹ לם. לכל הדּ ין ׁש הוּ א וּ מכּ אן מדבּ ר. מתי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְלעוֹ רר
בּ קוֹ ל וֹ ת. נכנס ל ּק בר, אדם כּ ׁש נּ כנס ׁש נינוּ , הרי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָי וֹ חנן,

קוֹ לוֹ ת בּ קוֹ לי  ׁש יּ ק וּ מוּ  דין אינוֹ  הּמ תים בּ תח יּ ת ?כּ ׁש יּ קוּ מ וּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ בּת י  מת ּפ וֹ צצת להיוֹ ת ק וֹ ל בּ ת עתידה יעקב, רבּ י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ואוֹ מרת: כו)קברוֹ ת ועתידים(ישעיה עפר. ׁש כני ור נּ נוּ  הקיצוּ  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב מעלה, ׁש ל גּ ד וֹ ל אוֹ ר ׁש ל  בּ טל  טל (שם)לחי וֹ ת כּ י  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

רצ וֹ ן. יהי  כּ ן אמן ּת ּפ יל . רפאים וארץ  ּטל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַאוֹ רוֹ ת

קלת תא  רא רה  נ נה  קלת  ְְְְִִָָָָבעה 

וכו'קוֹ ל הּמ ים על ג-ט)ה' השלמה :(כט, פ"ב. דף  יתרו  פ' שמות [זוהר  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

א )מההשמטות כ )](סימן ואת(שמות הּק וֹ ת את ראים העם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכל
הּק וֹ לוֹ ת את רוֹ אים וכי אתהלּ ּפ ידם. ראים העם וכל  אלּ א  ? ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר  קוֹ לוֹ ת אוֹ תם כט )הּק וֹ ת, אל(תהילים  הּמ ים על יי קוֹ ל ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
בּ כּ ח  יי קוֹ ל  הרעים. ואומרהכּ בוֹ ד י). עשׂ יתי .(ישעיה  ידי בּ כח ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

מח)ואומר  ארץ .(שם  יסדה ידי  כט )אף  בּ הדר.(תהלים  ה' קול ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
קיא)ואומר וצדקתוֹ .(שם ּפ עלוֹ  והדר כט )הוֹ ד שבר(שם יי קול  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בר וֹ ׁש ים. ועצי ארזים עצי שמשברת קשת זה ◌ִ◌ְארזים,

תהלי זוהר 
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יהוג  יהוקוֹ ל הרעים הכּ בוֹ ד אל הּמ ים על 
:רּב ים מים יהוד על קוֹ לקוֹ ל בּ כּ ח 

סיני, הר יסוד שהוא פז"ק יג"ל זה מדבּ ר " יחיל ה' "קוֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהוד,
מלכות. וזו צי "ת  שק"ו זה איּ לוֹ ת " יח וֹ לל ה ' ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ"קוֹ ל

י ר  מי ח  על ממה   הינ –  יר מי על  ה ' ְְִִִִִֶַַַַַַַַַֻקל

רּב ים ק וֹ ל  מים על ה ' הרעים הּכ בוֹ ד אל ה ּמ ים  על ג)ה ' :(כט, ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

בראשית  פ' בראשית  לא .)[זוהר בּ ּת חלּ ה](דף  קפץ אלעזר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י
כט )ודר ׁש , מים(שם  על ה' הרעים הכּ ב וֹ ד אל הּמ ים  על ה' קוֹ ל ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש וֹ פעים הּמ ים על ׁש ּמ מנּ ה עליוֹ ן ק וֹ ל זה - ה' קוֹ ל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ ים.
אוֹ תוֹ  אחד. בּ כנּ וּ ס אחד למקוֹ ם ׁש ּמ תכּ נּ סים עד לדרגּ ה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמדּ רגּ ה
כּ פי  ואחד אחד כּ ל בּ דרכּ ם, הּמ ים אוֹ תם את ׁש וֹ לח עלי וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶקוֹ ל
מקוֹ ם לכל לׁש לחם  מים על  ׁש ּמ מנּ ה הזּ ה הגּ ן בּ על כּ מ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַדר כּ וֹ .
הכּ בוֹ ד  אל הּמ ים. על ממנּ ה ה' קוֹ ל   ּכ לוֹ , כּ ראוּ י  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָוּ מקוֹ ם 

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  - כו)הרעים צד (איוב  זה יתבּ וֹ נן. מי גּ בוּ רוֹ תיו  ורעם  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
זה - הרעים הכּ בוֹ ד  אל אחר דּ בר מ ּמ נּ וּ . וי וֹ צא מגּ בוּ רה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ א
חכמה זה ה' - רבּ ים מים על  ה' שׂ מאל . מּמ נּ וּ  ׁש יּ וֹ צאת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין
נסּת ר עמק אוֹ תוֹ  על - ר בּ ים מים על יוֹ "ד. ׁש נּ קראת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מּמ נּ וּ , עז)ׁש יּ וֹ צא ר בּ ים.(תהלים בּ מים וּ ׁש ביל ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

חה , – בקלת  א א  ל לע  אי אינ ל ה דברי ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹל ה 
תיה חת  ,מיְְִִִֵַַָ

ה ּמ יםקוֹ ל על ג)ה' וירא :(כט, פ' בראשית קיח:)[זוהר  הנעלם](דף  מדרש ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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ר בּ וֹ תינוּ , אלּ א ׁש נוּ  לעוֹ לם בּ אים  אינם הלּ ל וּ  דברים ׁש ׁש ה ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ בבקוֹ ל וֹ ת : חיּ ה, ג )קוֹ ל וכתוּ ב (בראשית בנים, ּת לדי בּ עצב ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ל ) ׁש כּ תוּ ב(שם  גּ ׁש מים, קוֹ ל אהים. אליה כט )ויּ ׁש מע (תהלים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
וכת וּ ב הּמ ים, על ה' יח)קוֹ ל א קוֹ ל (מלכים ה גּ ׁש ם . המוֹ ן קוֹ ל כּ י  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב הּמ תים, מ)ּת חיּ ת צּ רי(ישעיה מה בּ ּמ דבּ ר . קוֹ רא  ק וֹ ל ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אלּ א בּ ּמ דבּ ר  קוֹ ל  קוֹ לוֹ תכּ אן אוֹ תם אלּ וּ  זריקא, רבּ י  אמר ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

רבּ י  אמר העוֹ לם. לכל הדּ ין ׁש הוּ א וּ מכּ אן מדבּ ר. מתי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְלעוֹ רר
בּ קוֹ ל וֹ ת. נכנס ל ּק בר, אדם כּ ׁש נּ כנס ׁש נינוּ , הרי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָי וֹ חנן,

קוֹ לוֹ ת בּ קוֹ לי  ׁש יּ ק וּ מוּ  דין אינוֹ  הּמ תים בּ תח יּ ת ?כּ ׁש יּ קוּ מ וּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ בּת י  מת ּפ וֹ צצת להיוֹ ת ק וֹ ל בּ ת עתידה יעקב, רבּ י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ואוֹ מרת: כו)קברוֹ ת ועתידים(ישעיה עפר. ׁש כני ור נּ נוּ  הקיצוּ  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב מעלה, ׁש ל גּ ד וֹ ל אוֹ ר ׁש ל  בּ טל  טל (שם)לחי וֹ ת כּ י  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

רצ וֹ ן. יהי  כּ ן אמן ּת ּפ יל . רפאים וארץ  ּטל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַאוֹ רוֹ ת

קלת תא  רא רה  נ נה  קלת  ְְְְִִָָָָבעה 

וכו'קוֹ ל הּמ ים על ג-ט)ה' השלמה :(כט, פ"ב. דף  יתרו  פ' שמות [זוהר  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

א )מההשמטות כ )](סימן ואת(שמות הּק וֹ ת את ראים העם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכל
הּק וֹ לוֹ ת את רוֹ אים וכי אתהלּ ּפ ידם. ראים העם וכל  אלּ א  ? ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר  קוֹ לוֹ ת אוֹ תם כט )הּק וֹ ת, אל(תהילים  הּמ ים על יי קוֹ ל ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
בּ כּ ח  יי קוֹ ל  הרעים. ואומרהכּ בוֹ ד י). עשׂ יתי .(ישעיה  ידי בּ כח ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

מח)ואומר  ארץ .(שם  יסדה ידי  כט )אף  בּ הדר.(תהלים  ה' קול ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
קיא)ואומר וצדקתוֹ .(שם ּפ עלוֹ  והדר כט )הוֹ ד שבר(שם יי קול  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בר וֹ ׁש ים. ועצי ארזים עצי שמשברת קשת זה ◌ִ◌ְארזים,

תהלי זוהר 
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אׁש (שם) להב וֹ ת חצב  יי  וּ בין קול  האׁש  בּ ין ׁש לוֹ ם ׁש ע וֹ שׂ ה זה , ְ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
מוֹ נע  גּ ם הּמ ים מ לּ לח אוֹ תוֹ  וּ מוֹ נע האׁש  כּ ח ׁש חוֹ צב  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים,

מד בּ ר(שם)מלּ כ בּ וֹ תוֹ . יחיל  יי ׁש נּ אמרק וֹ ל יח), חסד (שם ועשׂ ה  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌
הּמ דבּ ר . מן יוֹ תר עוֹ לם. עד  וּ לזרעוֹ  לדוד כט )למׁש יחוֹ  ק וֹ ל(שם  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ בוֹ ד אמר כּ לּ וֹ  וּ בהיכלוֹ  יערוֹ ת ויּ חף א יּ לוֹ ת יח וֹ לל ,יי  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ֵֹ◌ָ◌
ב )ׁש כּ תוּ ב השירים בּ צבא וֹ ת(שיר יר וּ ׁש לם בּ נוֹ ת  אתכם הׁש בּ עּת י ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הּת וֹ רה, נּת נה קוֹ לוֹ ת ׁש בּ ׁש בע למד ּת  הא הדה. בּ אילוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְאו
ׁש כּ תוּ ב והינ וּ  וראוּ ם, העוֹ לם אדוֹ ן  עליהם נגלה (שמותוּ בכלּ ם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

הע ב ) הּק וֹ ת.וכל  את  ראים ם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌

טלי יני וה ה תקא ת ל נמסרי זה   י רה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהענא 

וכו 'קוֹ ל הּמ ים על ג-ט)ה' צו:(כט, פ' ויקרא ל"א :)[זוהר כּ ת וּ ב,](דף ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
כט ) יוֹ סי ,(תהלים ר בּ י אמר  הכּ בוֹ ד. אל  הּמ ים על ה' ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַקוֹ ל

זה - בּ הדר ה' קוֹ ל  יצחק. זה - בּ כּ ח ה' קוֹ ל  אברהם. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה
להבוֹ ת חצב ה' קוֹ ל נצח. זה - ארזים ׁש בר ה' קוֹ ל ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵֹֹ◌ֲ◌ַיעקב.
יחוֹ לל  ה' קוֹ ל צדּ יק. זה - מדבּ ר יחיל ה ' קוֹ ל הוֹ ד . זה - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵאׁש 

ה יּ ם על  גּ דלים  וכ לּ ם צדק. זה - בּ ּמ ים(המים)איּ ל וֹ ת ונׁש קים ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לגדּ ל. להׁש קוֹ ת(בראשיתב )כּ די  מעדן יצא ונהר  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ההׁש קאה מאוֹ תּה  לעוֹ לם בּ רכוֹ ת מעוֹ ררים אלּ ה וכל  הגּ ן. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶאת
מׁש קים.ׁש כּ לּ ם ֶ◌◌ָ◌◌ְ◌ִ◌

בּ ׁש ארבּ א  הּפ ה בּ ד בּ וּ ר ּת לוּ יים ה לּ לוּ  הּק וֹ לוֹ ת ׁש בעת ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואנוּ  בּ מעשׂ ה, אלּ א ּת לוּ יים אין ועכׁש ו הנה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְימוֹ ת
כּ ל  את  מבר הזּ ה ׁש בּ זּ מן מוּ ם  דבּ וּ ר , וא מעשׂ ה, ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
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העוֹ לם, ׁש ל הדּ ין  סיּ וּ ם הוּ א החג, ׁש ל הביעי בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהנה.
מתעוֹ רר וֹ ת והגּ ב וּ ר וֹ ת ,הּמ ל מבּ ית יוֹ צאים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהּפ תקים

נחל וערבי הזּ ה, בּ יּ וֹ ם וּ צריכים(תלויים)וּ מסּת יּ מוֹ ת בּ הם. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
את לר וּ וֹ ת כּ די ּפ עמים ׁש בע וּ להּק יף ל ּמ ים, גּ בוּ ר וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְלעוֹ רר
יצחק  ׁש ל  הזּ וֹ  ׁש הבּ אר מוּ ם יצחק, ׁש ל מהּמ ים הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זבּ ח
בּ מים.  מתבּ ר העוֹ לם כּ ל וּ כׁש ּמ תמלּ את, מים, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתמלּ את
, ּכ אחר  אוֹ תּה  וּ לס יּ ם לּמ ים, גּ בוּ רוֹ ת צריכים הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַוּ ב יּ וֹ ם
לח בּ ט צריכים  ּכ וּ מוּ ם הדּ ין, מסּת יּ ם הזּ ה בּ יּ וֹ ם ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
התעוֹ רר וּ ת ׁש ל יוֹ ם זהוּ  ׁש הרי  יּמ צאוּ , ׁש א בּ ּק רקע ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תם

נחל . בּ ערבי  ׁש ע וֹ שׂ ים הוּ א וסיּ וּ ם התע וֹ ררוּ ת ולכן ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוסיּ וּ ם.

מהצּ ד אמר נחל, וערבי ויפה. ה וּ א ,  ּכ ודּ אי חיּ יא , ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
מתעוֹ ררים הזּ ה וּ ביּ וֹ ם  גּ בוּ רוֹ ת. יוֹ צא וֹ ת  נחל  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל

כּ תוּ ב, הזּ ה בּ יּ וֹ ם כו)וּ מסיּ מים. את(בראשית ויּ ח ּפ ר  יצחק ו יּ ׁש ב ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
ח כּ ת וּ ב בּ ארת הּמ ים. ויּ ׁש ב בּ ארת זּ ה מה ויּ ׁש ב , אלּ אסר. ? ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

העוֹ לם, בּ כל היה הדּ ין ראׁש ית החדׁש , ׁש ל הראׁש וֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם
בּ יּ וֹ ם העוֹ לם. את לד וּ ן לכּ ּס א ע וֹ מד  יצחק,ויצחק  ו יּ ׁש ב הזּ ה, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

להריק  הּמ ים, בּ ארת את ויּ חּפ ר דּ ינים. וּ לסיּ ם דּ ינים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְלעוֹ רר
יוֹ רדים מים  ׁש הרי  הּמ ים, את לעוֹ רר  ישׂ ראל לכנסת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְגּ בוּ ר וֹ ת
אלּ א י וֹ רדוֹ ת אין הלּ ל וּ  ׁש הגּ בוּ רוֹ ת וּ מוּ ם בּ גבוּ רוֹ ת. ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָלעוֹ לם
רק  העוֹ לם, עּמ וּ די ׁש ל ר וּ חם נחה א המענּ ן וי וֹ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עננים,

הּט עם מה אוֹ תם.  צרי ׁש העוֹ לם ׁש העוֹ לםמוּ ם מוּ ם ? ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ מע שׂ ה. ּת לוּ י הכּ ל   ּכ מוּ ם .צרי  ּכ והכּ ל בּ דין, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנברא
למּט ה, ע וֹ שׂ ה ׁש הוּ א וּ ב ּת ּק וּ ן בּ ּמ עשׂ ה ה כּ הן כּ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל

תהלי זוהר 
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אׁש (שם) להב וֹ ת חצב  יי  וּ בין קול  האׁש  בּ ין ׁש לוֹ ם ׁש ע וֹ שׂ ה זה , ְ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
מוֹ נע  גּ ם הּמ ים מ לּ לח אוֹ תוֹ  וּ מוֹ נע האׁש  כּ ח ׁש חוֹ צב  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים,

מד בּ ר(שם)מלּ כ בּ וֹ תוֹ . יחיל  יי ׁש נּ אמרק וֹ ל יח), חסד (שם ועשׂ ה  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌
הּמ דבּ ר . מן יוֹ תר עוֹ לם. עד  וּ לזרעוֹ  לדוד כט )למׁש יחוֹ  ק וֹ ל(שם  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ בוֹ ד אמר כּ לּ וֹ  וּ בהיכלוֹ  יערוֹ ת ויּ חף א יּ לוֹ ת יח וֹ לל ,יי  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ֵֹ◌ָ◌
ב )ׁש כּ תוּ ב השירים בּ צבא וֹ ת(שיר יר וּ ׁש לם בּ נוֹ ת  אתכם הׁש בּ עּת י ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הּת וֹ רה, נּת נה קוֹ לוֹ ת ׁש בּ ׁש בע למד ּת  הא הדה. בּ אילוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְאו
ׁש כּ תוּ ב והינ וּ  וראוּ ם, העוֹ לם אדוֹ ן  עליהם נגלה (שמותוּ בכלּ ם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

הע ב ) הּק וֹ ת.וכל  את  ראים ם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌

טלי יני וה ה תקא ת ל נמסרי זה   י רה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהענא 

וכו 'קוֹ ל הּמ ים על ג-ט)ה' צו:(כט, פ' ויקרא ל"א :)[זוהר כּ ת וּ ב,](דף ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
כט ) יוֹ סי ,(תהלים ר בּ י אמר  הכּ בוֹ ד. אל  הּמ ים על ה' ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַקוֹ ל

זה - בּ הדר ה' קוֹ ל  יצחק. זה - בּ כּ ח ה' קוֹ ל  אברהם. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה
להבוֹ ת חצב ה' קוֹ ל נצח. זה - ארזים ׁש בר ה' קוֹ ל ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵֹֹ◌ֲ◌ַיעקב.
יחוֹ לל  ה' קוֹ ל צדּ יק. זה - מדבּ ר יחיל ה ' קוֹ ל הוֹ ד . זה - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵאׁש 

ה יּ ם על  גּ דלים  וכ לּ ם צדק. זה - בּ ּמ ים(המים)איּ ל וֹ ת ונׁש קים ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לגדּ ל. להׁש קוֹ ת(בראשיתב )כּ די  מעדן יצא ונהר  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ההׁש קאה מאוֹ תּה  לעוֹ לם בּ רכוֹ ת מעוֹ ררים אלּ ה וכל  הגּ ן. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶאת
מׁש קים.ׁש כּ לּ ם ֶ◌◌ָ◌◌ְ◌ִ◌

בּ ׁש ארבּ א  הּפ ה בּ ד בּ וּ ר ּת לוּ יים ה לּ לוּ  הּק וֹ לוֹ ת ׁש בעת ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואנוּ  בּ מעשׂ ה, אלּ א ּת לוּ יים אין ועכׁש ו הנה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְימוֹ ת
כּ ל  את  מבר הזּ ה ׁש בּ זּ מן מוּ ם  דבּ וּ ר , וא מעשׂ ה, ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְצריכים

תהלי זוהר 
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העוֹ לם, ׁש ל הדּ ין  סיּ וּ ם הוּ א החג, ׁש ל הביעי בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהנה.
מתעוֹ רר וֹ ת והגּ ב וּ ר וֹ ת ,הּמ ל מבּ ית יוֹ צאים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהּפ תקים

נחל וערבי הזּ ה, בּ יּ וֹ ם וּ צריכים(תלויים)וּ מסּת יּ מוֹ ת בּ הם. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
את לר וּ וֹ ת כּ די ּפ עמים ׁש בע וּ להּק יף ל ּמ ים, גּ בוּ ר וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְלעוֹ רר
יצחק  ׁש ל  הזּ וֹ  ׁש הבּ אר מוּ ם יצחק, ׁש ל מהּמ ים הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זבּ ח
בּ מים.  מתבּ ר העוֹ לם כּ ל וּ כׁש ּמ תמלּ את, מים, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתמלּ את
, ּכ אחר  אוֹ תּה  וּ לס יּ ם לּמ ים, גּ בוּ רוֹ ת צריכים הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַוּ ב יּ וֹ ם
לח בּ ט צריכים  ּכ וּ מוּ ם הדּ ין, מסּת יּ ם הזּ ה בּ יּ וֹ ם ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
התעוֹ רר וּ ת ׁש ל יוֹ ם זהוּ  ׁש הרי  יּמ צאוּ , ׁש א בּ ּק רקע ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תם

נחל . בּ ערבי  ׁש ע וֹ שׂ ים הוּ א וסיּ וּ ם התע וֹ ררוּ ת ולכן ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוסיּ וּ ם.

מהצּ ד אמר נחל, וערבי ויפה. ה וּ א ,  ּכ ודּ אי חיּ יא , ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
מתעוֹ ררים הזּ ה וּ ביּ וֹ ם  גּ בוּ רוֹ ת. יוֹ צא וֹ ת  נחל  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל

כּ תוּ ב, הזּ ה בּ יּ וֹ ם כו)וּ מסיּ מים. את(בראשית ויּ ח ּפ ר  יצחק ו יּ ׁש ב ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
ח כּ ת וּ ב בּ ארת הּמ ים. ויּ ׁש ב בּ ארת זּ ה מה ויּ ׁש ב , אלּ אסר. ? ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

העוֹ לם, בּ כל היה הדּ ין ראׁש ית החדׁש , ׁש ל הראׁש וֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם
בּ יּ וֹ ם העוֹ לם. את לד וּ ן לכּ ּס א ע וֹ מד  יצחק,ויצחק  ו יּ ׁש ב הזּ ה, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

להריק  הּמ ים, בּ ארת את ויּ חּפ ר דּ ינים. וּ לסיּ ם דּ ינים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְלעוֹ רר
יוֹ רדים מים  ׁש הרי  הּמ ים, את לעוֹ רר  ישׂ ראל לכנסת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְגּ בוּ ר וֹ ת
אלּ א י וֹ רדוֹ ת אין הלּ ל וּ  ׁש הגּ בוּ רוֹ ת וּ מוּ ם בּ גבוּ רוֹ ת. ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָלעוֹ לם
רק  העוֹ לם, עּמ וּ די ׁש ל ר וּ חם נחה א המענּ ן וי וֹ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עננים,

הּט עם מה אוֹ תם.  צרי ׁש העוֹ לם ׁש העוֹ לםמוּ ם מוּ ם ? ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ מע שׂ ה. ּת לוּ י הכּ ל   ּכ מוּ ם .צרי  ּכ והכּ ל בּ דין, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנברא
למּט ה, ע וֹ שׂ ה ׁש הוּ א וּ ב ּת ּק וּ ן בּ ּמ עשׂ ה ה כּ הן כּ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל

תהלי זוהר 
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עליוֹ נים על מתעוֹ ררים מת ּת ּק נים והם אוֹ תם, לתּק ן ותחּת וֹ נים ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
◌ָיד וֹ .

בּ יּ וֹ םאמר לפתים ׁש דּ וֹ מה הערבה ׁש נינוּ , הרי י וֹ סי , רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
היא וּ מה ׁש לּ דר ׁש הזּ ה, גּ ב על אף  חיּ יא , רבּ י  אמר  ? ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ פתים תלוּ י  זה  הזּ ה בּ יּ וֹ ם ׁש הרי  ודּ אי. זה  ּכ בּ א, ,הוּ א ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
והדּ ינים  לממנּ ה, ּפ תקים לתת  ה ּמ ל מצוּ ה הזּ ה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם
ׁש ל הרא ׁש וֹ ן בּ יּ וֹ ם מהעוֹ לם. הרע לׁש וֹ ן ונסּת ם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמס ּת יּ מים,

הזּ ה  בּ יּ וֹ ם  הוּ א והּס יּ וּ ם הדּ ין, רא ׁש ית הוּ א  והרי החד ׁש  , ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר.

מ ׁש לימיםבּ א  זרה  עבוֹ דה ע וֹ בדי  העּמ ים הזּ ה בּ יּ וֹ ם ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
וי שׂ ראל  בּ דין, וׁש וֹ רים  ׁש לּ הם הבּ רכוֹ ת את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מסיּ מים 

בּ ברכוֹ ת, וׁש וֹ רים ׁש לּ הם ה דּ ינים את מס יּ מים הזּ ה ׁש הריבּ יּ וֹ ם ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
בּ רכוֹ ת  מּמ נּ וּ  ל ּט ל ,הּמ ל עם להׁש ּת עׁש ע עתידים אחר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְלי וֹ ם
רק  ,הּמ ל עם  נמצאים  א שׂ מחה וּ באוֹ ת ּה  ה נה, ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלכל
כּ ל לב דּ וֹ , אוֹ ת וֹ  ונוֹ טל  הּמ ל עם ׁש יּ וֹ ׁש ב וּ מי  לב דּ ם. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

ל וֹ  ונוֹ תן ׁש וֹ אל, ר וֹ צה ועּמ יםמה מתחילים, ישׂ ראל כּ ן  ועל . ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב , כּ ן ועל  מס יּ מים. זרה  עבוֹ דה א)עוֹ בדי  אהבּת י (מלאכי  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וגוֹ '. ה' אמר  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶאתכם

בּ כרכּ יםאמר בּ מלכוּ ת, בּ ׁש לוה, עשׂ ו את  רוֹ אה אני  הרי ל וֹ , ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
את ואשׂ ים אמר ּת  ואּת ה העוֹ לם, על  וׁש וֹ לט ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים,

ׁש ממה הּק דוֹ ׁש ?הריו ׁש הּמ ל כּ יון , ּכ זה  מקוֹ ם בּ כל לוֹ , אמר ! ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ , בּ ּפ תק גּ זרה א וֹ ת ּה  ושׂ ם גּ זרה כּ מ וֹ גּ זר מעיד  הכּ תוּ ב ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

זה את שׂ מּת י ׁש הרי ׁש ממה, הריו את ואשׂ ים  כּ ן ועל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש נּ עשׂ ה.

תהלי זוהר 
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יהו:הבּ הדריהו ארזיםקוֹ ל ׁש בר 
יהו הלּ בנוֹ ן:ויׁש בּ ר ארזי כּ מוֹ ואת ויּ רקידם 

ראמים: בן כּ מוֹ  ושׂ רין לבנוֹ ן יהוזעגל קוֹ ל 
אׁש : להבוֹ ת יהוחחצב יחילקוֹ ל מדבּ ר יחיל 

יהו: קדׁש יהוטמדבּ ר יחוֹ ללקוֹ ל 
ויּ חשׂ  כּ בוֹ ד:ףאיּ לוֹ ת אמר כּ לּ וֹ  וּ בהיכלוֹ  יערוֹ ת 

ׁש כּ תוּ ב  י שׂ ראל, על ׁש גּ זר  טוֹ בוֹ ת אוֹ תן כּ ל וכן  ׁש לּ י, ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ ּפ תק
יז) ועשׂ יתי .(יחזקאל  דּ בּ ר ּת י  ה' ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲאני

י ה על  ה ' קל  י ה על   ייל ל הע  די הע ְִִִֵַַַַַַַָָָָל
הּמ יםק וֹ ל  על ג)ה' בראשית:(כט , פ' חדש ט:)[זוהר  רבּ י ](דף  ׁש נה ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש נּ אמר עוֹ מדת, הארץ עּמ וּ דים ׁש בעה על (משליׁש מעוֹ ן, ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אמרט ) וּ כנג דּ ם הּמ ים, על ּת לוּ יים והם ׁש בעה , עּמ וּ דיה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָחצבה

ׁש כּ תוּ ב ק וֹ לוֹ ת, ׁש בעה הלוֹ ם, עליו , הּמ ל כט )דּ וד (תהלים ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הּמ ים. על ה' ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַקוֹ ל

א לת יחלל ה ' קל   ְֵַַַָמה

א יּ לוֹ תקוֹ ל יחוֹ לל ט)ה' בא:(כט , פ' שמות  ל"ו:)[זוהר ׁש היוּ ](דף עד ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
נּ עשׂ ה מה אמרוּ , הלּ ילה . ירד חׁש הוֹ לכים, - נל אם  ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

אילן  ּת חת ויׁש בוּ  מהדּ ר סטוּ  הוּ א. ּפ חד - נׁש ב אם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה.
בּ חצוֹ ת יׁש נוּ . וא תוֹ רה, דּ ברי  א וֹ מרים והי וּ  ויׁש ב וּ  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.
צ וֹ וחת והיתה לפניהם, ׁש עברה אחת איּ לה ראוּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה

תהלי זוהר 
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עליוֹ נים על מתעוֹ ררים מת ּת ּק נים והם אוֹ תם, לתּק ן ותחּת וֹ נים ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
◌ָיד וֹ .

בּ יּ וֹ םאמר לפתים ׁש דּ וֹ מה הערבה ׁש נינוּ , הרי י וֹ סי , רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
היא וּ מה ׁש לּ דר ׁש הזּ ה, גּ ב על אף  חיּ יא , רבּ י  אמר  ? ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ פתים תלוּ י  זה  הזּ ה בּ יּ וֹ ם ׁש הרי  ודּ אי. זה  ּכ בּ א, ,הוּ א ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
והדּ ינים  לממנּ ה, ּפ תקים לתת  ה ּמ ל מצוּ ה הזּ ה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם
ׁש ל הרא ׁש וֹ ן בּ יּ וֹ ם מהעוֹ לם. הרע לׁש וֹ ן ונסּת ם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמס ּת יּ מים,

הזּ ה  בּ יּ וֹ ם  הוּ א והּס יּ וּ ם הדּ ין, רא ׁש ית הוּ א  והרי החד ׁש  , ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר.

מ ׁש לימיםבּ א  זרה  עבוֹ דה ע וֹ בדי  העּמ ים הזּ ה בּ יּ וֹ ם ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
וי שׂ ראל  בּ דין, וׁש וֹ רים  ׁש לּ הם הבּ רכוֹ ת את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מסיּ מים 

בּ ברכוֹ ת, וׁש וֹ רים ׁש לּ הם ה דּ ינים את מס יּ מים הזּ ה ׁש הריבּ יּ וֹ ם ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
בּ רכוֹ ת  מּמ נּ וּ  ל ּט ל ,הּמ ל עם להׁש ּת עׁש ע עתידים אחר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְלי וֹ ם
רק  ,הּמ ל עם  נמצאים  א שׂ מחה וּ באוֹ ת ּה  ה נה, ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלכל
כּ ל לב דּ וֹ , אוֹ ת וֹ  ונוֹ טל  הּמ ל עם ׁש יּ וֹ ׁש ב וּ מי  לב דּ ם. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

ל וֹ  ונוֹ תן ׁש וֹ אל, ר וֹ צה ועּמ יםמה מתחילים, ישׂ ראל כּ ן  ועל . ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב , כּ ן ועל  מס יּ מים. זרה  עבוֹ דה א)עוֹ בדי  אהבּת י (מלאכי  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וגוֹ '. ה' אמר  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶאתכם

בּ כרכּ יםאמר בּ מלכוּ ת, בּ ׁש לוה, עשׂ ו את  רוֹ אה אני  הרי ל וֹ , ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
את ואשׂ ים אמר ּת  ואּת ה העוֹ לם, על  וׁש וֹ לט ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים,

ׁש ממה הּק דוֹ ׁש ?הריו ׁש הּמ ל כּ יון , ּכ זה  מקוֹ ם בּ כל לוֹ , אמר ! ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ , בּ ּפ תק גּ זרה א וֹ ת ּה  ושׂ ם גּ זרה כּ מ וֹ גּ זר מעיד  הכּ תוּ ב ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

זה את שׂ מּת י ׁש הרי ׁש ממה, הריו את ואשׂ ים  כּ ן ועל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש נּ עשׂ ה.

תהלי זוהר 
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יהו:הבּ הדריהו ארזיםקוֹ ל ׁש בר 
יהו הלּ בנוֹ ן:ויׁש בּ ר ארזי כּ מוֹ ואת ויּ רקידם 

ראמים: בן כּ מוֹ  ושׂ רין לבנוֹ ן יהוזעגל קוֹ ל 
אׁש : להבוֹ ת יהוחחצב יחילקוֹ ל מדבּ ר יחיל 

יהו: קדׁש יהוטמדבּ ר יחוֹ ללקוֹ ל 
ויּ חשׂ  כּ בוֹ ד:ףאיּ לוֹ ת אמר כּ לּ וֹ  וּ בהיכלוֹ  יערוֹ ת 

ׁש כּ תוּ ב  י שׂ ראל, על ׁש גּ זר  טוֹ בוֹ ת אוֹ תן כּ ל וכן  ׁש לּ י, ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ ּפ תק
יז) ועשׂ יתי .(יחזקאל  דּ בּ ר ּת י  ה' ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲאני

י ה על  ה ' קל  י ה על   ייל ל הע  די הע ְִִִֵַַַַַַַָָָָל
הּמ יםק וֹ ל  על ג)ה' בראשית:(כט , פ' חדש ט:)[זוהר  רבּ י ](דף  ׁש נה ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש נּ אמר עוֹ מדת, הארץ עּמ וּ דים ׁש בעה על (משליׁש מעוֹ ן, ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אמרט ) וּ כנג דּ ם הּמ ים, על ּת לוּ יים והם ׁש בעה , עּמ וּ דיה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָחצבה

ׁש כּ תוּ ב ק וֹ לוֹ ת, ׁש בעה הלוֹ ם, עליו , הּמ ל כט )דּ וד (תהלים ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הּמ ים. על ה' ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַקוֹ ל

א לת יחלל ה ' קל   ְֵַַַָמה

א יּ לוֹ תקוֹ ל יחוֹ לל ט)ה' בא:(כט , פ' שמות  ל"ו:)[זוהר ׁש היוּ ](דף עד ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
נּ עשׂ ה מה אמרוּ , הלּ ילה . ירד חׁש הוֹ לכים, - נל אם  ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

אילן  ּת חת ויׁש בוּ  מהדּ ר סטוּ  הוּ א. ּפ חד - נׁש ב אם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה.
בּ חצוֹ ת יׁש נוּ . וא תוֹ רה, דּ ברי  א וֹ מרים והי וּ  ויׁש ב וּ  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.
צ וֹ וחת והיתה לפניהם, ׁש עברה אחת איּ לה ראוּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה
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יהויהוי ׁש ב ויּ  יׁש ב מללּמ בּ וּ ל 

והזדּ עזע וּ . י וֹ סי  ורבּ י חיּ יא רבּ י קמוּ  ׁש מעוּ . קוֹ ל וֹ ת. ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ מרימה
קוּ מ וּ  מתעוֹ ררים ואוֹ מר : ׁש ּמ כריז אחד קוֹ ל  י ׁש ניםׁש מעוּ  ! ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

אדוֹ נכםהתעוֹ רר וּ  לפני הזדּ ּמ נ וּ  עוֹ למוֹ ת שכואבת!! יוצא קול  (שהרי  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌
יערות) ויחשף אילות יחולל ה' קול כט) (תהלים שכתוב  מטה, ושל מעלה של האילה

עם להׁש ּת עׁש ע היכל וֹ , ׁש הוּ א עדן, לגן יוֹ צא אד וֹ נכם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
חיּ יא, רבּ י אמר כּ בוֹ ד. אוֹ מר  כּ לּ וֹ  וּ בהיכל וֹ  ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,
וכוֹ אבת ׁש יּ צא , הּק וֹ ל הוּ א זה וקוֹ ל מּמ ׁש , הלּ ילה  חצוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַעכ ׁש ו

ׁש כּ תוּ ב וּ מּט ה, מעלה ׁש ל כט )האיּ לה יחוֹ לל(תהלים  ה' ק וֹ ל ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
זהאיּ ל וֹ ת. את לׁש מע ׁש זּ כינ וּ  חלקנוּ  !א ׁש רי  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌

איּ לוֹ תקוֹ ל יחוֹ לל ט)ה' מות:(כט , אחרי  פ' ויקרא ס"ח.)[זוהר ](דף  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

כּ תוּ ב איּ לוֹ ת למדנוּ , יחוֹ לל  ה' כּ תוּ ב קוֹ ל איּ לת איּ לוֹ ת, . ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
הדה אילוֹ ת זוֹ  השחר )חסר, אילת זו השדה)(נ"א אילות אילוֹ ת.(ד "א ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  בּ ׁש עה הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת ׁש נינוּ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהדה,
יוֹ צא הזּ ה הּק וֹ ל  הצּ דּ יקים, עם להׁש ּת עׁש ע עדן לגן ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנכנס
זהוּ  ה ּק דוֹ ׁש , הנּ כ בּ ד הכּ ּס א ׁש ּס ביב האיּ ל וֹ ת אוֹ תן לכל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכאיב

ג )ׁש כּ תוּ ב איּ לוֹ ת(שיר  יחוֹ לל  אחר  דּ בר ל ּה . סביב גּ בּ רים ׁש ים ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כו)- יערוֹ ת,(איוב  ויּ חף  בּ ריח. נחׁש  ידוֹ  חללה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמר יד )כּ מ וֹ  א וכתוּ ב(שמואל הדּ ב ׁש , ה)בּ יערת אכלּת י (שיר ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הבּ נים. את ׁש ּמ יניקה אם כּ מ וֹ  אוֹ תם וּ מיניקה דּ ב ׁש י, עם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַיערי

 לדי לב ה' יב ְְִֵַַַַָל 

יׁש בה' י)לּמ ּב וּ ל נח:(כט, פ' בראשית סד:)[זוהר י וֹ סי ](דף רבּ י אמר וּ  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
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אׁש רי  לפנינוּ . הדּ ר התקין הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  חיּ יא, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י 
יוֹ סי , רבּ י עליו קרא וּ נׁש קוּ הוּ . בּ אוּ  בּ ּת וֹ רה. ׁש ע וֹ סקים  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם

נד ) כּ ׁש הגּ יעוּ (ישעיה . בּ ני ׁש לוֹ ם ורב ה' לּמ וּ די  בּ ני ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוכל
ׁש כּ ת וּ ב וֹ נה  מה האי ׁש , א וֹ תוֹ  אמר יׁש בוּ . יט)ל דה, וה'(בראשית ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

א הים ׁש כּ תוּ ב בּ ּמ בּ וּ ל וֹ נה וּ מה וגוֹ ', עמרה  ועל  סדם על ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהמטיר
מקוֹ ם,א הים  וה'[למה ]בּ כל  כתוּ ב בּ כל[בכל ]וא  ׁש נינוּ , א לּ א  ? ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

א לּ א לב דּ וֹ . דּ ין - סתם א הים  דּ ינוֹ . וּ בית  הוּ א - וה' ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָמקוֹ ם 
בּ דין, התערב ה וּ א ולכן עוֹ לם, להׁש מיד  וא  דין נעשׂ ה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִבּ סדם

ׁש נּ מצא וּ  אוֹ תם וכל העוֹ לם  כּ ל  ה ׁש מד בּ ּמ בּ וּ ל בּ עוֹ לם.[בלבדו ]אבל  ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּת אמר, עּמ וֹ [הרי ]ואם  ׁש היה  וּ מי  הרי ]נח  היה,[נצלו העין מן נסּת ר  ְ◌ִ◌ַֹ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זה ועל א וֹ תוֹ , הׁש מיד  בּ עוֹ לם  נּ מצא  מה  כּ ל זה ועל נראה. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
וצרי הסּת רה, צרי א הים  הכּ ל . הׁש מיד וא  בּ גלּ וּ י, [אדם ]וה' ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

סוֹ ד וזה היה. לבדּ וֹ  א הים  זה ועל מׁש מיד, ה כּ ל ׁש הרי  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהמר,
כט) י ׁש ב(תהלים זּ ה מה  יׁש ב . ל ּמ בּ וּ ל אה' כּ ת וּ ב, ּפ סוּ ק  אלמלא ? ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

וכתוּ ב יׁש ב , כּ אן כּ ת וּ ב דּ ין. עם  בא ׁש א לבדּ וֹ , י ׁש ב לאמרוֹ . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָיכלנוּ 
יג)ׁש ם לבדּ וֹ .(ויקרא יׁש ב בּ דד ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

יׁש בה ' י)לּמ ּב וּ ל פקודי:(כט, פ' שמות  רכ"ז :)[זוהר בּ א](דף ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֹ
וכל  הרחמים, בּ סוֹ ד הוּ א ו' כּ ל  אמרנוּ , הרי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְוּ ראה,

כּ  רחמים, הוּ א הּק דוֹ ׁש , בּ ם ו' ׁש בּ א  (בראשיתמוֹ מקוֹ ם ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌
סדום.יט ) על המטיר יג )וה' אברם.(שם אל  אמר  וה' ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אהים ׁש כּ תוּ ב בּ ּמ בּ וּ ל  וֹ נה ׁש ּמ ה כּ אחד . ודין  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
מקוֹ ם וה'בּ כל כתוּ ב  א ל ּמ ה מקוֹ ם? בּ כל ׁש נינוּ , אלּ א ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לבדּ וֹ . דּ ין - סתם אהים דּ ינוֹ . וּ בית הוּ א - וה' ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
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יהויהוי ׁש ב ויּ  יׁש ב מללּמ בּ וּ ל 

והזדּ עזע וּ . י וֹ סי  ורבּ י חיּ יא רבּ י קמוּ  ׁש מעוּ . קוֹ ל וֹ ת. ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ מרימה
קוּ מ וּ  מתעוֹ ררים ואוֹ מר : ׁש ּמ כריז אחד קוֹ ל  י ׁש ניםׁש מעוּ  ! ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

אדוֹ נכםהתעוֹ רר וּ  לפני הזדּ ּמ נ וּ  עוֹ למוֹ ת שכואבת!! יוצא קול  (שהרי  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌
יערות) ויחשף אילות יחולל ה' קול כט) (תהלים שכתוב  מטה, ושל מעלה של האילה

עם להׁש ּת עׁש ע היכל וֹ , ׁש הוּ א עדן, לגן יוֹ צא אד וֹ נכם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
חיּ יא, רבּ י אמר כּ בוֹ ד. אוֹ מר  כּ לּ וֹ  וּ בהיכל וֹ  ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,
וכוֹ אבת ׁש יּ צא , הּק וֹ ל הוּ א זה וקוֹ ל מּמ ׁש , הלּ ילה  חצוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַעכ ׁש ו

ׁש כּ תוּ ב וּ מּט ה, מעלה ׁש ל כט )האיּ לה יחוֹ לל(תהלים  ה' ק וֹ ל ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
זהאיּ ל וֹ ת. את לׁש מע ׁש זּ כינ וּ  חלקנוּ  !א ׁש רי  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌

איּ לוֹ תקוֹ ל יחוֹ לל ט)ה' מות:(כט , אחרי  פ' ויקרא ס"ח.)[זוהר ](דף  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

כּ תוּ ב איּ לוֹ ת למדנוּ , יחוֹ לל  ה' כּ תוּ ב קוֹ ל איּ לת איּ לוֹ ת, . ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
הדה אילוֹ ת זוֹ  השחר )חסר, אילת זו השדה)(נ"א אילות אילוֹ ת.(ד "א ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  בּ ׁש עה הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת ׁש נינוּ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהדה,
יוֹ צא הזּ ה הּק וֹ ל  הצּ דּ יקים, עם להׁש ּת עׁש ע עדן לגן ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנכנס
זהוּ  ה ּק דוֹ ׁש , הנּ כ בּ ד הכּ ּס א ׁש ּס ביב האיּ ל וֹ ת אוֹ תן לכל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכאיב

ג )ׁש כּ תוּ ב איּ לוֹ ת(שיר  יחוֹ לל  אחר  דּ בר ל ּה . סביב גּ בּ רים ׁש ים ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כו)- יערוֹ ת,(איוב  ויּ חף  בּ ריח. נחׁש  ידוֹ  חללה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמר יד )כּ מ וֹ  א וכתוּ ב(שמואל הדּ ב ׁש , ה)בּ יערת אכלּת י (שיר ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הבּ נים. את ׁש ּמ יניקה אם כּ מ וֹ  אוֹ תם וּ מיניקה דּ ב ׁש י, עם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַיערי

 לדי לב ה' יב ְְִֵַַַַָל 

יׁש בה' י)לּמ ּב וּ ל נח:(כט, פ' בראשית סד:)[זוהר י וֹ סי ](דף רבּ י אמר וּ  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
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אׁש רי  לפנינוּ . הדּ ר התקין הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  חיּ יא, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י 
יוֹ סי , רבּ י עליו קרא וּ נׁש קוּ הוּ . בּ אוּ  בּ ּת וֹ רה. ׁש ע וֹ סקים  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם

נד ) כּ ׁש הגּ יעוּ (ישעיה . בּ ני ׁש לוֹ ם ורב ה' לּמ וּ די  בּ ני ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוכל
ׁש כּ ת וּ ב וֹ נה  מה האי ׁש , א וֹ תוֹ  אמר יׁש בוּ . יט)ל דה, וה'(בראשית ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

א הים ׁש כּ תוּ ב בּ ּמ בּ וּ ל וֹ נה וּ מה וגוֹ ', עמרה  ועל  סדם על ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהמטיר
מקוֹ ם,א הים  וה'[למה ]בּ כל  כתוּ ב בּ כל[בכל ]וא  ׁש נינוּ , א לּ א  ? ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

א לּ א לב דּ וֹ . דּ ין - סתם א הים  דּ ינוֹ . וּ בית  הוּ א - וה' ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָמקוֹ ם 
בּ דין, התערב ה וּ א ולכן עוֹ לם, להׁש מיד  וא  דין נעשׂ ה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִבּ סדם

ׁש נּ מצא וּ  אוֹ תם וכל העוֹ לם  כּ ל  ה ׁש מד בּ ּמ בּ וּ ל בּ עוֹ לם.[בלבדו ]אבל  ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּת אמר, עּמ וֹ [הרי ]ואם  ׁש היה  וּ מי  הרי ]נח  היה,[נצלו העין מן נסּת ר  ְ◌ִ◌ַֹ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זה ועל א וֹ תוֹ , הׁש מיד  בּ עוֹ לם  נּ מצא  מה  כּ ל זה ועל נראה. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
וצרי הסּת רה, צרי א הים  הכּ ל . הׁש מיד וא  בּ גלּ וּ י, [אדם ]וה' ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

סוֹ ד וזה היה. לבדּ וֹ  א הים  זה ועל מׁש מיד, ה כּ ל ׁש הרי  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהמר,
כט) י ׁש ב(תהלים זּ ה מה  יׁש ב . ל ּמ בּ וּ ל אה' כּ ת וּ ב, ּפ סוּ ק  אלמלא ? ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

וכתוּ ב יׁש ב , כּ אן כּ ת וּ ב דּ ין. עם  בא ׁש א לבדּ וֹ , י ׁש ב לאמרוֹ . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָיכלנוּ 
יג)ׁש ם לבדּ וֹ .(ויקרא יׁש ב בּ דד ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

יׁש בה ' י)לּמ ּב וּ ל פקודי:(כט, פ' שמות  רכ"ז :)[זוהר בּ א](דף ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֹ
וכל  הרחמים, בּ סוֹ ד הוּ א ו' כּ ל  אמרנוּ , הרי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְוּ ראה,

כּ  רחמים, הוּ א הּק דוֹ ׁש , בּ ם ו' ׁש בּ א  (בראשיתמוֹ מקוֹ ם ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌
סדום.יט ) על המטיר יג )וה' אברם.(שם אל  אמר  וה' ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אהים ׁש כּ תוּ ב בּ ּמ בּ וּ ל  וֹ נה ׁש ּמ ה כּ אחד . ודין  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
מקוֹ ם וה'בּ כל כתוּ ב  א ל ּמ ה מקוֹ ם? בּ כל ׁש נינוּ , אלּ א ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לבדּ וֹ . דּ ין - סתם אהים דּ ינוֹ . וּ בית הוּ א - וה' ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

תהלי זוהר 
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העוֹ לם, את להׁש מיד כּ די וא  דּ ין, נעשׂ ה בּ סדוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
העוֹ לם כּ ל בּ ּמ בּ וּ ל אבל דּ ין. עם התערב הוּ א  ּכ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
נח ׁש הרי ּת אמר , ואם בע וֹ לם. ׁש נּ מצאוּ  אוֹ תם וכל ◌ַֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌הׁש מד,
נראה, ׁש א היה, מהעין נסּת ר הרי - נ צּ לוּ  עּמ וֹ  מה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוכל
וה' זה ועל אוֹ ת וֹ . הׁש מיד בּ עוֹ לם נּ מצא מה  כּ ל כּ ן ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל
להמר,  וצרי נסּת ר, - אהים הכּ ל . הׁש מיד וא  בּ גלוּ י, -ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
- זה וסוֹ ד היה , לבדּ וֹ  אהים ולכן הכּ ל. מׁש מיד ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

כט ) יׁש ב (תהלים זּ ה מה י ׁש ב. לּמ בּ וּ ל  מקראה' אלמלא ? ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עם בא ׁש א לב דּ וֹ , יׁש ב  - י ׁש ב ל וֹ מר. יכוֹ לים א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָכּ ת וּ ב,

ׁש ם וכתוּ ב יׁש ב , כּ אן  כּ תוּ ב יג )דּ ין . לבדּ וֹ .(ויקרא י ׁש ב, בּ דד ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
ה וּ א גּ ל וּ י וגל וּ י. נסּת ר הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  למדנוּ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוס וֹ ד
יוֹ צא וֹ ת ה בּ רכ וֹ ת ׁש כּ ל הּמ קוֹ ם הוּ א נסּת ר ׁש לּ מ ּט ה. דּ ין ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ ית
הבּ רכוֹ ת בּ נסּת ר , ׁש הם אדם דּ ברי כּ ל  , ּכ מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמם.
דּ ין  בּ ית ׁש ל  מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ׁש בּ גלוּ י , אוֹ תם וכל עליו. ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש וֹ ר וֹ ת
בּ סוֹ ד  הוּ א והכּ ל בּ גלוּ י . מק וֹ ם ׁש הוּ א מ וּ ם עליו, ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש וֹ רה

ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ ן 

רחמי   הא  י ה ֲִִִֵַַַַמ ת

יׁש ב ה ' י)לּמ ּב וּ ל  נח:(כט, פ' חדש כ"ז :)[זוהר רבּ י ](דף  אמר  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
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עכו"ם, העמים כחות נתחזק אז נתגבר , השמאל בחינת בתורה,
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העוֹ לם, את להׁש מיד כּ די וא  דּ ין, נעשׂ ה בּ סדוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
העוֹ לם כּ ל בּ ּמ בּ וּ ל אבל דּ ין. עם התערב הוּ א  ּכ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
נח ׁש הרי ּת אמר , ואם בע וֹ לם. ׁש נּ מצאוּ  אוֹ תם וכל ◌ַֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌הׁש מד,
נראה, ׁש א היה, מהעין נסּת ר הרי - נ צּ לוּ  עּמ וֹ  מה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוכל
וה' זה ועל אוֹ ת וֹ . הׁש מיד בּ עוֹ לם נּ מצא מה  כּ ל כּ ן ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל
להמר,  וצרי נסּת ר, - אהים הכּ ל . הׁש מיד וא  בּ גלוּ י, -ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
- זה וסוֹ ד היה , לבדּ וֹ  אהים ולכן הכּ ל. מׁש מיד ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

כט ) יׁש ב (תהלים זּ ה מה י ׁש ב. לּמ בּ וּ ל  מקראה' אלמלא ? ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עם בא ׁש א לב דּ וֹ , יׁש ב  - י ׁש ב ל וֹ מר. יכוֹ לים א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָכּ ת וּ ב,

ׁש ם וכתוּ ב יׁש ב , כּ אן  כּ תוּ ב יג )דּ ין . לבדּ וֹ .(ויקרא י ׁש ב, בּ דד ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
ה וּ א גּ ל וּ י וגל וּ י. נסּת ר הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  למדנוּ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוס וֹ ד
יוֹ צא וֹ ת ה בּ רכ וֹ ת ׁש כּ ל הּמ קוֹ ם הוּ א נסּת ר ׁש לּ מ ּט ה. דּ ין ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ ית
הבּ רכוֹ ת בּ נסּת ר , ׁש הם אדם דּ ברי כּ ל  , ּכ מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמם.
דּ ין  בּ ית ׁש ל  מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ׁש בּ גלוּ י , אוֹ תם וכל עליו. ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש וֹ ר וֹ ת
בּ סוֹ ד  הוּ א והכּ ל בּ גלוּ י . מק וֹ ם ׁש הוּ א מ וּ ם עליו, ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש וֹ רה

ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ ן 

רחמי   הא  י ה ֲִִִֵַַַַמ ת

יׁש ב ה ' י)לּמ ּב וּ ל  נח:(כט, פ' חדש כ"ז :)[זוהר רבּ י ](דף  אמר  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב  מהוּ  כט )יצחק, וכי (תהלים י ׁש ב, לּמ בּ וּ ל ה' ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ׁש ה וּ א יוֹ דעים העוֹ לם וכל זה, דּ בר ל וֹ מר  היה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלדוד
וקדם ואזי ואחר וֹ ן  בּ אראׁש וֹ ן יצחק , ר בּ י אמר אלּ א, ? ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ה' הדּ ין , מדּ ת אהים מוֹ צא אּת ה מק וֹ ם בּ כל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ראה,
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למען  אבל  העוֹ לם, נחרב , ּכ ׁש אלמלא בּ וֹ , היתה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
העוֹ לם. התי ב הרחמים  מדּ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִאוֹ תוֹ 

נשבר בתורה   עוסקי שישראל  זמ העמיכל של  כח

ב לוֹ ם ""ה ' עּמ וֹ  את יבר ה' י ּת ן  לעּמ וֹ  יא)עז תורה;:(כט, [זוהר ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌

יג.] דף ויקרא פ' ג' חלק בעולםזוהר דבר אין  חייא, רבי  אמר 
שישראל  בזמן מלבד עכו"ם, עמים של  הכחות שישבר
בחינת בתורה, עוסקים שישראל זמן  שכל בתורה , עוסקים
עכו"ם, העמים של והתוקף הכח ונשבר נתגבר , הימין

יּת ן". לעּמ וֹ  עז  "ה' ככתוב: "עז", התורה נקראת ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְֹֹולפיכך 
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בשלח פרשת ב' חלק  נח.)זוהר עוסקים](דף  אין שישראל  ובזמן
עכו"ם, העמים כחות נתחזק אז נתגבר , השמאל בחינת בתורה,
יכולים שאין גזרות עליהם  וגוזרים ישראל, על ושולטים
בין  ונתפזרו מארצם ישראל גלו זה ובעבור  בהם, לעמוד

וגו'" הארץ אבדה מה "על  שכתוב: זהו ה'האומות, "ו יּ אמר  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌
ּת וֹ רתי " את עזבם יא-יב )על ט , שלום .(ירמיהו מרבים תורה דברי  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

עז בעולם. "ה' ככתוב: בעולם, שלום  מרבים  התורה ֹודברי 
בלוֹ ם". ע ּמ וֹ  את יבר ה' יּת ן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלעּמ וֹ 
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לדוד:אל  הבּ ית חנכּ ת ׁש יר ארוֹ ממבמזמוֹ ר 

רע דבר לכל
וגו' חנוכת  שיר  א)מזמור ל]:(ל, לפרק תהלי לכל[שימוש טוב הוא .

.יזמר למע מ ל' ,ארוממ" מ א' א"ל. הוא שלו וש רע דבר

תהלי שימוש

לפני  שמחה היתה לא למטה המקדש  בית שנבנה בשעה
ההוא ביו כמו  העול שנברא   מיו הוא   ברו הקדוש 

לדוד ""מזמוֹ ר  ה ּב ית חנ ּכ ת א)ׁש יר ב':(ל, חלק זוהר תורה; [זוהר  ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

קמג.] המקדש דף  בית שנבנה בשעה יוסי רבי אמר
שנברא מיום הוא ברוך הקדוש לפני שמחה היתה לא למטה
להוריד  במדבר  משה שעשה המשכן ההוא, ביום כמו העולם
עמו  הוקם אחר משכן ההוא ביום לארץ, השכינה את

הּמ ׁש כּ ן" "הוּ קם בהכתוב: שנתבאר כמו יז)למעלה, מ, ,(שמות ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
המלאך  של המשכן וזה עמו , שהוקם אחר משכן המשכן ,
ראשון  בית נבנה כאשר  הראשון בית  יותר, ולא מטט' נער 
העולמות לכל והאיר העולמות בכל ונתקיים עמו, נבנה אחר
ולא להאיר , העליונים חלונות כל ונפתחו  העולם, ונמתק
עליונים פתחו אז ההוא, כיום העולמות בכל  חדוה היתה 

שירה. ואמרו ותחתונים

שלמעלה הכנסת  בית  לעומת עומד  שלמטה  הכנסת  בית 

לדוד""מזמ וֹ ר הּב ית חנּכ ת א)ׁש יר ח"ב,:(ל , זוהר תורה; [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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מהימנא נט:)רעיא בית](דף  כדמיון למטה מקדש לבנות מצוה
ה'" ּפ עלּת   לׁש בּת "מכ וֹ ן שכתוב: כמו שלמעלה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהמקדש

יז) טו, ולהתפלל (שמות למטה מקדש בית לבנות שנצרך ,
הוא, ברוך להקדוש לו לעבוד יום בכל התפלות בתוכו
לבנותו  נצרך  הכנסת בית ואותו עבודה, נקראת תפלה שהרי
הכנסת בית שהרי  תקונים, בכל ולהתקינו רבה ביופי 
המקדש  בית שלמעלה, הכנסת בית לעומת עומד שלמטה
ועומד  שלמעלה, המקדש בית כדמיון עומד הוא שלמטה
עבודתיו  וכל  תיקוניו  כל  ההוא המקדש ובית זה, לעומת זה
שלמעלה, כדמיון  הם כלם והמשמשים הכלים אותן  וכל
שלמעלה, כדמיון הכל היה במדבר משה שעשה המשכן 
כדמיון  מנוחה בית הוא  המלך  שלמה  שבנה המקדש בית
בית העליון בתקון להיות התיקונים, אותן בכל שלמעלה
תיקוני  בכל  להיות צריך  הכנסת  בית וכן ונחלה, מנוחה
תיקונים לתקן  תפלה בית להיות העליון, כדמיון להיות יופי

שנתבאר. כמו בתפלה

בבקר הכנסת  לבית   שמקדי מי הוא  זכאי

לדוד ""מזמוֹ ר  הּב ית חנּכ ת א)ׁש יר  חלק:(ל , זוהר תורה; [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

קלא :)ב' הכנסת](דף  לבית שמקדים מי  הוא זכאי 
בחבור השכינה עם  נתחבר בתחלה שמתקדם  מי  וכל  בבקר,
אשרי  הכנסת בבית שנמצא הראשון זה וראה בוא אחד,
וזה השכינה , עם צדי"ק של במדרגה  עומד שהוא חלקו,

ימצאנני" "וּ מׁש חרי  יז)הסוד: ח , בהתעלות(משלי נתעלה זה , ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד254 כסליו סדר ה  ליו

לתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר

לדוד:אל  הבּ ית חנכּ ת ׁש יר ארוֹ ממבמזמוֹ ר 

רע דבר לכל
וגו' חנוכת  שיר  א)מזמור ל]:(ל, לפרק תהלי לכל[שימוש טוב הוא .

.יזמר למע מ ל' ,ארוממ" מ א' א"ל. הוא שלו וש רע דבר

תהלי שימוש

לפני  שמחה היתה לא למטה המקדש  בית שנבנה בשעה
ההוא ביו כמו  העול שנברא   מיו הוא   ברו הקדוש 

לדוד ""מזמוֹ ר  ה ּב ית חנ ּכ ת א)ׁש יר ב':(ל, חלק זוהר תורה; [זוהר  ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

קמג.] המקדש דף  בית שנבנה בשעה יוסי רבי אמר
שנברא מיום הוא ברוך הקדוש לפני שמחה היתה לא למטה
להוריד  במדבר  משה שעשה המשכן ההוא, ביום כמו העולם
עמו  הוקם אחר משכן ההוא ביום לארץ, השכינה את

הּמ ׁש כּ ן" "הוּ קם בהכתוב: שנתבאר כמו יז)למעלה, מ, ,(שמות ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
המלאך  של המשכן וזה עמו , שהוקם אחר משכן המשכן ,
ראשון  בית נבנה כאשר  הראשון בית  יותר, ולא מטט' נער 
העולמות לכל והאיר העולמות בכל ונתקיים עמו, נבנה אחר
ולא להאיר , העליונים חלונות כל ונפתחו  העולם, ונמתק
עליונים פתחו אז ההוא, כיום העולמות בכל  חדוה היתה 

שירה. ואמרו ותחתונים

שלמעלה הכנסת  בית  לעומת עומד  שלמטה  הכנסת  בית 

לדוד""מזמ וֹ ר הּב ית חנּכ ת א)ׁש יר ח"ב,:(ל , זוהר תורה; [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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מהימנא נט:)רעיא בית](דף  כדמיון למטה מקדש לבנות מצוה
ה'" ּפ עלּת   לׁש בּת "מכ וֹ ן שכתוב: כמו שלמעלה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהמקדש

יז) טו, ולהתפלל (שמות למטה מקדש בית לבנות שנצרך ,
הוא, ברוך להקדוש לו לעבוד יום בכל התפלות בתוכו
לבנותו  נצרך  הכנסת בית ואותו עבודה, נקראת תפלה שהרי
הכנסת בית שהרי  תקונים, בכל ולהתקינו רבה ביופי 
המקדש  בית שלמעלה, הכנסת בית לעומת עומד שלמטה
ועומד  שלמעלה, המקדש בית כדמיון עומד הוא שלמטה
עבודתיו  וכל  תיקוניו  כל  ההוא המקדש ובית זה, לעומת זה
שלמעלה, כדמיון  הם כלם והמשמשים הכלים אותן  וכל
שלמעלה, כדמיון הכל היה במדבר משה שעשה המשכן 
כדמיון  מנוחה בית הוא  המלך  שלמה  שבנה המקדש בית
בית העליון בתקון להיות התיקונים, אותן בכל שלמעלה
תיקוני  בכל  להיות צריך  הכנסת  בית וכן ונחלה, מנוחה
תיקונים לתקן  תפלה בית להיות העליון, כדמיון להיות יופי

שנתבאר. כמו בתפלה

בבקר הכנסת  לבית   שמקדי מי הוא  זכאי

לדוד ""מזמוֹ ר  הּב ית חנּכ ת א)ׁש יר  חלק:(ל , זוהר תורה; [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

קלא :)ב' הכנסת](דף  לבית שמקדים מי  הוא זכאי 
בחבור השכינה עם  נתחבר בתחלה שמתקדם  מי  וכל  בבקר,
אשרי  הכנסת בבית שנמצא הראשון זה וראה בוא אחד,
וזה השכינה , עם צדי"ק של במדרגה  עומד שהוא חלקו,

ימצאנני" "וּ מׁש חרי  יז)הסוד: ח , בהתעלות(משלי נתעלה זה , ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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יהו:לי איבי שׂ ּמ חּת  וא דלּ יתני יהוג כּ י 
היא:וּת רּפ אני אלי יהוד ׁש וּ עּת י 

אם עליו ושואל עמו הכירות לו שיש אלא עוד ולא עליונה,
ה' ירא בכם "מי שכתוב: שנתבאר  כמו בא, לא אחד ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִיום

עב דּ וֹ " בּ קוֹ ל י)ׁש מע  נ, והצבור(ישעיהו הבקר  בא וכאשר , ֵֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
של  ותשבחות בשירות להמצא צריכים הכנסת בבית נמצא
ולמטה, למעלה אהבה לעורר נסתתדרו שהן ביארנו וזה דוד,
הלוים היו זה לבעבור שהרי שמחה, ולעורר  תיקונים לתקן
באותן  למעלה ושמחה אהבה לעורר כדי  בשיר מעוררים
אוי  חול  בדברי  הכנסת בבית שמספר  ומי  ותשבחות, שירות 
לו  אוי  האמונה, שמגרע  לו  אוי התפרדות, מראה  שהוא לו
אלוה לו שאין מראה שהוא ישראל, באלהי  חלק  לו שאין
בזיון  ומנהיג שמים, ירא ואינו השכינה שם נמצאת ושלא
שהם ישראל של חלקם אשרי  שלמעלה. העליון בתקון
למעלה, דבקים שהם  לפי  העליונים, בקדושת מתקדשים
ה יּ וֹ ם" כּ לּ כם חיּ ים אהיכם בּ ה' הדּ בקים "ואּת ם  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְשנאמר:

ד ) ד , .(דברים 

 מכל צעקה גדולה

ו ּת ר ּפ אני ׁש וּ ע ּת י   ג)אלי ב':(ל, חלק  זוהר תורה; יט:)[זוהר אמר](דף ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

אמר ביניהם, הפרש איזה ושועה צעקה  יהודה רבי 
אלי "ׁש וּ עּת י  שכתוב : בתפלה, אלא שועה אין יצחק ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִרבי

האזינה" וׁש ועתי  ה' תפלּ תי  "ׁש מעה וכתוב : (תהליםוּת רּפ אני", ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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חיּ יתני נפׁש י ׁש אוֹ ל מן בוֹ ר:(מיורדי)העלית מיּ רדי 
קדׁש וֹ :ה לזכר והוֹ דוּ  חסידיו  ליהו כּ יוזּמ רוּ  

רנּ ה: ולבּ קר ּב כי ילין בּ ערב בּ רצוֹ נוֹ  חיּ ים בּ אּפ וֹ  רגע
לעוֹ לם:ז אּמ וֹ ט ּב ל בׁש לוי אמרּת י יהוחואני 

הייתי פני הסּת רּת  עז להררי העמדּת ה בּ רצוֹ נ
יהוטנבהל: אלי:אתחנּ ן אדני ואל אקרא 

היגּ ידי עפר היוֹ ד ׁש חת אל בּ רדּת י ּב דמי בּ צע מה
: יאאמּתיהו יהוׁש מע היהוחנּ ני 

לי: שׂ ּק ייבעזר ּפ ּת חּת  לי למחוֹ ל מסּפ די הפכּת  
שׂ מחה: יהויגוּת אזּ רני ידּ ם וא כבוֹ ד יזּמ ר למען 
היא: ּאוֹ דך לעוֹ לם 

יג ) ׁש וּ עּת י "לט , ה' אלי" יד ), פח, ואינו (שם שצועק  צעקה, , ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מכלן, צעקה גדולה זה בעבור יהודה רבי אמר כלום, אומר

אדני" אל לבּ ם "צעק ככתוב: היא, בלב צעקה ב ,שהרי (איכה  ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָֹ◌
.יח)

 מרא ר יה  ה כינה  וא מר ח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹמזמר

ידּ ום למען  וא  כבוֹ ד יג)יז ּמ ר בראשית:(ל , פ' בראשית  - (דף[זוהר ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ּפ תח,]לט:) י וֹ סי ב )רבּ י עת(שם בארץ  נראוּ  הנּ צּ נים  ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
הנּ צּ נים בּ ארצנ וּ . נׁש מע הּת וֹ ר וקוֹ ל  הגּ יע בארץ)הזּ מיר -(נראו ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌

דּ רגוֹ ת ׁש ׁש  ׁש ל  סוֹ ד דרגת זהוּ  דרגות', שש הם ואלו שביעית, והיא [עליה ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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יהו:לי איבי שׂ ּמ חּת  וא דלּ יתני יהוג כּ י 
היא:וּת רּפ אני אלי יהוד ׁש וּ עּת י 

אם עליו ושואל עמו הכירות לו שיש אלא עוד ולא עליונה,
ה' ירא בכם "מי שכתוב: שנתבאר  כמו בא, לא אחד ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִיום

עב דּ וֹ " בּ קוֹ ל י)ׁש מע  נ, והצבור(ישעיהו הבקר  בא וכאשר , ֵֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
של  ותשבחות בשירות להמצא צריכים הכנסת בבית נמצא
ולמטה, למעלה אהבה לעורר נסתתדרו שהן ביארנו וזה דוד,
הלוים היו זה לבעבור שהרי שמחה, ולעורר  תיקונים לתקן
באותן  למעלה ושמחה אהבה לעורר כדי  בשיר מעוררים
אוי  חול  בדברי  הכנסת בבית שמספר  ומי  ותשבחות, שירות 
לו  אוי  האמונה, שמגרע  לו  אוי התפרדות, מראה  שהוא לו
אלוה לו שאין מראה שהוא ישראל, באלהי  חלק  לו שאין
בזיון  ומנהיג שמים, ירא ואינו השכינה שם נמצאת ושלא
שהם ישראל של חלקם אשרי  שלמעלה. העליון בתקון
למעלה, דבקים שהם  לפי  העליונים, בקדושת מתקדשים
ה יּ וֹ ם" כּ לּ כם חיּ ים אהיכם בּ ה' הדּ בקים "ואּת ם  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְשנאמר:

ד ) ד , .(דברים 

 מכל צעקה גדולה

ו ּת ר ּפ אני ׁש וּ ע ּת י   ג)אלי ב':(ל, חלק  זוהר תורה; יט:)[זוהר אמר](דף ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

אמר ביניהם, הפרש איזה ושועה צעקה  יהודה רבי 
אלי "ׁש וּ עּת י  שכתוב : בתפלה, אלא שועה אין יצחק ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִרבי

האזינה" וׁש ועתי  ה' תפלּ תי  "ׁש מעה וכתוב : (תהליםוּת רּפ אני", ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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חיּ יתני נפׁש י ׁש אוֹ ל מן בוֹ ר:(מיורדי)העלית מיּ רדי 
קדׁש וֹ :ה לזכר והוֹ דוּ  חסידיו  ליהו כּ יוזּמ רוּ  

רנּ ה: ולבּ קר בּ כי ילין בּ ערב בּ רצוֹ נוֹ  חיּ ים בּ אּפ וֹ  רגע
לעוֹ לם:ז אּמ וֹ ט ּב ל בׁש לוי אמרּת י יהוחואני 

הייתי פני הסּת רּת  עז להררי העמדּת ה בּ רצוֹ נ
יהוטנבהל: אלי:אתחנּ ן אדני ואל אקרא 

היגּ ידי עפר היוֹ ד ׁש חת אל בּ רדּת י ּב דמי בּ צע מה
: יאאמּתיהו יהוׁש מע היהוחנּ ני 

לי: שׂ ּק ייבעזר ּפ ּת חּת  לי למחוֹ ל מסּפ די הפכּת  
שׂ מחה: יהויגוּת אזּ רני ידּ ם וא כבוֹ ד יזּמ ר למען 
היא: ּאוֹ דך לעוֹ לם 

יג ) ׁש וּ עּת י "לט , ה' אלי" יד ), פח, ואינו (שם שצועק  צעקה, , ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מכלן, צעקה גדולה זה בעבור יהודה רבי אמר כלום, אומר

אדני" אל לבּ ם "צעק ככתוב: היא, בלב צעקה ב ,שהרי (איכה  ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָֹ◌
.יח)

 מרא ר יה  ה כינה  וא מר ח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹמזמר

ידּ ום למען  וא  כבוֹ ד יג)יז ּמ ר בראשית:(ל , פ' בראשית  - (דף[זוהר ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ּפ תח,]לט:) י וֹ סי ב )רבּ י עת(שם בארץ  נראוּ  הנּ צּ נים  ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
הנּ צּ נים בּ ארצנ וּ . נׁש מע הּת וֹ ר וקוֹ ל  הגּ יע בארץ)הזּ מיר -(נראו ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌

דּ רגוֹ ת ׁש ׁש  ׁש ל  סוֹ ד דרגת זהוּ  דרגות', שש הם ואלו שביעית, והיא [עליה ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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שכתוב בארץ, נראות כלן ויוס"ף , ובע"ז ויכי"ן יעקב, ודרגת יצחק דרגת אברהם,

ישראל] ארץ של קדושה קריה זוהי בארץ בארץ, מוּ םנראו - בארץ  נראוּ  .ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ׁש הרי  - ה גּ יע הזּ מיר עת הזּ וֹ . בּ דּ ר גּ ה לה גּ ל וֹ ת דּ מיּ וֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תן

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  וח וֹ זר , מׁש בּ ח ל )אז וא(תהלים כב וֹ ד  יזּמ ר למען ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌
לדוד , מזמוֹ ר ׁש כּ תוּ ב  ׁש נינוּ  כּ מוֹ  מזמוֹ ר , נקרא ולכן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי דּ ום.
חיּ יא רבּ י הגּ יע. הזּ מיר עת וזהוּ  בּ ראׁש . ׁש כינה עליו  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש רתה

ל ׁש בּ ח. זמן הגּ יע אז ׁש הרי ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָאמר,
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לדוד:אלא מזמוֹ ר יהובלמנצּ ח  ּבחסיתי 
פלּ טני: בּ צדקת לעוֹ לם ׁש ה אבוֹ  אליג אל הּט ה 

מצוּ דוֹ ת לבית מעוֹ ז לצוּ ר לי היה הצּ ילני מהרה אזנ
ׁש יעני: ּת נחניד להוֹ  ׁש מ וּ למען אּת ה וּ מצוּ דתי סלעי כּ י 

מעוּ זּ י:הוּ תנהלני: אּת ה כּ י לי טמנוּ  זוּ  מרׁש ת ּת וֹ ציאני 
יהוו אוֹ תי ּפ דיתה רוּ חי אפקיד ּב יד:אמת אל 
יהוז אל ואני ׁש וא הבלי המרים שׂ נאתי 

ענייחבּ טחּת י: את ראית אׁש ר  ּבּ חסד ואשׂ מחה אגילה 

רעה לעי
וגו' חסיתי ב)בה' לא ]:(לא, לפרק תהלי לחוש[שימוש הרע. לעי .

מ ה' פלטני , בצדקת מ י' י"ה . הוא שלו וש זית  שמ על אותו 
לה'. המיחלי"

תהלי שימוש

ה' לפני קר נ ת חר את   מקריבי והצו ת  ה רה ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעל

וגוֹ 'בּ יד רוּ חי ו )אפקיד משפטים:(לא , פ' שמות קי"ט:)[זוהר ](דף ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

לפני (ישראל )אׁש ריהם קרבּ נוֹ ת ר וּ חם את  ׁש ּמ קריבים ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מעלה אם אליו, העוֹ לה היא ׁש רוּ חם ולילה לילה וּ בכל ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְה',
ׁש נּ ּת נוּ  אמירוֹ ת, עשׂ ר ׁש היא בּ ּת וֹ רה וּ מצוה, בּ תוֹ רה ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 

ה"ה. מא וֹ ת יּ וֹ ת דּ בּ ר וֹ ת, ׁש בּ ע שׂ ר  י ' בששה)מהאוֹ ת בּ ׁש ׁש (בו', ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ  בּ , ת וֹ רה חמׁש י חמׁש י חמה ׁש נּ קראוּ  הם חמה ראׁש ית. ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌

וא"ו  ה"א  י וֹ "ד  ׁש הוּ א וּ ב ּמ חׁש בה בּ ראׁש ית. נקרא ׁש י  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָתוֹ רה.

תהלי זוהר 

7קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר יצאו בני ישראל מהגלות

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!
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שכתוב בארץ, נראות כלן ויוס"ף , ובע"ז ויכי"ן יעקב, ודרגת יצחק דרגת אברהם,

ישראל] ארץ של קדושה קריה זוהי בארץ בארץ, מוּ םנראו - בארץ  נראוּ  .ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ׁש הרי  - ה גּ יע הזּ מיר עת הזּ וֹ . בּ דּ ר גּ ה לה גּ ל וֹ ת דּ מיּ וֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תן

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  וח וֹ זר , מׁש בּ ח ל )אז וא(תהלים כב וֹ ד  יזּמ ר למען ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌
לדוד , מזמוֹ ר ׁש כּ תוּ ב  ׁש נינוּ  כּ מוֹ  מזמוֹ ר , נקרא ולכן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי דּ ום.
חיּ יא רבּ י הגּ יע. הזּ מיר עת וזהוּ  בּ ראׁש . ׁש כינה עליו  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש רתה

ל ׁש בּ ח. זמן הגּ יע אז ׁש הרי ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָאמר,
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פלּ טני: בּ צדקת לעוֹ לם ׁש ה אבוֹ  אליג אל הּט ה 

מצוּ דוֹ ת לבית מעוֹ ז לצוּ ר לי היה הצּ ילני מהרה אזנ
ׁש יעני: ּת נחניד להוֹ  ׁש מ וּ למען אּת ה וּ מצוּ דתי סלעי כּ י 

מעוּ זּ י:הוּ תנהלני: אּת ה כּ י לי טמנוּ  זוּ  מרׁש ת ּת וֹ ציאני 
יהוו אוֹ תי ּפ דיתה רוּ חי אפקיד ּב יד:אמת אל 
יהוז אל ואני ׁש וא הבלי המרים שׂ נאתי 

ענייחבּ טחּת י: את ראית אׁש ר  ּּב חסד ואשׂ מחה אגילה 

רעה לעי
וגו' חסיתי ב)בה' לא ]:(לא, לפרק תהלי לחוש[שימוש הרע. לעי .

מ ה' פלטני , בצדקת מ י' י"ה . הוא שלו וש זית  שמ על אותו 
לה'. המיחלי"

תהלי שימוש

ה' לפני קר נ ת חר את   מקריבי והצו ת  ה רה ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעל

וגוֹ 'בּ יד רוּ חי ו )אפקיד משפטים:(לא , פ' שמות קי"ט:)[זוהר ](דף ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

לפני (ישראל )אׁש ריהם קרבּ נוֹ ת ר וּ חם את  ׁש ּמ קריבים ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מעלה אם אליו, העוֹ לה היא ׁש רוּ חם ולילה לילה וּ בכל ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְה',
ׁש נּ ּת נוּ  אמירוֹ ת, עשׂ ר ׁש היא בּ ּת וֹ רה וּ מצוה, בּ תוֹ רה ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 

ה"ה. מא וֹ ת יּ וֹ ת דּ בּ ר וֹ ת, ׁש בּ ע שׂ ר  י ' בששה)מהאוֹ ת בּ ׁש ׁש (בו', ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ  בּ , ת וֹ רה חמׁש י חמׁש י חמה ׁש נּ קראוּ  הם חמה ראׁש ית. ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌

וא"ו  ה"א  י וֹ "ד  ׁש הוּ א וּ ב ּמ חׁש בה בּ ראׁש ית. נקרא ׁש י  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָתוֹ רה.

תהלי זוהר 
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מקוֹ ם וּ לאיזה בּ מח ׁש בה. עלה  ישׂ ראל בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵה"א,
אׁש רי עוֹ לה וּ מכּס ה. מפלא העלּ וֹ ת, עלּ ת ׁש ם לכתר  ? ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

דּ בּ הוֹ ן  ּת פילין , מצות דּ איהי בּ ּמ צוה, ליּה  דּ סליק מאן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ וֹ כה
כּ י  והיה - ה' לי . קדּ ׁש  - י' יהוֹ "ה  ׁש ם דּ בּ הוֹ ן ּפ רׁש יּ וֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַארבּ ע
בּ ּמ ח ׁש בה. ׁש מוֹ ע . אם והיה - ה ' י שׂ ראל . ׁש מע - ו ' .ְיביא◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
מ ּמ עשׂ ה וּ כל וּ לה י "ה היא ׁש הכינה בּ יּ ד , אוֹ תּה  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקר
וּ בּמ ח ׁש בה, ספיר וֹ ת. ו ' כּ ל וּ לה בּ ינה  ׁש היא ודבּ וּ ר  ה'. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
כּ חׁש בּ וֹ ן  אוֹ תיּ וֹ ת, י "ד  יהו"ה. ה"א, וא"ו ה"א יוֹ "ד ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
רצוּ עוֹ ת וּ ׁש ּת י  א', הּת פלּ ין וּ בית ּפ רׁש יּ וֹ ת, בּ אר בּ ע ונרמזוּ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָיד.
עשׂ ר. הרצוּ עה וק ׁש ר  ּת ׁש ע, ׁש יני"ן ׁש ני  ׁש בע. - ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָהראׁש 
יהו"ה. יד הכינה, יד י "ד , הרי  - היּ ד ּפ רׁש יּ וֹ ת ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ ע

נאמר , לא)בּ ׁש ביל ּה  רוּ חי(שם אפקיד  נפקדהבּ יד הר וּ ח  וגוֹ '. ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
לכינה, לק בּ לוֹ  אליו  יוֹ רד ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַליהו"ה,
את גוֹ רם וּ מי וּ ׁש כינתוֹ . הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ מרים

הּק דוֹ ׁש זה אל ׁש כינה מעלה וּ מצוה מצוה ׁש בּ כל מי ? ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הוּ א.  ָּבּ ר ו◌

ה ות  טע  עוט לילה  כל פ דונו מיב אד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹל
ְַַָילה

בּ ידוגוֹ 'ּב יד ר וּ חי  ו )אפקיד במדבר:(לא , פ' – במדבר - (דף[זוהר ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

כּ תוּ ב]קי"ט.) אלעזר, רבּ י לא)אמר אפקיד (תהלים  בּ יד ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הזּ ה. בּ ּפ ס וּ ק להסּת כּ ל י ׁש  אמת. אל ה' אוֹ תי ּפ דיתה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִרוּ חי

הּמ ל בּ ידי  דּ בר ׁש ּמ פקיד מי  אׁש רי ראיתם ודּ אי אלּ א, ? ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ א לפניו. חוֹ טא וא הּק דוֹ ׁש  הּמ ל בּ דרכי  ׁש הוֹ ל ֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָהאי ׁש 
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ועץ  בּ עוֹ לם, ׁש וֹ לט הּמ ות  עץ הלּ ילה, ׁש נּ כנס כּ יון ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְראה,
ׁש וֹ לט הּמ ות ׁש עץ  וכיון למעלה . למעלה מסּת לּ ק  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים

בּ נ  כּ ל  לבדּ וֹ , הּט עםבּ עוֹ לם  מה מות. טעם טוֹ עמים העוֹ לם  ?י  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
גּ וֹ רם. עץ ׁש אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמוּ ם

בּ פּק ד וֹ ן,והאדם  נפ ׁש וֹ  את בּ יד וֹ  וּ להפקיד להקדּ ים  צרי ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
גּ ב  על ׁש אף לאחר. ּפ ּק דוֹ ן ׁש נּ וֹ תן אדם ׁש ל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְכּ פ ּק דוֹ ן
להאחז  כּ דאי  א - ּפ ּק דוֹ ן  מאוֹ תוֹ  י וֹ תר  אליו התחיּ ב ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
נבדּ ק  ודּ אי  - בּ וֹ  יסרב ואם ל וֹ , נמסר  והּפ ּק ד וֹ ן הוֹ איל ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ וֹ ,
אוֹ תוֹ   ּכ האמוּ נה. מ בּ ני וא  קדׁש  מ זּ רע הוּ א ׁש אין  ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו,
כּ ל  ולוֹ קח נפׁש ם, ּפ קדוֹ ן  ל וֹ  ונוֹ תנים  מקדּ ימים אדם בּ ני ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵעץ ,
ׁש זּ ה מוּ ם מות, טעם טוֹ עמים וכלּ ם העוֹ לם. בּ ני ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִנׁש מ וֹ ת
ׁש כּ לּ ם גּ ב על  אף  אלּ וּ , נפׁש וֹ ת ׁש כּ ל וּ מוּ ם ה וּ א. הּמ ות ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵעץ 
כּ יון  א לּ א לאדם. הּפ ּק דוֹ ן להׁש יב  הוּ א כּ דאי  וא לוֹ , ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתחיּ ב וּ 
לבעליהם. הּפ קדוֹ נוֹ ת כּ ל מחזיר  בּ פּק דוֹ ן, לוֹ  נמסרוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶׁש כּ לּ ם

לאדםבּ א  ּפ קדוֹ נ וֹ  להחזיר  הזּ ה הּמ ות לעץ כּ דאי  א ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מתעוֹ רר וּ מתי  בּ עוֹ לם . מתעוֹ רר  החיּ ים ׁש עץ בּ ׁש עה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

חיּ ים עץ מתעוֹ רראוֹ תוֹ  ׁש זּ ה כּ יון ואז, הבּ קר . ׁש עוֹ לה בּ ׁש עה ? ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
עץ  אוֹ תוֹ  וּ מחזיר וּ מׁש איר  חיּ ים, העוֹ לם  בּ ני כּ ל ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
הּט עם מה ל וֹ . והוֹ ל אצלוֹ , ׁש הפקדוּ  הּפ קד וֹ נוֹ ת כּ ל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות

חיּ ים הרי הם ּת אמר , ואם גּ רם. החיּ ים  עץ ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם ? ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌
הּמ ות ׁש עץ  בּ ע וֹ ד בּ לּ ילה מתעוֹ ררים הם רבּ ים אדם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

מהׁש וֹ לט זה . את עוֹ שׂ ה  החיּ ים  עץ אוֹ תוֹ  ודּ אי  אלּ א  ? ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ בהּט עם מוּ ם יד )? דּ ר ׁש (תהלים משׂ כּ יל היׁש  לראוֹ ת ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
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מקוֹ ם וּ לאיזה בּ מח ׁש בה. עלה  ישׂ ראל בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵה"א,
אׁש רי עוֹ לה וּ מכּס ה. מפלא העלּ וֹ ת, עלּ ת ׁש ם לכתר  ? ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

דּ בּ הוֹ ן  ּת פילין , מצות דּ איהי בּ ּמ צוה, ליּה  דּ סליק מאן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ וֹ כה
כּ י  והיה - ה' לי . קדּ ׁש  - י' יהוֹ "ה  ׁש ם דּ בּ הוֹ ן ּפ רׁש יּ וֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַארבּ ע
בּ ּמ ח ׁש בה. ׁש מוֹ ע . אם והיה - ה ' י שׂ ראל . ׁש מע - ו ' .ְיביא◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
מ ּמ עשׂ ה וּ כל וּ לה י "ה היא ׁש הכינה בּ יּ ד , אוֹ תּה  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקר
וּ בּמ ח ׁש בה, ספיר וֹ ת. ו ' כּ ל וּ לה בּ ינה  ׁש היא ודבּ וּ ר  ה'. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
כּ חׁש בּ וֹ ן  אוֹ תיּ וֹ ת, י "ד  יהו"ה. ה"א, וא"ו ה"א יוֹ "ד ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
רצוּ עוֹ ת וּ ׁש ּת י  א', הּת פלּ ין וּ בית ּפ רׁש יּ וֹ ת, בּ אר בּ ע ונרמזוּ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָיד.
עשׂ ר. הרצוּ עה וק ׁש ר  ּת ׁש ע, ׁש יני"ן ׁש ני  ׁש בע. - ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָהראׁש 
יהו"ה. יד הכינה, יד י "ד , הרי  - היּ ד ּפ רׁש יּ וֹ ת ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ ע

נאמר , לא)בּ ׁש ביל ּה  רוּ חי(שם אפקיד  נפקדהבּ יד הר וּ ח  וגוֹ '. ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
לכינה, לק בּ לוֹ  אליו  יוֹ רד ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַליהו"ה,
את גוֹ רם וּ מי וּ ׁש כינתוֹ . הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ מרים

הּק דוֹ ׁש זה אל ׁש כינה מעלה וּ מצוה מצוה ׁש בּ כל מי ? ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הוּ א.  ָּבּ ר ו◌

ה ות  טע  עוט לילה  כל פ דונו מיב אד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹל
ְַַָילה

בּ ידוגוֹ 'ּב יד ר וּ חי  ו )אפקיד במדבר:(לא , פ' – במדבר - (דף[זוהר ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

כּ תוּ ב]קי"ט.) אלעזר, רבּ י לא)אמר אפקיד (תהלים  בּ יד ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הזּ ה. בּ ּפ ס וּ ק להסּת כּ ל י ׁש  אמת. אל ה' אוֹ תי ּפ דיתה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִרוּ חי

הּמ ל בּ ידי  דּ בר ׁש ּמ פקיד מי  אׁש רי ראיתם ודּ אי אלּ א, ? ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ א לפניו. חוֹ טא וא הּק דוֹ ׁש  הּמ ל בּ דרכי  ׁש הוֹ ל ֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָהאי ׁש 
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ועץ  בּ עוֹ לם, ׁש וֹ לט הּמ ות  עץ הלּ ילה, ׁש נּ כנס כּ יון ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְראה,
ׁש וֹ לט הּמ ות ׁש עץ  וכיון למעלה . למעלה מסּת לּ ק  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים

בּ נ  כּ ל  לבדּ וֹ , הּט עםבּ עוֹ לם  מה מות. טעם טוֹ עמים העוֹ לם  ?י  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
גּ וֹ רם. עץ ׁש אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמוּ ם

בּ פּק ד וֹ ן,והאדם  נפ ׁש וֹ  את בּ יד וֹ  וּ להפקיד להקדּ ים  צרי ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
גּ ב  על ׁש אף לאחר. ּפ ּק דוֹ ן ׁש נּ וֹ תן אדם ׁש ל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְכּ פ ּק דוֹ ן
להאחז  כּ דאי  א - ּפ ּק דוֹ ן  מאוֹ תוֹ  י וֹ תר  אליו התחיּ ב ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
נבדּ ק  ודּ אי  - בּ וֹ  יסרב ואם ל וֹ , נמסר  והּפ ּק ד וֹ ן הוֹ איל ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ וֹ ,
אוֹ תוֹ   ּכ האמוּ נה. מ בּ ני וא  קדׁש  מ זּ רע הוּ א ׁש אין  ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו,
כּ ל  ולוֹ קח נפׁש ם, ּפ קדוֹ ן  ל וֹ  ונוֹ תנים  מקדּ ימים אדם בּ ני ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵעץ ,
ׁש זּ ה מוּ ם מות, טעם טוֹ עמים וכלּ ם העוֹ לם. בּ ני ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִנׁש מ וֹ ת
ׁש כּ לּ ם גּ ב על  אף  אלּ וּ , נפׁש וֹ ת ׁש כּ ל וּ מוּ ם ה וּ א. הּמ ות ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵעץ 
כּ יון  א לּ א לאדם. הּפ ּק דוֹ ן להׁש יב  הוּ א כּ דאי  וא לוֹ , ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתחיּ ב וּ 
לבעליהם. הּפ קדוֹ נוֹ ת כּ ל מחזיר  בּ פּק דוֹ ן, לוֹ  נמסרוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶׁש כּ לּ ם

לאדםבּ א  ּפ קדוֹ נ וֹ  להחזיר  הזּ ה הּמ ות לעץ כּ דאי  א ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מתעוֹ רר וּ מתי  בּ עוֹ לם . מתעוֹ רר  החיּ ים ׁש עץ בּ ׁש עה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

חיּ ים עץ מתעוֹ רראוֹ תוֹ  ׁש זּ ה כּ יון ואז, הבּ קר . ׁש עוֹ לה בּ ׁש עה ? ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
עץ  אוֹ תוֹ  וּ מחזיר וּ מׁש איר  חיּ ים, העוֹ לם  בּ ני כּ ל ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
הּט עם מה ל וֹ . והוֹ ל אצלוֹ , ׁש הפקדוּ  הּפ קד וֹ נוֹ ת כּ ל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות

חיּ ים הרי הם ּת אמר , ואם גּ רם. החיּ ים  עץ ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם ? ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌
הּמ ות ׁש עץ  בּ ע וֹ ד בּ לּ ילה מתעוֹ ררים הם רבּ ים אדם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

מהׁש וֹ לט זה . את עוֹ שׂ ה  החיּ ים  עץ אוֹ תוֹ  ודּ אי  אלּ א  ? ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ בהּט עם מוּ ם יד )? דּ ר ׁש (תהלים משׂ כּ יל היׁש  לראוֹ ת ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
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אלמלא ׁש יּ אמר: לאדם ּפ ה ּפ תחוֹ ן יהיה וא אהים. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶאת
רבּ י  אמר בּ ּת וֹ רה. מׁש ּת דּ ל  הייתי  בּ לּ ילה, בנפׁש י  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש לטּת י 

ה וּ א  וכ בּ ודּ אי , בּ ישׂ ראל זה העוֹ לםיהוּ דה, בּ אּמ וֹ ת  אבל ! ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌
הּט עם מה כּ זה , אמרּת .ׁש ראינוּ  מה יפה לוֹ : אמר  ? ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

רחי  אפקיד ידְְְִִַָ

וגוֹ 'בּ יד רוּ חי  ו )אפקיד  פנחס:(לא, פ' – במדבר רכ"ב:)[זוהר ](דף ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ׁש לח  ּכ גּ ם בּ ׁש ליחוּ תוֹ , היּ וֹ נה  את ׁש לח  ׁש נּ ח ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 
להפקיד  אדם צרי ולכן בּ ׁש ליח וּ ת וֹ , רוּ חוֹ  בּ אדם , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ּמ לכּ ה. לא)אוֹ תּה  ר וּ חי(תהלים אפקיד  ואםבּ יד . ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּ תוּ ב  מה הרע, יצר חילוֹ ת וּ בידי  הגּ וּ ף  בּ חטאי  אסוּ רה ?היא ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

אפקי   אמת.בּ יד אל ה ' אוֹ תי  ּפ דיתה  ר וּ חי  ד ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌

מלכל ה א  י על א עת כל  לאד  ד ה מ יב  ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻה"ה 

וג וֹ 'בּ יד ר וּ חי  ו )אפקיד רות:(לא , חדש -מדרש קח.)[זוהר ](דף  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

לנעמי  בּ ן ילּ ד  לאמר ׁש ם הכנוֹ ת לּ וֹ  (רותוּת קראנה ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ בד ) בּ זה הּפ ס וּ ק ּפ וֹ תרים חכמים כב ). חבל (שמות אם ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֹ

הזּ ה הּפ סוּ ק ל וֹ . ּת ׁש יבנּ וּ  המׁש  בּ א עד רע שׂ למת ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַּת חבּ ל 
העוֹ לם. בּ זה  מדבּ ר אדם ׁש ל  עולמו,בּ נּ ׁש מה לבית כשהולך (ובגופו ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

העולם) בזה  לילהבנשמה  בּ כל יוֹ צאת אדם ׁש ל  ׁש נּ ׁש מתוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמלּמ ד 
מׁש יב  וּ למחרת ּה  אוֹ תּה , ממׁש כּ ן ה וּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְולילה,
נׁש מתוֹ  להפקיד האדם צרי לפיכ אדם. ׁש ל לחיקוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תּה 

כּ גוֹ ן רחמים, ׁש ל אחד ּפ ס וּ ק וקוֹ רא לא)ליוֹ צר וֹ , בּ יד(תהלים  ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
- בּ פּק דוֹ ן והיא וה וֹ איל אמת . אל  ה' אוֹ תי ּפ דית ר וּ חי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַאפקיד
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נפׁש י: ּב צרוֹ ת העמדּת טידעּת  אוֹ יב בּ יד הסגּ רּת ני וא 
רגלי: יהויבּמ רחב עׁש ׁש החנּ ני לי צר כּ י 

וּ בטני: נפׁש י עיני ׁש נוֹ תייאבכעס וּ  חיּ י ביגוֹ ן כלוּ  כּ י 
עׁש ׁש וּ : ועצמי כחי בּ עוֹ ני ׁש ל כּ  צררייבבּ אנחה מכּ ל 

מ ולׁש כני חרּפ ה נדדוּ הייתי בּ חוּ ץ ראי למידּ עי וּ פחד אד 
אבד:יגמּמ נּ י: כּ כלי הייתי מלּ ב כּ מת כּ יידנׁש כּ חּת י 

עלי יחד בּ הוּ סדם מּס ביב מגוֹ ר רּב ים דּ בּ ת ׁש מעּת י
זממוּ : נפׁש י יהוטולקחת בטחּת י עלי ואני 

אהי מיּ דטזאּת ה:אמרּת י הצּ ילני עּת תי בּ יד 
וּ מרדפי: ׁש יענייזאוֹ יבי הוֹ   ּעבד על פני האירה 

: ּיחבחסדיהו ּיבׁש ו קראתי כּ י ׁש ה אבוֹ  אל 
לׁש אוֹ ל: ידּ מוּ  הדּ ברוֹ תיטרׁש עים ׁש קר שׂ פתי ּת אלמנה 

ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  חוֹ בוֹ ת, בּ כּמ ה מחיּ בת ׁש היא ּפ י  על ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
בּ מדּ וֹ תיו  להתנהג  צרי זה כּ ענין אדם . ׁש ל לחיקוֹ  אוֹ תּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵמׁש יב

ׁש כּ תוּ ב  בּ דרכיו, וללכת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כח)ׁש ל  והלכ ּת (דברים ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הכּ בוֹ ד , כּ ּס א  מּת חת ׁש היא בּ ידוֹ , ּפ ּק דוֹ ן נׁש מתוֹ  ׁש הרי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ דרכיו.
אם וכתוּ ב בּ ידוֹ . נׁש מתוֹ  ּפ קדוֹ ן הרי סר וּ חה. מּט ּפ ה נוֹ צר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוהוּ א
, נ ׁש מת ולכלכּת  מעשׂ י חבל ּת  אם ,רע שׂ למת ּת חבּ ל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ָחבל 
ורע  רע ׁש ה וּ א  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  לבוּ ׁש וֹ  מאוֹ ר  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
ּת ׁש יבנּ וּ  מהע וֹ לם, להּפ טר  ּזמנ כּ ׁש יּ גּ יע המׁש , בּ א עד -  ָאבי◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב  יב )לוֹ , ּת נ ּה (קהלת נתנּה . אׁש ר האהים אל ּת ׁש וּ ב והרוּ ח ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
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אלמלא ׁש יּ אמר: לאדם ּפ ה ּפ תחוֹ ן יהיה וא אהים. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶאת
רבּ י  אמר בּ ּת וֹ רה. מׁש ּת דּ ל  הייתי  בּ לּ ילה, בנפׁש י  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש לטּת י 

ה וּ א  וכ בּ ודּ אי , בּ ישׂ ראל זה העוֹ לםיהוּ דה, בּ אּמ וֹ ת  אבל ! ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌
הּט עם מה כּ זה , אמרּת .ׁש ראינוּ  מה יפה לוֹ : אמר  ? ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

רחי  אפקיד ידְְְִִַָ

וגוֹ 'בּ יד רוּ חי  ו )אפקיד  פנחס:(לא, פ' – במדבר רכ"ב:)[זוהר ](דף ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ׁש לח  ּכ גּ ם בּ ׁש ליחוּ תוֹ , היּ וֹ נה  את ׁש לח  ׁש נּ ח ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 
להפקיד  אדם צרי ולכן בּ ׁש ליח וּ ת וֹ , רוּ חוֹ  בּ אדם , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ּמ לכּ ה. לא)אוֹ תּה  ר וּ חי(תהלים אפקיד  ואםבּ יד . ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּ תוּ ב  מה הרע, יצר חילוֹ ת וּ בידי  הגּ וּ ף  בּ חטאי  אסוּ רה ?היא ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

אפקי   אמת.בּ יד אל ה ' אוֹ תי  ּפ דיתה  ר וּ חי  ד ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌

מלכל ה א  י על א עת כל  לאד  ד ה מ יב  ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻה"ה 

וג וֹ 'בּ יד ר וּ חי  ו )אפקיד רות:(לא , חדש -מדרש קח.)[זוהר ](דף  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

לנעמי  בּ ן ילּ ד  לאמר ׁש ם הכנוֹ ת לּ וֹ  (רותוּת קראנה ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ בד ) בּ זה הּפ ס וּ ק ּפ וֹ תרים חכמים כב ). חבל (שמות אם ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֹ

הזּ ה הּפ סוּ ק ל וֹ . ּת ׁש יבנּ וּ  המׁש  בּ א עד רע שׂ למת ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַּת חבּ ל 
העוֹ לם. בּ זה  מדבּ ר אדם ׁש ל  עולמו,בּ נּ ׁש מה לבית כשהולך (ובגופו ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

העולם) בזה  לילהבנשמה  בּ כל יוֹ צאת אדם ׁש ל  ׁש נּ ׁש מתוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמלּמ ד 
מׁש יב  וּ למחרת ּה  אוֹ תּה , ממׁש כּ ן ה וּ א   ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְולילה,
נׁש מתוֹ  להפקיד האדם צרי לפיכ אדם. ׁש ל לחיקוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תּה 

כּ גוֹ ן רחמים, ׁש ל אחד ּפ ס וּ ק וקוֹ רא לא)ליוֹ צר וֹ , בּ יד(תהלים  ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
- בּ פּק דוֹ ן והיא וה וֹ איל אמת . אל  ה' אוֹ תי ּפ דית ר וּ חי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַאפקיד

תהלי זוהר 

יתה 263זוהר הלימוד כסליו סדר ז ליו

לאתהלי מזמור | לחודש ה | ראשו ספר 

נפׁש י: ּב צרוֹ ת העמדּת טידעּת  אוֹ יב בּ יד הסגּ רּת ני וא 
רגלי: יהויבּמ רחב עׁש ׁש החנּ ני לי צר כּ י 

וּ בטני: נפׁש י עיני ׁש נוֹ תייאבכעס וּ  חיּ י ביגוֹ ן כלוּ  כּ י 
עׁש ׁש וּ : ועצמי כחי בּ עוֹ ני ׁש ל כּ  צררייבבּ אנחה מכּ ל 

מ ולׁש כני חרּפ ה נדדוּ הייתי בּ חוּ ץ ראי למידּ עי וּ פחד אד 
אבד:יגמּמ נּ י: כּ כלי הייתי מלּ ב כּ מת כּ יידנׁש כּ חּת י 

עלי יחד בּ הוּ סדם מּס ביב מגוֹ ר רבּ ים דּ בּ ת ׁש מעּת י
זממוּ : נפׁש י יהוטולקחת בטחּת י עלי ואני 

אהי מיּ דטזאּת ה:אמרּת י הצּ ילני עּת תי בּ יד 
וּ מרדפי: ׁש יענייזאוֹ יבי הוֹ   ּעבד על פני האירה 

: ּיחבחסדיהו ּיבׁש ו קראתי כּ י ׁש ה אבוֹ  אל 
לׁש אוֹ ל: ידּ מוּ  הדּ ברוֹ תיטרׁש עים ׁש קר שׂ פתי ּת אלמנה 

ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  חוֹ בוֹ ת, בּ כּמ ה מחיּ בת ׁש היא ּפ י  על ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
בּ מדּ וֹ תיו  להתנהג  צרי זה כּ ענין אדם . ׁש ל לחיקוֹ  אוֹ תּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵמׁש יב

ׁש כּ תוּ ב  בּ דרכיו, וללכת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כח)ׁש ל  והלכ ּת (דברים ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הכּ בוֹ ד , כּ ּס א  מּת חת ׁש היא בּ ידוֹ , ּפ ּק דוֹ ן נׁש מתוֹ  ׁש הרי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ דרכיו.
אם וכתוּ ב בּ ידוֹ . נׁש מתוֹ  ּפ קדוֹ ן הרי סר וּ חה. מּט ּפ ה נוֹ צר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוהוּ א
, נ ׁש מת ולכלכּת  מעשׂ י חבל ּת  אם ,רע שׂ למת ּת חבּ ל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ָחבל 
ורע  רע ׁש ה וּ א  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  לבוּ ׁש וֹ  מאוֹ ר  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
ּת ׁש יבנּ וּ  מהע וֹ לם, להּפ טר  ּזמנ כּ ׁש יּ גּ יע המׁש , בּ א עד -  ָאבי◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב  יב )לוֹ , ּת נ ּה (קהלת נתנּה . אׁש ר האהים אל ּת ׁש וּ ב והרוּ ח ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
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ובוּ ז: בּ גאוה עתק צדּ יק צפנּת כ על אׁש ר טוּ ב רב מה 
אדם: בּ ני נגד  ּב לחסים ּפ עלּת  ּת סּת ירםכאלּ יראי 

לׁש נוֹ ת: מריב בּ סכּ ה ּת צּפ נם איׁש  מרכסי ּפ ני בּ סתר

. ל ׁש נּ תנּה  כּ מוֹ  מעשׂ יו ,לוֹ  אדם חבל אם  ּת חבּ ל. חבל אם ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ  את  ח וֹ בל לקוֹ נוֹ , חוֹ בוֹ תיו מרב  ׁש עתוֹ , כּ ׁש ה גּ יע כּ ן  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְלאחר

נ ׁש מתוֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְונוֹ טל 
 עד בג עצמ לרח ה ה   ל הע מ ליהע יקיְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹצ

צפנּת מה  א ׁש ר ט וּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב [הקדמת :(לא, ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

ואמר,]ז .)(דףהזוהר-בראשית אלעזר  ר בּ י לא)ּפ תח מה(תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
העליוֹ ן  הּט וֹ ב הוּ א כּ ּמ ה וגוֹ '. לּ יראי צפנּת  אׁש ר טוּ ב ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַרב
לאוֹ תם אדם לבני לעשׂ וֹ ת הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש עתיד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהנּ כ בּ ד
כּ ׁש נּ כנסים בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים חטא יראי  עליוֹ נים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

הוּ א וּ מי . טוּ ב רב אלּ א ,טוּ ב כתוּ ב  א העוֹ לם. קמה)לאוֹ תוֹ  (שם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הבּ א מהעוֹ לם ׁש וֹ פעים החיּ ים ענג וזהוּ  יבּ יעוּ .  טוּ ב רב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵזכר 

הוּ א ודּ אי  .טוּ ב רב זכר  ׁש הוּ א העוֹ למים, סג )לחי ורב (ישעיה ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
וגוֹ '. י שׂ ראל לבית  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְטוּ ב 

הּס וֹ דוֹ תע וֹ ד  וכל  החכמה, סוֹ ד  נחקק כּ אן ,טוּ ב רב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָמה
העץ  זה  - רב ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  - מ "ה כּ אן. ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנכללוּ 
ה וּ א וזה מּמ נּ וּ , קטן אחר  אילן  ׁש יּ ׁש  מוּ ם וחזק, ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל
ׁש נּ ברא האוֹ ר  זה - "ט וּ ב הרקיעים. לרוּ ם וּ מכניסוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָגּ ד וֹ ל
אוֹ תוֹ  ׁש גּ נז מוּ ם  - לּ יראי צפנּת  אׁש ר הראׁש וֹ ן . ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ וֹ ם

העוֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים
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ׁש כּ תוּ ב ּפ עלּת  העליוֹ ן , העדן גּ ן זה  טו)- מכוֹ ן (שמות  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ ני  נגד  . ּב לחוֹ סים ּפ עלּת  וזהוּ  ה'. ּפ על ּת   ְלׁש ב ּת◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ם עוֹ מדים ה צּ דּ יקים ׁש כּ ל ׁש לּ מּט ה העדן גּ ן זה - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָאדם
העוֹ לם ׁש ל  וּ דיוֹ קן  כּ צוּ רה יקר  בּ לבוּ ׁש  ׁש נּ תל בּ ׁש ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְבּ רוּ ח,
אדם בּ ני  ׁש ל  צוּ רה בּ אוֹ תּה  אדם, בּ ני  נגד וזה וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה,
 ֹלתו ועוֹ לים  בּ אויר וּ פוֹ רחים ׁש ם ונמצאים הזּ ה , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ עוֹ לם
ורוֹ חצים וּ פוֹ רחים ׁש לּ מעלה. העדן גּ ן  בּ אוֹ תוֹ  הרקיע ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְי ׁש יבת
למּט ה. ו ׁש וֹ רים ויוֹ רדים טהוֹ ר, אפרסמוֹ ן נהרוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְבּ טלּ י
כּ מ וֹ  נּס ים  להם לעשׂ וֹ ת אדם בּ ני  נגד נראים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים
הּמ אוֹ ר אוֹ ר את עכׁש ו ׁש ראינוּ  כּ מוֹ  עליוֹ נים, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים
חכמה ׁש ל בּ סוֹ ד וֹ ת ולדעת להסּת כּ ל זכינוּ  וא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,

◌ֵיוֹ תר.

ה א ר ד ה נז  רא אר זה  ב ט רב  ְִֶֶַַַָָָָמה 
יראייקיל – ִִִֵֶַַ

צפנ ּת מה  א ׁש ר טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב  פ':(לא , בראשית - [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

מו.)בראשית האוֹ ר](דף את אהים ויּ רא ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש ם וכתוּ ב  טוֹ ב , כּ י  כּ אן כּ תוּ ב רתחה. בּ וֹ  יּמ צא ׁש א טוֹ ב, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִכּ י

כד ) הּפ סוּ ק (במדבר  וסוֹ ף ישׂ ראל, את לבר ה' בּ עיני  טוֹ ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִכּ י
ו [מוכיח] . החׁש וּ בין האוֹ ר בּ ין אהים ויּ בדּ ל נמצאה- א לכן ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

כּ אחד . הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אוֹ תם ׁש ּת ף גּ ב על ואף רתחה, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ וֹ 

אוֹ רבּ א  וּ מאוֹ תוֹ  הזּ ה, האוֹ ר  מאיר  להי וֹ ת עליוֹ ן  האוֹ ר ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
חקיק וֹ תיו להתעּט ר ימין והוּ א בּ וֹ . ל כּ ל [חקוקיו]שׂ מחה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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ובוּ ז: בּ גאוה עתק צדּ יק צפנּת כ על אׁש ר טוּ ב רב מה 
אדם: בּ ני נגד  ּב לחסים ּפ עלּת  ּת סּת ירםכאלּ יראי 

לׁש נוֹ ת: מריב בּ סכּ ה ּת צּפ נם איׁש  מרכסי ּפ ני בּ סתר

. ל ׁש נּ תנּה  כּ מוֹ  מעשׂ יו ,לוֹ  אדם חבל אם  ּת חבּ ל. חבל אם ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ  את  ח וֹ בל לקוֹ נוֹ , חוֹ בוֹ תיו מרב  ׁש עתוֹ , כּ ׁש ה גּ יע כּ ן  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְלאחר

נ ׁש מתוֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְונוֹ טל 
 עד בג עצמ לרח ה ה   ל הע מ ליהע יקיְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹצ

צפנּת מה  א ׁש ר ט וּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב [הקדמת :(לא, ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

ואמר,]ז .)(דףהזוהר-בראשית אלעזר  ר בּ י לא)ּפ תח מה(תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
העליוֹ ן  הּט וֹ ב הוּ א כּ ּמ ה וגוֹ '. לּ יראי צפנּת  אׁש ר טוּ ב ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַרב
לאוֹ תם אדם לבני לעשׂ וֹ ת הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש עתיד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהנּ כ בּ ד
כּ ׁש נּ כנסים בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים חטא יראי  עליוֹ נים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

הוּ א וּ מי . טוּ ב רב אלּ א ,טוּ ב כתוּ ב  א העוֹ לם. קמה)לאוֹ תוֹ  (שם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הבּ א מהעוֹ לם ׁש וֹ פעים החיּ ים ענג וזהוּ  יבּ יעוּ .  טוּ ב רב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵזכר 

הוּ א ודּ אי  .טוּ ב רב זכר  ׁש הוּ א העוֹ למים, סג )לחי ורב (ישעיה ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
וגוֹ '. י שׂ ראל לבית  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְטוּ ב 

הּס וֹ דוֹ תע וֹ ד  וכל  החכמה, סוֹ ד  נחקק כּ אן ,טוּ ב רב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָמה
העץ  זה  - רב ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  - מ "ה כּ אן. ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנכללוּ 
ה וּ א וזה מּמ נּ וּ , קטן אחר  אילן  ׁש יּ ׁש  מוּ ם וחזק, ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל
ׁש נּ ברא האוֹ ר  זה - "ט וּ ב הרקיעים. לרוּ ם וּ מכניסוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָגּ ד וֹ ל
אוֹ תוֹ  ׁש גּ נז מוּ ם  - לּ יראי צפנּת  אׁש ר הראׁש וֹ ן . ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ וֹ ם

העוֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים
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ׁש כּ תוּ ב ּפ עלּת  העליוֹ ן , העדן גּ ן זה  טו)- מכוֹ ן (שמות  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ ני  נגד  . ּב לחוֹ סים ּפ עלּת  וזהוּ  ה'. ּפ על ּת   ְלׁש ב ּת◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ם עוֹ מדים ה צּ דּ יקים ׁש כּ ל ׁש לּ מּט ה העדן גּ ן זה - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָאדם
העוֹ לם ׁש ל  וּ דיוֹ קן  כּ צוּ רה יקר  בּ לבוּ ׁש  ׁש נּ תל בּ ׁש ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְבּ רוּ ח,
אדם בּ ני  ׁש ל  צוּ רה בּ אוֹ תּה  אדם, בּ ני  נגד וזה וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה,
 ֹלתו ועוֹ לים  בּ אויר וּ פוֹ רחים ׁש ם ונמצאים הזּ ה , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ עוֹ לם
ורוֹ חצים וּ פוֹ רחים ׁש לּ מעלה. העדן גּ ן  בּ אוֹ תוֹ  הרקיע ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְי ׁש יבת
למּט ה. ו ׁש וֹ רים ויוֹ רדים טהוֹ ר, אפרסמוֹ ן נהרוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְבּ טלּ י
כּ מ וֹ  נּס ים  להם לעשׂ וֹ ת אדם בּ ני  נגד נראים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים
הּמ אוֹ ר אוֹ ר את עכׁש ו ׁש ראינוּ  כּ מוֹ  עליוֹ נים, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים
חכמה ׁש ל בּ סוֹ ד וֹ ת ולדעת להסּת כּ ל זכינוּ  וא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,

◌ֵיוֹ תר.

ה א ר ד ה נז  רא אר זה  ב ט רב  ְִֶֶַַַָָָָמה 
יראייקיל – ִִִֵֶַַ

צפנ ּת מה  א ׁש ר טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב  פ':(לא , בראשית - [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

מו.)בראשית האוֹ ר](דף את אהים ויּ רא ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש ם וכתוּ ב  טוֹ ב , כּ י  כּ אן כּ תוּ ב רתחה. בּ וֹ  יּמ צא ׁש א טוֹ ב, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִכּ י

כד ) הּפ סוּ ק (במדבר  וסוֹ ף ישׂ ראל, את לבר ה' בּ עיני  טוֹ ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִכּ י
ו [מוכיח] . החׁש וּ בין האוֹ ר בּ ין אהים ויּ בדּ ל נמצאה- א לכן ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

כּ אחד . הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אוֹ תם ׁש ּת ף גּ ב על ואף רתחה, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ וֹ 

אוֹ רבּ א  וּ מאוֹ תוֹ  הזּ ה, האוֹ ר  מאיר  להי וֹ ת עליוֹ ן  האוֹ ר ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
חקיק וֹ תיו להתעּט ר ימין והוּ א בּ וֹ . ל כּ ל [חקוקיו]שׂ מחה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
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כּ תוּ ב נאמר. והרי אּת וֹ , יחד לא)חקוּ קים טוּ ב(תהלים רב מה ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
אוֹ ר זה - טוּ ב רב מה . ּב לח וֹ סים ּפ עלּת   לּ יראי צפנּת  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ׁש הם לצּ דּ יקים, - לּ יראי הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש גּ נז ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִראׁש וֹ ן

ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  חטא ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

ר דה נז  להס ל  יכלה  רה ל  אי הדל ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָהא ר
לבא לעתיד יקיל ִִִֶַָָָה א

צפנּת מה א ׁש ר טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב פ':(לא, ח"א [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

מו.)בראשית לז](דף סימן מהשמטות יהי השלמה  אהים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
ויהי  ׁש כּ תוּ ב הי וּ , ה גּ ד וֹ לים  אוֹ רוֹ ת ׁש ני יוֹ חנן, ר בּ י  ואמר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ ר.
האחד  הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ולקח טוֹ ב . כּ י נאמר ועליו ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ ר,

ׁש כּ תוּ ב  לבא, לעתיד ל צּ דּ יקים לא)וּ גנזוֹ  טוּ ב(תהלים רב מה  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
מלּמ ד  אדם. בּ ני  נגד   ּב לח וֹ סים ּפ עלּת   לּ יראי צפנּת  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ו יּ רא ׁש כּ תוּ ב  בּ וֹ , להסּת כּ ל יכוֹ לה בּ ריּ ה כּ ל אין הראׁש וֹ ן  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶׁש אוֹ ר
עשׂ ה אׁש ר כּ ל  את  אהים ויּ רא טוֹ ב, כּ י האוֹ ר את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאהים
ע שׂ ה, אׁש ר כּ ל את ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ראה מאד . טוֹ ב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה

וּ בהיר. מזהיר מאד טוֹ ב ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָראה

החכמה,ולקח  נתיבוֹ ת וּ ׁש ּת ים ׁש ׁש ים וכלל הּט וֹ ב, מאוֹ רוֹ  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב והינ וּ  הזּ ה, לעוֹ לם ד )וּ נתנוֹ  טוֹ ב (משלי לקח כּ י  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌

ּת וֹ רה ׁש ל אוֹ צרּה  אוֹ מר : הוי ּת עזב וּ . אל  ּת וֹ רתי לכם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָנתּת י 
ה ּמ דּ ה זאת י ׁש מר וּ  אם הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואמר  ּפ ה. ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על
והיא ה זּ ה, העוֹ לם בּ כלל נחׁש בת הּמ דּ ה ׁש זאת הזּ ה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ה גּ נ וּ ז. הּט וֹ ב  ׁש הוּ א הבּ א הע וֹ לם לחיּ י  יזכּ וּ  ּפ ה, ׁש בּ על ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָּת וֹ רה
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ה וּ אוּ מה   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ע זּ וֹ  ׁש כּ תוּ בהוּ א ג )? ונגּה (חבקוק ָ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌
להיוֹ ת הראׁש וֹ ן מהאוֹ ר ׁש נּ לקח הנּ גּה  עתיד  ּת היה . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָכּ אוֹ ר

להוֹ רוֹ תם.כּ אוֹ  כּ תבּת י אׁש ר והּמ צוה הּת וֹ רה בני יקיּ מוּ  אם ר , ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
א)וכתוּ ב אּמ ,(משלי  ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  ואל אבי מוּ סר  בּ ני ׁש מע ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌
ג )וכתוּ ב  חביוֹ ן (חבקוק וּ מהוּ  עזּ ה. חביוֹ ן וׁש ם לוֹ , מיּ ד וֹ  וקרנים ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌

לּ יראי.עזה צפנּת  ׁש נּ אמר  והח בּ יא, ׁש גּ נז האוֹ ר  אוֹ תוֹ  א לּ א ? ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
 ּבּ צל ׁש חוֹ סים אוֹ תם , ּב לח וֹ סים ּפ עלּת  - לנוּ  ׁש נּ ׁש אר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוזה
וּ מקדּ ׁש ים ,מצווֹ תי וּ מקיּ מים ּת וֹ רת וׁש וֹ מרים הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
אדם. בּ ני  נגד ׁש נּ אמר וּ בגּ לוּ י , בּ ּס תר וּ מיחדים הגּ דוֹ ל ִׁש מ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ותוֹ רהאמר  לישׂ ראל, א וֹ רה ׁש היא מל ּמ ד  רחוּ מאי, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר ו)אוֹ רה, ואמר(משלי  אוֹ ר. ותוֹ רה  מצוה נר כּ י ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ּת וֹ רה זה - אוֹ ר ּפ ה. ׁש בּ על ּת וֹ רה זוֹ  - וּ מצוה מצוה, זוֹ  - ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵנר
מׁש ל  אוֹ ר. ל וֹ  קוֹ רא האוֹ ר, נתק יּ ם ׁש כּ בר  ֹמּת ו אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ כתב.

דּ וֹ מה הדּ בר ׁש יּ וֹ םלמה ּפ י על אף הבּ ית, בּ סּפ י  צנ וּ ע לאדם ? ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
אם אלּ א בּ יתוֹ   ֹבּ תו רוֹ אה אדם אין בּ עוֹ לם, גּ דוֹ ל ואוֹ ר ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א
נר, ׁש היא ּפ י  על אף ּפ ה. ׁש בּ על ּת וֹ רה - נר  נר . בּ וֹ  הכניס ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵכּ ן

ה וּ א וּ מי סוֹ ד וֹ תיה, וּ לבאר קׁש יוֹ תיה לפרק ּת וֹ רה לּה  ?צריכה ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הראׁש וֹ ן. הא וֹ ר  זה ה', ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִיראת

ויהי ׁש אמר אוֹ ר יהי א הים ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב מהוּ  מאיר , ר בּ י  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כן  ויהי  ל וֹ  אמר  ו א הה וּ אאוֹ ר, ׁש האוֹ ר  מלּמ ד  ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  גּ נזוֹ  בּ וֹ , להסּת כּ ל יכוֹ לה בּ ריּ ה כּ ל ואין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל,
ׁש בּ עוֹ לם, סחוֹ רה כּ ל  מדּ ת והיא לבא, לעתיד  לצּ דּ יקים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהוּ א
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כּ תוּ ב נאמר. והרי אּת וֹ , יחד לא)חקוּ קים טוּ ב(תהלים רב מה ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
אוֹ ר זה - טוּ ב רב מה . ּב לח וֹ סים ּפ עלּת   לּ יראי צפנּת  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ׁש הם לצּ דּ יקים, - לּ יראי הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש גּ נז ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִראׁש וֹ ן

ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  חטא ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

ר דה נז  להס ל  יכלה  רה ל  אי הדל ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָהא ר
לבא לעתיד יקיל ִִִֶַָָָה א

צפנּת מה א ׁש ר טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב פ':(לא, ח"א [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

מו.)בראשית לז](דף סימן מהשמטות יהי השלמה  אהים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
ויהי  ׁש כּ תוּ ב הי וּ , ה גּ ד וֹ לים  אוֹ רוֹ ת ׁש ני יוֹ חנן, ר בּ י  ואמר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ ר.
האחד  הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ולקח טוֹ ב . כּ י נאמר ועליו ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ ר,

ׁש כּ תוּ ב  לבא, לעתיד ל צּ דּ יקים לא)וּ גנזוֹ  טוּ ב(תהלים רב מה  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
מלּמ ד  אדם. בּ ני  נגד   ּב לח וֹ סים ּפ עלּת   לּ יראי צפנּת  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ו יּ רא ׁש כּ תוּ ב  בּ וֹ , להסּת כּ ל יכוֹ לה בּ ריּ ה כּ ל אין הראׁש וֹ ן  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶׁש אוֹ ר
עשׂ ה אׁש ר כּ ל  את  אהים ויּ רא טוֹ ב, כּ י האוֹ ר את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאהים
ע שׂ ה, אׁש ר כּ ל את ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ראה מאד . טוֹ ב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה

וּ בהיר. מזהיר מאד טוֹ ב ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָראה

החכמה,ולקח  נתיבוֹ ת וּ ׁש ּת ים ׁש ׁש ים וכלל הּט וֹ ב, מאוֹ רוֹ  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב והינ וּ  הזּ ה, לעוֹ לם ד )וּ נתנוֹ  טוֹ ב (משלי לקח כּ י  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌

ּת וֹ רה ׁש ל אוֹ צרּה  אוֹ מר : הוי ּת עזב וּ . אל  ּת וֹ רתי לכם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָנתּת י 
ה ּמ דּ ה זאת י ׁש מר וּ  אם הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואמר  ּפ ה. ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על
והיא ה זּ ה, העוֹ לם בּ כלל נחׁש בת הּמ דּ ה ׁש זאת הזּ ה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ה גּ נ וּ ז. הּט וֹ ב  ׁש הוּ א הבּ א הע וֹ לם לחיּ י  יזכּ וּ  ּפ ה, ׁש בּ על ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָּת וֹ רה
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ה וּ אוּ מה   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ע זּ וֹ  ׁש כּ תוּ בהוּ א ג )? ונגּה (חבקוק ָ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌
להיוֹ ת הראׁש וֹ ן מהאוֹ ר ׁש נּ לקח הנּ גּה  עתיד  ּת היה . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָכּ אוֹ ר

להוֹ רוֹ תם.כּ אוֹ  כּ תבּת י אׁש ר והּמ צוה הּת וֹ רה בני יקיּ מוּ  אם ר , ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
א)וכתוּ ב אּמ ,(משלי  ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  ואל אבי מוּ סר  בּ ני ׁש מע ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌
ג )וכתוּ ב  חביוֹ ן (חבקוק וּ מהוּ  עזּ ה. חביוֹ ן וׁש ם לוֹ , מיּ ד וֹ  וקרנים ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌

לּ יראי.עזה צפנּת  ׁש נּ אמר  והח בּ יא, ׁש גּ נז האוֹ ר  אוֹ תוֹ  א לּ א ? ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
 ּבּ צל ׁש חוֹ סים אוֹ תם , ּב לח וֹ סים ּפ עלּת  - לנוּ  ׁש נּ ׁש אר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוזה
וּ מקדּ ׁש ים ,מצווֹ תי וּ מקיּ מים ּת וֹ רת וׁש וֹ מרים הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
אדם. בּ ני  נגד ׁש נּ אמר וּ בגּ לוּ י , בּ ּס תר וּ מיחדים הגּ דוֹ ל ִׁש מ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ותוֹ רהאמר  לישׂ ראל, א וֹ רה ׁש היא מל ּמ ד  רחוּ מאי, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר ו)אוֹ רה, ואמר(משלי  אוֹ ר. ותוֹ רה  מצוה נר כּ י ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ּת וֹ רה זה - אוֹ ר ּפ ה. ׁש בּ על ּת וֹ רה זוֹ  - וּ מצוה מצוה, זוֹ  - ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵנר
מׁש ל  אוֹ ר. ל וֹ  קוֹ רא האוֹ ר, נתק יּ ם ׁש כּ בר  ֹמּת ו אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ כתב.

דּ וֹ מה הדּ בר ׁש יּ וֹ םלמה ּפ י על אף הבּ ית, בּ סּפ י  צנ וּ ע לאדם ? ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
אם אלּ א בּ יתוֹ   ֹבּ תו רוֹ אה אדם אין בּ עוֹ לם, גּ דוֹ ל ואוֹ ר ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א
נר, ׁש היא ּפ י  על אף ּפ ה. ׁש בּ על ּת וֹ רה - נר  נר . בּ וֹ  הכניס ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵכּ ן

ה וּ א וּ מי סוֹ ד וֹ תיה, וּ לבאר קׁש יוֹ תיה לפרק ּת וֹ רה לּה  ?צריכה ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הראׁש וֹ ן. הא וֹ ר  זה ה', ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִיראת

ויהי ׁש אמר אוֹ ר יהי א הים ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב מהוּ  מאיר , ר בּ י  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כן  ויהי  ל וֹ  אמר  ו א הה וּ אאוֹ ר, ׁש האוֹ ר  מלּמ ד  ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  גּ נזוֹ  בּ וֹ , להסּת כּ ל יכוֹ לה בּ ריּ ה כּ ל ואין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל,
ׁש בּ עוֹ לם, סחוֹ רה כּ ל  מדּ ת והיא לבא, לעתיד  לצּ דּ יקים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהוּ א
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מדּ ת היא מה ועל  ודר. סחרת ׁש ּק וֹ רין יקרה אבן כּ ח ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְוהוּ א
אחתדּ ר מזּ יוּה  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש לּ קח מל ּמ ד  אלּ א ? ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌

כּ ל  בּ ּה  וכלל וּ מקטת, נאה יקרה אבן מּמ נּ ה וּ בנה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵמאלּפ ים,
◌ְ◌ִ◌ַהּמ צווֹ ת.

ה ר לכל עת וה  והנהגת האבת  ְְְְְֲַַַַַָָָָָָָָָמע י

ואבּ א ז וֹ  יקרה אבן לוֹ  נתנוּ  לוֹ , לתת כּ ח וֹ  וּ בּק ׁש  אברהם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ׁש נּ אמר מדּ תוֹ , ונטל זכה אוֹ תּה . ז)רצה אמת(מיכה ּת ּת ן ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌

וא לוֹ  ונתנוּ  כּ חוֹ , וּ בּק ׁש  יצחק  בּ א לאברהם . חסד  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְליעקב 
ה ּפ חד , דּ הינוּ  הגּ בוּ רה, מדּ ת  ׁש היה מדּ תוֹ , ונטל זכה בּ ּה . ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָרצה

לא)ׁש כּ תוּ ב  יצחק.(בראשית  אביו בּ פחד  יעקב ויּ בע ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אמרבּ א לוֹ . נתנוּ הוּ  וא בּ ּה  ורצה ואברהםיעקב הוֹ איל ל וֹ , ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ותכל  בּ אמצע תהיה  אּת ה  למ ּט ה, ויצחק ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה

האמצע  וּ מהוּ  ליעקב . אמת ּת ּת ן ׁש כּ תוּ ב הינוּ ׁש לׁש ּת ם, ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ליעקב  אמת ּת ּת ן כּ תוּ ב והרי אחד ,ׁש לוֹ ם, הם וׁש לוֹ ם אמת ? ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֱֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נּ אמר ט )כּ מוֹ  ואמת,(אסתר  ׁש לוֹ ם לט )דּ ברי יהיה(ישעיה כּ י ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב והינוּ  בּ ימי, ואמת נח)ׁש ל וֹ ם נחלת(שם  והאכלּת י ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

והּפ חד  החסד לוֹ  ׁש יּ ׁש  גּ מ וּ רה נחלה דּ הינוּ  . אבי ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעקב
אמר וּ לפיכ והל וֹ ם. קיח)והאמת הבּ וֹ נים(תהלים מאסוּ  אבן ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

ּפ נּ ה. לראׁש  ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

ע ּת האבן היתה  העוֹ לם, את ׁש בּ נוּ  ויצחק, אברהם - מאס וּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
נאמר והא בּ ּה , מאסוּ  ולּמ ה ּפ נּ ה. כו)לראׁש  (בראשית ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

מצותי  מׁש מר ּת י  ויּ ׁש מר  בּ קלי אברהם  ׁש מע  אׁש ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵעקב
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ות וֹ רתי  מׁש מר ּת י חּק וֹ תי  זּ ה מה ׁש כּ ל ? חסד: מדּ ת אמרה ? ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מלאכּת י , לעשׂ וֹ ת אני הצרכ ּת י א בּ עוֹ לם אברהם היוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ְימי

בּ מקוֹ מי . ׁש ם עמד אברהם בּ מדּ ה ׁש הרי  - מ ׁש מרּת י ויּ ׁש מר  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ואפ לּ וּ  כּ לּ וֹ , העוֹ לם את מזכּ ה ׁש אני מלאכ ּת י , היתה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָז וֹ 
בּ לבבם  וּ מביא מׁש יבם ועוֹ ד  אוֹ תם. מז כּ ה אני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתחיּ ב וּ 

אברהם  עשׂ ה זה  כּ ל אביהם. רצ וֹ ן וכתוּ בלעשׂ וֹ ת  כא), (שם ַ◌ֲ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עוֹ לם, בּ אי  לכל וּ מימיו לחמוֹ  סדּ ר ׁש בע . בּ באר  אׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּט ע

ע וֹ בדים אּת ם למי  לבּ ם: על וּ מד בּ ר מזכּ ה עבדוּ והיה  ? ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
והארץ  המים אהי ה' ׁש היוּ את עד להם, דּ וֹ ר ׁש  והיה ! ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
וׁש בים.בּ אים ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מזכּ הוּ מנּ ין היה החיּ בים ׁש אף ׁש נּ אמר לנוּ  יח)? המכּס ה(שם  ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌
אזכּ הוּ  אלּ א וגוֹ מר. יהיה הי וֹ  ואברהם מאברהם, ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲאני
ידע  ׁש א לוֹ מר  אפׁש ר  וכי  ויזכּ ה. רחמים עליהם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ בּק ׁש 

להנּ צל  יכל וּ  ׁש א הוּ א  ּבּ רו אמר.הּק ד וֹ ׁש  הוּ א זכ וּ תוֹ  אלּ א  ? ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ּפ וֹ תחים - לּט מא  בּ א אוֹ תוֹ . מסיּ עין - ל ּט הר  בּ א אמרוּ , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

לוֹ  ּפ וֹ תחים זּ ה מה מצותי לוֹ . ּת מיד. ה ּפ תוּ חים אוֹ תם ? ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אׁש מרחּק וֹ תי בּה , חפצּת י  וא הוֹ איל אמר , - ותוֹ רתי ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֹ

ּת וֹ רתי  זּ ה מה וּ פל ּפ וּ ליםמצותיה. הוֹ ראוֹ ת אפ לּ וּ  אלּ א ? ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מ ם זּ ה וּ מה וקיּ מם . וּ פל ּפ ל ידעם ה וּ א  למעלה ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש מוּ רים

י שׂ ראל  אבן האוֹ ררוֹ עה וּ מהוּ  העליוֹ ן. צדק  אוֹ מר, הוי  ? ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הצּ פוּ ן  הימ נּ הה גּ ד וֹ ל למּט ה  ׁש דּ רה והאבן סחרת. והינוּ  ? ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

ה וּ א וּ מה דּ ר , יד נקראת ׁש ל אצבּ ע וֹ ת חמׁש  הינוּ  לוֹ , מיּ ד וֹ  ? ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
מההשמטות]ימין: .[ע"כ ָ◌ִ◌
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מדּ ת היא מה ועל  ודר. סחרת ׁש ּק וֹ רין יקרה אבן כּ ח ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְוהוּ א
אחתדּ ר מזּ יוּה  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש לּ קח מל ּמ ד  אלּ א ? ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌

כּ ל  בּ ּה  וכלל וּ מקטת, נאה יקרה אבן מּמ נּ ה וּ בנה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵמאלּפ ים,
◌ְ◌ִ◌ַהּמ צווֹ ת.

ה ר לכל עת וה  והנהגת האבת  ְְְְְֲַַַַַָָָָָָָָָמע י

ואבּ א ז וֹ  יקרה אבן לוֹ  נתנוּ  לוֹ , לתת כּ ח וֹ  וּ בּק ׁש  אברהם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ׁש נּ אמר מדּ תוֹ , ונטל זכה אוֹ תּה . ז)רצה אמת(מיכה ּת ּת ן ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌

וא לוֹ  ונתנוּ  כּ חוֹ , וּ בּק ׁש  יצחק  בּ א לאברהם . חסד  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְליעקב 
ה ּפ חד , דּ הינוּ  הגּ בוּ רה, מדּ ת  ׁש היה מדּ תוֹ , ונטל זכה בּ ּה . ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָרצה

לא)ׁש כּ תוּ ב  יצחק.(בראשית  אביו בּ פחד  יעקב ויּ בע ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אמרבּ א לוֹ . נתנוּ הוּ  וא בּ ּה  ורצה ואברהםיעקב הוֹ איל ל וֹ , ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ותכל  בּ אמצע תהיה  אּת ה  למ ּט ה, ויצחק ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה

האמצע  וּ מהוּ  ליעקב . אמת ּת ּת ן ׁש כּ תוּ ב הינוּ ׁש לׁש ּת ם, ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ליעקב  אמת ּת ּת ן כּ תוּ ב והרי אחד ,ׁש לוֹ ם, הם וׁש לוֹ ם אמת ? ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֱֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נּ אמר ט )כּ מוֹ  ואמת,(אסתר  ׁש לוֹ ם לט )דּ ברי יהיה(ישעיה כּ י ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב והינוּ  בּ ימי, ואמת נח)ׁש ל וֹ ם נחלת(שם  והאכלּת י ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

והּפ חד  החסד לוֹ  ׁש יּ ׁש  גּ מ וּ רה נחלה דּ הינוּ  . אבי ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעקב
אמר וּ לפיכ והל וֹ ם. קיח)והאמת הבּ וֹ נים(תהלים מאסוּ  אבן ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

ּפ נּ ה. לראׁש  ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

ע ּת האבן היתה  העוֹ לם, את ׁש בּ נוּ  ויצחק, אברהם - מאס וּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
נאמר והא בּ ּה , מאסוּ  ולּמ ה ּפ נּ ה. כו)לראׁש  (בראשית ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

מצותי  מׁש מר ּת י  ויּ ׁש מר  בּ קלי אברהם  ׁש מע  אׁש ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵעקב
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ות וֹ רתי  מׁש מר ּת י חּק וֹ תי  זּ ה מה ׁש כּ ל ? חסד: מדּ ת אמרה ? ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מלאכּת י , לעשׂ וֹ ת אני הצרכ ּת י א בּ עוֹ לם אברהם היוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ְימי

בּ מקוֹ מי . ׁש ם עמד אברהם בּ מדּ ה ׁש הרי  - מ ׁש מרּת י ויּ ׁש מר  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ואפ לּ וּ  כּ לּ וֹ , העוֹ לם את מזכּ ה ׁש אני מלאכ ּת י , היתה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָז וֹ 
בּ לבבם  וּ מביא מׁש יבם ועוֹ ד  אוֹ תם. מז כּ ה אני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתחיּ ב וּ 

אברהם  עשׂ ה זה  כּ ל אביהם. רצ וֹ ן וכתוּ בלעשׂ וֹ ת  כא), (שם ַ◌ֲ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עוֹ לם, בּ אי  לכל וּ מימיו לחמוֹ  סדּ ר ׁש בע . בּ באר  אׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּט ע

ע וֹ בדים אּת ם למי  לבּ ם: על וּ מד בּ ר מזכּ ה עבדוּ והיה  ? ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
והארץ  המים אהי ה' ׁש היוּ את עד להם, דּ וֹ ר ׁש  והיה ! ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
וׁש בים.בּ אים ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מזכּ הוּ מנּ ין היה החיּ בים ׁש אף ׁש נּ אמר לנוּ  יח)? המכּס ה(שם  ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌
אזכּ הוּ  אלּ א וגוֹ מר. יהיה הי וֹ  ואברהם מאברהם, ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲאני
ידע  ׁש א לוֹ מר  אפׁש ר  וכי  ויזכּ ה. רחמים עליהם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ בּק ׁש 

להנּ צל  יכל וּ  ׁש א הוּ א  ּבּ רו אמר.הּק ד וֹ ׁש  הוּ א זכ וּ תוֹ  אלּ א  ? ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ּפ וֹ תחים - לּט מא  בּ א אוֹ תוֹ . מסיּ עין - ל ּט הר  בּ א אמרוּ , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

לוֹ  ּפ וֹ תחים זּ ה מה מצותי לוֹ . ּת מיד. ה ּפ תוּ חים אוֹ תם ? ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אׁש מרחּק וֹ תי בּה , חפצּת י  וא הוֹ איל אמר , - ותוֹ רתי ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֹ

ּת וֹ רתי  זּ ה מה וּ פל ּפ וּ ליםמצותיה. הוֹ ראוֹ ת אפ לּ וּ  אלּ א ? ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מ ם זּ ה וּ מה וקיּ מם . וּ פל ּפ ל ידעם ה וּ א  למעלה ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש מוּ רים

י שׂ ראל  אבן האוֹ ררוֹ עה וּ מהוּ  העליוֹ ן. צדק  אוֹ מר, הוי  ? ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הצּ פוּ ן  הימ נּ הה גּ ד וֹ ל למּט ה  ׁש דּ רה והאבן סחרת. והינוּ  ? ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

ה וּ א וּ מה דּ ר , יד נקראת ׁש ל אצבּ ע וֹ ת חמׁש  הינוּ  לוֹ , מיּ ד וֹ  ? ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
מההשמטות]ימין: .[ע"כ ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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הא ל לע  פה ט ב  הרב ְַַַַָָָָָָה כר

צפנ ּת מה  א ׁש ר טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב  פ':(לא , בראשית - [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

מז .)בראשית רבּ י ](דף  צבאם. וכל והארץ המים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַויכלּ וּ 
ּפ תח, לא)אלעזר לּ יראי(תהלים  צפנ ּת  אׁש ר טוּ ב רב מה ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ראה, בּ א  אדם. בּ ני נגד  ּב לחוֹ סים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ עלּת 
וּ לתּק ן  בּ עבוֹ דתוֹ  ׁש לם  להיוֹ ת  אוֹ תוֹ  והתקין בּ עוֹ לם אדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ רא
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש גּ נז העליוֹ ן לאוֹ ר  ׁש יּ זכּ ה כּ די  דּ רכיו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאת

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  סד )ל צּ דּ יקים, זוּ לת(ישעיה אהים ראתה  א עין ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ל וֹ . למחכּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה 

הא ל הע  י כל  מרי א  אנ ה ְְִֶֶַַָָָָָמהו

צפנ ּת מה  א ׁש ר טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב  פ':(לא , בראשית - [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

מז .)בראשית מההשמטות(דף  השלמה ט"ל)- בּ רכיה](סימן ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָיׁש ב 
י וֹ דעים ו א הבּ א, הע וֹ לם יוֹ ם כּ ל אוֹ מרים ׁש אנוּ  זּ ה מה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְודר ׁש ,

דאתי עלמא מתרגּ ם הבּ א העוֹ לם אמר , הבא)מה מלּמ ד (העולם , ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
להאיר, גּ דוֹ ל  אוֹ ר לברא במחׁש בה עלה העוֹ לם ׁש נּ ברא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶׁש ּק דם
צפה בּ וֹ . לׁש ט  יכ וֹ לה בּ ריּ ה כּ ל ׁש אין גּ דוֹ ל אוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונברא
ושׂ ם ׁש ביעי לקח לסבלוֹ , יכ וֹ לים ׁש אינם הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אם אמר , לבא. לעתיד לצּ דּ יקים גּ נזוֹ  והאר  בּ מקוֹ מוֹ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלהם
אחרוֹ ן, לעוֹ לם זה להם אּת ן - וי ׁש מר וּ הוּ  הביעי בּ זה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִיזכּ וּ 
ימי  ׁש ׁש ת מּק דם בּ א ׁש כּ בר הבּ א, העוֹ לם ׁש כּ ת וּ ב ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לא)בראׁש ית. צפנ ּת (תהלים אׁש ר טוּ ב רב מה ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אדם: בּ ני  נגד  ּב לחוֹ סים  ּפ עלּת  מההשמטות.לּ יראי ע "כ ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
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ל ע חלק ל להית  יזה   י כל רה  ל מי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָל
עלמת נה  א ל ויחב  ְְִֵֵַָָָָָה א 

צפנּת רבמה אׁש ר ט וּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי -:(לא , [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

בראשית פ' מז .)בראשית  לאוֹ תוֹ ](דף האדם יזכּ ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַוּ ב ּמ ה
בּ ּת וֹ רה.האוֹ ר י וֹ ם,? בּ כל בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ׁש כּ ל  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ נה  כּ אלּ וּ  ל וֹ  ויחׁש ב  הבּ א, בּ עוֹ לם חלק  לוֹ  להיוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיזכּ ה
ונתקן  העוֹ לם נבנה בּ ּת וֹ רה  ׁש הרי ׁש כּ תוּ ב עוֹ למוֹ ת, זהוּ  . ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ג ) וכתוּ ב (משלי  בּ תבוּ נה, ׁש מים כּ וֹ נן ארץ יסד  בּ חכמה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְה'
ח) ׁש כּ ל (שם יוֹ ם . יוֹ ם ׁש עׁש וּ עים ואהיה אמ וֹ ן אצלוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָואהיה

אוֹ תם. וּ מקיּ ם עוֹ למוֹ ת מתּק ן בּ ּה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי 

העוֹ לםוּ בא את הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עשׂ ה בּ רוּ ח וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ ּת וֹ רה, ׁש עוֹ סקים אלּ וּ  ׁש ל ר וּ ח ע וֹ מד, הוּ א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָוּ ברוּ ח
רב  מה ר בּ ן. בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת הבל ׁש ל רוּ ח ׁש כּ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
חטא. יראי  לאוֹ תם - לּ יראי ׁש נּ גנז. הּט וּ ב זה - ְטוּ ב◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

ּפ על ּת  זּ ה מה -  ּב לח וֹ סים בראׁש ית.ּפ עלּת  מעשׂ ה  זה ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אוֹ תוֹ  ע שׂ ה בּ אּמ נוּ ת ׁש הרי  עדן, גּ ן זה אמר , אבּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
את בּ וֹ  לחזּ ק ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  בּ ארץ  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לא)הצּ דּ יקים. נגד (תהלים   ּב לחוֹ סים ּפ עלּת  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
נגד הוּ א ׁש הרי אדם. עליוֹ נים[בני]בּ ני נגד והאחר אדם, ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

בּ ני  ונגד למעלה  העדן גּ ן  ׁש מע וֹ ן, רבּ י אמר  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים.
הוּ א, אדם]אדם בני  נגד הוא האחר צדּ יקים[ואפלו  בּ וֹ  להתכּ נּ ס ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ר בּ וֹ נם. רצ וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים

תהלי זוהר 
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הא ל לע  פה ט ב  הרב ְַַַַָָָָָָה כר

צפנ ּת מה  א ׁש ר טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב  פ':(לא , בראשית - [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

מז .)בראשית רבּ י ](דף  צבאם. וכל והארץ המים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַויכלּ וּ 
ּפ תח, לא)אלעזר לּ יראי(תהלים  צפנ ּת  אׁש ר טוּ ב רב מה ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ראה, בּ א  אדם. בּ ני נגד  ּב לחוֹ סים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ עלּת 
וּ לתּק ן  בּ עבוֹ דתוֹ  ׁש לם  להיוֹ ת  אוֹ תוֹ  והתקין בּ עוֹ לם אדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ רא
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש גּ נז העליוֹ ן לאוֹ ר  ׁש יּ זכּ ה כּ די  דּ רכיו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאת

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  סד )ל צּ דּ יקים, זוּ לת(ישעיה אהים ראתה  א עין ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ל וֹ . למחכּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה 

הא ל הע  י כל  מרי א  אנ ה ְְִֶֶַַָָָָָמהו

צפנ ּת מה  א ׁש ר טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב  פ':(לא , בראשית - [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

מז .)בראשית מההשמטות(דף  השלמה ט"ל)- בּ רכיה](סימן ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָיׁש ב 
י וֹ דעים ו א הבּ א, הע וֹ לם יוֹ ם כּ ל אוֹ מרים ׁש אנוּ  זּ ה מה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְודר ׁש ,

דאתי עלמא מתרגּ ם הבּ א העוֹ לם אמר , הבא)מה מלּמ ד (העולם , ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
להאיר, גּ דוֹ ל  אוֹ ר לברא במחׁש בה עלה העוֹ לם ׁש נּ ברא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶׁש ּק דם
צפה בּ וֹ . לׁש ט  יכ וֹ לה בּ ריּ ה כּ ל ׁש אין גּ דוֹ ל אוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונברא
ושׂ ם ׁש ביעי לקח לסבלוֹ , יכ וֹ לים ׁש אינם הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אם אמר , לבא. לעתיד לצּ דּ יקים גּ נזוֹ  והאר  בּ מקוֹ מוֹ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלהם
אחרוֹ ן, לעוֹ לם זה להם אּת ן - וי ׁש מר וּ הוּ  הביעי בּ זה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִיזכּ וּ 
ימי  ׁש ׁש ת מּק דם בּ א ׁש כּ בר הבּ א, העוֹ לם ׁש כּ ת וּ ב ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לא)בראׁש ית. צפנ ּת (תהלים אׁש ר טוּ ב רב מה ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אדם: בּ ני  נגד  ּב לחוֹ סים  ּפ עלּת  מההשמטות.לּ יראי ע "כ ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
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ל ע חלק ל להית  יזה   י כל רה  ל מי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָל
עלמת נה  א ל ויחב  ְְִֵֵַָָָָָה א 

צפנּת רבמה אׁש ר ט וּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי -:(לא , [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

בראשית פ' מז .)בראשית  לאוֹ תוֹ ](דף האדם יזכּ ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַוּ ב ּמ ה
בּ ּת וֹ רה.האוֹ ר י וֹ ם,? בּ כל בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ׁש כּ ל  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ נה  כּ אלּ וּ  ל וֹ  ויחׁש ב  הבּ א, בּ עוֹ לם חלק  לוֹ  להיוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיזכּ ה
ונתקן  העוֹ לם נבנה בּ ּת וֹ רה  ׁש הרי ׁש כּ תוּ ב עוֹ למוֹ ת, זהוּ  . ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ג ) וכתוּ ב (משלי  בּ תבוּ נה, ׁש מים כּ וֹ נן ארץ יסד  בּ חכמה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְה'
ח) ׁש כּ ל (שם יוֹ ם . יוֹ ם ׁש עׁש וּ עים ואהיה אמ וֹ ן אצלוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָואהיה

אוֹ תם. וּ מקיּ ם עוֹ למוֹ ת מתּק ן בּ ּה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי 

העוֹ לםוּ בא את הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עשׂ ה בּ רוּ ח וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ ּת וֹ רה, ׁש עוֹ סקים אלּ וּ  ׁש ל ר וּ ח ע וֹ מד, הוּ א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָוּ ברוּ ח
רב  מה ר בּ ן. בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת הבל ׁש ל רוּ ח ׁש כּ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
חטא. יראי  לאוֹ תם - לּ יראי ׁש נּ גנז. הּט וּ ב זה - ְטוּ ב◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

ּפ על ּת  זּ ה מה -  ּב לח וֹ סים בראׁש ית.ּפ עלּת  מעשׂ ה  זה ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אוֹ תוֹ  ע שׂ ה בּ אּמ נוּ ת ׁש הרי  עדן, גּ ן זה אמר , אבּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
את בּ וֹ  לחזּ ק ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  בּ ארץ  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לא)הצּ דּ יקים. נגד (תהלים   ּב לחוֹ סים ּפ עלּת  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
נגד הוּ א ׁש הרי אדם. עליוֹ נים[בני]בּ ני נגד והאחר אדם, ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

בּ ני  ונגד למעלה  העדן גּ ן  ׁש מע וֹ ן, רבּ י אמר  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים.
הוּ א, אדם]אדם בני  נגד הוא האחר צדּ יקים[ואפלו  בּ וֹ  להתכּ נּ ס ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ר בּ וֹ נם. רצ וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים
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  פה ה ה א ר ע תה ה א נ ת הרי  ' אד ני ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ'נגד 
נהיה מוק ל ע  אד ני מדי ְְְְִִִֵָָָָָָע

צפנּת מה  אׁש ר טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב פ':(לא, שמות  - [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

ר"כ:)פקודי  ּפ תח,](דף יוֹ סי  לא)ר בּ י אׁש ר(תהלים טוּ ב רב מה ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌
,טוּ ב רב מה אדם. בּ ני נגד  ּב לחוֹ סים ּפ עלּת   לּ יראי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָצפנּת 
הּק דוֹ ׁש  בּ דרכי ולדעת להסּת כּ ל  אדם לבני  להם יׁש  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
ואוֹ מר: וּ מכריז קוֹ ל י וֹ צא ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל ׁש הרי  הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה דּ לתוֹ ת סגרוּ  הע וֹ לם, בּ ני  מהר ׁש תהמרוּ  הסּת לּ קוּ  חטאים, ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
סוֹ בב  הגּ ל גּ ל הזּ וֹ . בּ רׁש ת רגליהם יּת פסוּ  טרם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ּת וֹ פסת
 ֹמּת ו רגליהם ׁש דּ וֹ חים לאוֹ תם אוֹ י ויוֹ רד. עוֹ לה ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָּת מיד ,
רׁש עי  לאוֹ תם ׁש ּט מוּ ן העמק  ֹלתו נוֹ פלים  ׁש הרי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהגּ לגּ ל ,

◌ָ◌ָהעוֹ לם.

הגּ נוּ ז א וֹ י בּ אוֹ ר יאוֹ רוּ  וא יק וּ מוּ , וא ׁש נּ וֹ פלים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תם
הבּ א, לעוֹ לם הצּ דּ יקים א ׁש ריהם  הבּ א. לעוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים
העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  עדּ וּ נים כּ ּמ ה להם, גּ נוּ זים מאוֹ רוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש כּ ּמ ה 
מה . לּ יראי צפנּת  אׁש ר טוּ ב רב מה  ׁש כּ ת וּ ב להם , ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְטמוּ נים
הבּ א, לעוֹ לם ל צּ דּ יקים הגּ נוּ ז א וֹ ר  ׁש זּ הוּ  ּפ ר ׁש וּ ה  הרי , ט וּ ב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַרב

א)ׁש כּ תוּ ב וכתוּ ב(בראשית טוֹ ב, כּ י האוֹ ר את אהים (תהליםויּ רא ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
טוּ ב.צז) רב מה זה ועל שׂ מחה. לב וּ לי ׁש רי  לצּ דּ יק זרע ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ָאוֹ ר

האוֹ רּכ ת וּ ב את אהים ויּ רא ׁש ם וכתוּ ב  ,טוּ ב רב מה כּ אן ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הסּת כּ ל מוּ ם צפנּת , אׁש ר טוֹ ב. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִכּ י 
ׁש עתידים הר ׁש עים בּ אוֹ תם והסּת כּ ל האוֹ ר בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְהוּ א
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הצּ דּ יקים את בּ וֹ  לזכּ וֹ ת האוֹ ר אוֹ תוֹ  את וגנז בּ ע וֹ לם, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַלחטא
ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  הבּ א, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם

כּ מ וֹ ּפ עלּת , צפנּת , אלּ א ּפ עלּת .  ּכ ואחר  צפנּת , בּ ראׁש וֹ נה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
עשׂ ה בּ וֹ  הגּ נוּ ז האוֹ ר  א וֹ ת וֹ  בּ ׁש ביל ּפ על ּת , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר.

לנוּ  מנּ ין העוֹ לם. אּמ נוּ ת את ה וּ א  ּבּ רו ׁש כּ תוּ ב הּק ד וֹ ׁש  ? ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ב ) כּ תוּ ב (בראשית בּ הבּ ראם, והארץ המים תוֹ לדוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  גּ נז אברהם  ׁש ל אוֹ ר ואוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אברהם,
, ּב לחוֹ סים ּפ על ּת  ׁש כּ תוּ ב  העוֹ לם, אּמ נוּ ת עשׂ ה וּ ב וֹ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ָהוּ א,

הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  צלּ וֹ  ּת חת ׁש יּ וֹ ׁש בים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תם

הזּ הנגד בּ א וֹ ר  ׁש נּ עשׂ תה הזּ וֹ  בּ אּמ נוּ ת ׁש הרי  אדם, בּ ני  ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א ּפ י על אף  נהיה. וק יּ וּ מם בּ עוֹ לם אדם בּ ני  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים
אּמ נוּ ת את ּפ עלּת , ה זּ ה. בּ עוֹ לם  בּ וֹ  ע וֹ מדים האדם בּ ני ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָגּ נוּ ז ,
כּ מ וֹ  העוֹ לם א ּמ נוּ ת  בּ חׁש בּ וֹ ן. הכּ ל  נעשׂ ה ׁש בּ וֹ  הזּ ה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ ארנוּ . והרי העוֹ לם, ׁש ל כּ מוֹ  אּמ נוּ ת ׁש הוּ א הּמ ׁש כּ ן, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌אּמ נוּ ת

עמד  היה הא ר  ת א ל הע ברא  זמְְִִֵֶַָָָָָָ
ל הע לספי להע  מרא ְִֵֵֵָָָָֹמאיר

צפנּת מה  אׁש ר  טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב פ':(לא, – ויקרא [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

פ"ט.)אמור ו ](דף אהרן בּ ני הכּ הנים אל  אלהם.אמר  אמרּת  ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ּפ תח, יהוּ דה לא)ר בּ י לּ יראי(תהלים צפנּת  אׁש ר   טוּ ב רב  מה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

העליוֹ ן  האוֹ ר  אוֹ תוֹ  ונכבּ ד עליוֹ ן  כּ ּמ ה , טוּ ב רב מה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוגוֹ '.
וזה טוֹ ב, כּ י האוֹ ר את אהים ויּ רא ׁש כּ תוּ ב טוֹ ב , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

תהלי זוהר 
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  פה ה ה א ר ע תה ה א נ ת הרי  ' אד ני ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ'נגד 
נהיה מוק ל ע  אד ני מדי ְְְְִִִֵָָָָָָע

צפנּת מה  אׁש ר טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב פ':(לא, שמות  - [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

ר"כ:)פקודי  ּפ תח,](דף יוֹ סי  לא)ר בּ י אׁש ר(תהלים טוּ ב רב מה ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌
,טוּ ב רב מה אדם. בּ ני נגד  ּב לחוֹ סים ּפ עלּת   לּ יראי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָצפנּת 
הּק דוֹ ׁש  בּ דרכי ולדעת להסּת כּ ל  אדם לבני  להם יׁש  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
ואוֹ מר: וּ מכריז קוֹ ל י וֹ צא ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל ׁש הרי  הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה דּ לתוֹ ת סגרוּ  הע וֹ לם, בּ ני  מהר ׁש תהמרוּ  הסּת לּ קוּ  חטאים, ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
סוֹ בב  הגּ ל גּ ל הזּ וֹ . בּ רׁש ת רגליהם יּת פסוּ  טרם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ּת וֹ פסת
 ֹמּת ו רגליהם ׁש דּ וֹ חים לאוֹ תם אוֹ י ויוֹ רד. עוֹ לה ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָּת מיד ,
רׁש עי  לאוֹ תם ׁש ּט מוּ ן העמק  ֹלתו נוֹ פלים  ׁש הרי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהגּ לגּ ל ,

◌ָ◌ָהעוֹ לם.

הגּ נוּ ז א וֹ י בּ אוֹ ר יאוֹ רוּ  וא יק וּ מוּ , וא ׁש נּ וֹ פלים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תם
הבּ א, לעוֹ לם הצּ דּ יקים א ׁש ריהם  הבּ א. לעוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים
העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  עדּ וּ נים כּ ּמ ה להם, גּ נוּ זים מאוֹ רוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש כּ ּמ ה 
מה . לּ יראי צפנּת  אׁש ר טוּ ב רב מה  ׁש כּ ת וּ ב להם , ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְטמוּ נים
הבּ א, לעוֹ לם ל צּ דּ יקים הגּ נוּ ז א וֹ ר  ׁש זּ הוּ  ּפ ר ׁש וּ ה  הרי , ט וּ ב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַרב

א)ׁש כּ תוּ ב וכתוּ ב(בראשית טוֹ ב, כּ י האוֹ ר את אהים (תהליםויּ רא ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
טוּ ב.צז) רב מה זה ועל שׂ מחה. לב וּ לי ׁש רי  לצּ דּ יק זרע ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ָאוֹ ר

האוֹ רּכ ת וּ ב את אהים ויּ רא ׁש ם וכתוּ ב  ,טוּ ב רב מה כּ אן ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הסּת כּ ל מוּ ם צפנּת , אׁש ר טוֹ ב. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִכּ י 
ׁש עתידים הר ׁש עים בּ אוֹ תם והסּת כּ ל האוֹ ר בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְהוּ א

תהלי זוהר 
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הצּ דּ יקים את בּ וֹ  לזכּ וֹ ת האוֹ ר אוֹ תוֹ  את וגנז בּ ע וֹ לם, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַלחטא
ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  הבּ א, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם

כּ מ וֹ ּפ עלּת , צפנּת , אלּ א ּפ עלּת .  ּכ ואחר  צפנּת , בּ ראׁש וֹ נה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
עשׂ ה בּ וֹ  הגּ נוּ ז האוֹ ר  א וֹ ת וֹ  בּ ׁש ביל ּפ על ּת , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר.

לנוּ  מנּ ין העוֹ לם. אּמ נוּ ת את ה וּ א  ּבּ רו ׁש כּ תוּ ב הּק ד וֹ ׁש  ? ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ב ) כּ תוּ ב (בראשית בּ הבּ ראם, והארץ המים תוֹ לדוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  גּ נז אברהם  ׁש ל אוֹ ר ואוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אברהם,
, ּב לחוֹ סים ּפ על ּת  ׁש כּ תוּ ב  העוֹ לם, אּמ נוּ ת עשׂ ה וּ ב וֹ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ָהוּ א,

הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  צלּ וֹ  ּת חת ׁש יּ וֹ ׁש בים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תם

הזּ הנגד בּ א וֹ ר  ׁש נּ עשׂ תה הזּ וֹ  בּ אּמ נוּ ת ׁש הרי  אדם, בּ ני  ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א ּפ י על אף  נהיה. וק יּ וּ מם בּ עוֹ לם אדם בּ ני  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים
אּמ נוּ ת את ּפ עלּת , ה זּ ה. בּ עוֹ לם  בּ וֹ  ע וֹ מדים האדם בּ ני ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָגּ נוּ ז ,
כּ מ וֹ  העוֹ לם א ּמ נוּ ת  בּ חׁש בּ וֹ ן. הכּ ל  נעשׂ ה ׁש בּ וֹ  הזּ ה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ ארנוּ . והרי העוֹ לם, ׁש ל כּ מוֹ  אּמ נוּ ת ׁש הוּ א הּמ ׁש כּ ן, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌אּמ נוּ ת

עמד  היה הא ר  ת א ל הע ברא  זמְְִִֵֶַָָָָָָ
ל הע לספי להע  מרא ְִֵֵֵָָָָֹמאיר

צפנּת מה  אׁש ר  טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב פ':(לא, – ויקרא [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

פ"ט.)אמור ו ](דף אהרן בּ ני הכּ הנים אל  אלהם.אמר  אמרּת  ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ּפ תח, יהוּ דה לא)ר בּ י לּ יראי(תהלים צפנּת  אׁש ר   טוּ ב רב  מה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

העליוֹ ן  האוֹ ר  אוֹ תוֹ  ונכבּ ד עליוֹ ן  כּ ּמ ה , טוּ ב רב מה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוגוֹ '.
וזה טוֹ ב, כּ י האוֹ ר את אהים ויּ רא ׁש כּ תוּ ב טוֹ ב , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

תהלי זוהר 
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בּ עוֹ לם, טוֹ ב הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה ׁש בּ וֹ  הגּ נוּ ז, האוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהוּ א
ועוֹ מד  העוֹ לם מתק יּ ם ׁש בּ וֹ  מכּ יון יוֹ ם, בּ כל אוֹ תוֹ  מוֹ נע ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוא
הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה  עלי וֹ ן א וֹ ר  ׁש נינוּ , ,לּ יראי צפנּת  אׁש ר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָעליו.
לעתיד  לצּ דּ יקים אוֹ תוֹ  וגנז העוֹ לם, את כּ ׁש בּ רא  הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

.לּ יראי צפנּת  אׁש ר ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָלבא.

האוֹ רּפ עלּת  א וֹ ת וֹ  העוֹ לם ׁש נּ ברא בּ זמן ּפ על ּת , . ּב לחוֹ סים ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
העוֹ לם. לסוֹ פי העוֹ לם מראׁש  וּ מאיר  עוֹ מד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש עתידים הר ׁש עים בּ א וֹ תם הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הסּת כּ ל

ׁש כּ תוּ ב האוֹ ר, אוֹ תוֹ  את גּ נז לח)לעמד, מרׁש עים(איוב  וי ּמ נע ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אׁש ר הוּ א וזה  הבּ א, לעוֹ לם ל צּ דּ יקים להאיר ועתיד  ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ רם.

וכתוּ ב  ,לּ יראי ג )צפנ ּת  ׁש מ ׁש (מלאכי  ׁש מי יראי לכם וזרחה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש עוֹ שׂ ה הרחמנוּ ת מעשׂ י  וּ ראה צא בּ כנפיה. וּ מר ּפ א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְצדקה

רפ וּ אה נוֹ תן בּ וֹ  - מ כּ ה הוּ א בּ מה הוּ א  ּבּ רו !!הּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

צפנּת מה א ׁש ר טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב במדבר:(לא , [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

לך שלח  פ ' קע "ג :)– וּ פעלּ תוֹ ](דף ׁש כּ ת וּ ב,מהוּ  כּ מוֹ  אלּ א ? ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
לא) ּפ עלּ תוֹ .(תהלים זהוּ  . ּב לחוֹ סים ּפ על ּת  וגוֹ ', ט וּ ב רב ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָמה

זּ ה מה אדם בּ ני  אׁש רנגד וּ מזּ לוֹ ת. כוֹ כבים ע וֹ בדי  נגד  אלּ א ? ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
צפנ ּת צפנּת  אׁש ר זּ ה מה , מיּ דוֹ לּ יראי ויּט ל  יגזל  מי  וכי ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌

צפנ ּת  ׁש כּ תוּ ב לתת , רוֹ צה הוּ א  מעשׂ י מה וּ ראה צא אלּ א ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
- מכּ ה הוּ א בּ מה הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש עוֹ שׂ ה  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמנ וּ ת

מכּ ה בּ ּמ ה רפוּ אה. נוֹ תן וּ בשׂ מאל בּ וֹ  מקרב  בּ ימין בּ שׂ מאל. ? ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
כּ ת וּ ב לעוֹ לם. רפוּ אה נ וֹ תן בּ וֹ  - ּמ כּ ה בּ מה (ירמיהמכּ ה . ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כּ ל א) יוֹ צאים ׁש ּמ ם מכּ ה, וּ בצפ וֹ ן הרעה, ּת ּפ תח  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמצּ פוֹ ן
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יהוכב  ּבּ רו:מצוֹ ר בּ עיר לי חסדּ וֹ  הפליא כּ י 
קוֹ לכג ׁש מעּת  אכן עיני מנּ גד נגרזּת י בחפזי אמרּת י ואני

:אלי ׁש וּ עי בּ  יהוכדּת חנוּ ני את כּ לאהבוּ  
יהו נצר אמוּ נים עשׂ החסידיו יתר על וּ מׁש לּ ם 

כּ לכהגאוה: לבבכם ויאמץ :חזקוּ  ליהו המיחלים 

כּ ל  ׁש וֹ רה  וּ בוֹ  - הּק ׁש וֹ ת הגּ זרוֹ ת וכל  טוֹ ב הדּ ינים  וכל טוֹ ב  שׂ כר ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קוֹ רא לבא  לעתיד לי שׂ ראל. לתת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד
וכל  טוֹ ב כּ ל נתּת י  ּב ל וֹ : ויאמר לצּ פוֹ ן ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
קדת על  הזּ ה בּ עוֹ לם רעוֹ ת כּ ּמ ה ׁש ּס בל וּ  לבני טוֹ ב ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָשׂ כר 

.ב ׁש נּ תּת י  טוֹ בים שׂ כרים ּת ן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְׁש מי ,

ה'""אהבוּ  נצר  אמוּ נים חסידיו ּכ ל ה' כד)את זוהר :(לא, תורה ; [זוהר  ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵֹ◌

רפו.] דף ג ' ׁש ּת יםחלק  "כּ י שכתוב: זה מה יוסי רבי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִאמר
בּ ארוֹ ת להם לחצב חיּ ים מים  מקוֹ ר עזבוּ  אתי עּמ י עשׂ ה ֹ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָרעוֹ ת

נׁש בּ רים" יג)בּ ארת ב, הוא(ירמיהו זה חיּ ים", מים  מקוֹ ר עזבוּ  "אתי , ִֹֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ומה אמן, בעניית הוא ברוך הקדוש של שמו  לקדש רוצים שאין
נׁש בּ רים", בּ ארת בּ ארוֹ ת להם "לחצב כתוב זה על ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹֹֹ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַעונשו,
לאבדון שיורדים עד מדרגה, אחר  מדרגה לגיהנם שיורדים
הוא ברוך הקדוש של שמו מקדש הוא  ואם תחתית, שנקרא
להתענג  מדרגה אחר מדרגה יעלה  הוא  כראוי, באמן לכוון
שכתוב: זהו פסוק, ואינו תמיד שנמשך הבא עולם מאותו

נצר  יתרה'"אמוּ נים על גאוה".וּ מׁש לּ ם עשׂ ה ֱ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
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בּ עוֹ לם, טוֹ ב הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה ׁש בּ וֹ  הגּ נוּ ז, האוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהוּ א
ועוֹ מד  העוֹ לם מתק יּ ם ׁש בּ וֹ  מכּ יון יוֹ ם, בּ כל אוֹ תוֹ  מוֹ נע ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוא
הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה  עלי וֹ ן א וֹ ר  ׁש נינוּ , ,לּ יראי צפנּת  אׁש ר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָעליו.
לעתיד  לצּ דּ יקים אוֹ תוֹ  וגנז העוֹ לם, את כּ ׁש בּ רא  הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

.לּ יראי צפנּת  אׁש ר ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָלבא.

האוֹ רּפ עלּת  א וֹ ת וֹ  העוֹ לם ׁש נּ ברא בּ זמן ּפ על ּת , . ּב לחוֹ סים ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
העוֹ לם. לסוֹ פי העוֹ לם מראׁש  וּ מאיר  עוֹ מד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש עתידים הר ׁש עים בּ א וֹ תם הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הסּת כּ ל

ׁש כּ תוּ ב האוֹ ר, אוֹ תוֹ  את גּ נז לח)לעמד, מרׁש עים(איוב  וי ּמ נע ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אׁש ר הוּ א וזה  הבּ א, לעוֹ לם ל צּ דּ יקים להאיר ועתיד  ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ רם.

וכתוּ ב  ,לּ יראי ג )צפנ ּת  ׁש מ ׁש (מלאכי  ׁש מי יראי לכם וזרחה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש עוֹ שׂ ה הרחמנוּ ת מעשׂ י  וּ ראה צא בּ כנפיה. וּ מר ּפ א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְצדקה

רפ וּ אה נוֹ תן בּ וֹ  - מ כּ ה הוּ א בּ מה הוּ א  ּבּ רו !!הּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

צפנּת מה א ׁש ר טוּ ב כ )וגוֹ 'לּ יראי רב במדבר:(לא , [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

לך שלח  פ ' קע "ג :)– וּ פעלּ תוֹ ](דף ׁש כּ ת וּ ב,מהוּ  כּ מוֹ  אלּ א ? ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
לא) ּפ עלּ תוֹ .(תהלים זהוּ  . ּב לחוֹ סים ּפ על ּת  וגוֹ ', ט וּ ב רב ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָמה

זּ ה מה אדם בּ ני  אׁש רנגד וּ מזּ לוֹ ת. כוֹ כבים ע וֹ בדי  נגד  אלּ א ? ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
צפנ ּת צפנּת  אׁש ר זּ ה מה , מיּ דוֹ לּ יראי ויּט ל  יגזל  מי  וכי ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌

צפנ ּת  ׁש כּ תוּ ב לתת , רוֹ צה הוּ א  מעשׂ י מה וּ ראה צא אלּ א ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
- מכּ ה הוּ א בּ מה הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש עוֹ שׂ ה  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמנ וּ ת

מכּ ה בּ ּמ ה רפוּ אה. נוֹ תן וּ בשׂ מאל בּ וֹ  מקרב  בּ ימין בּ שׂ מאל. ? ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
כּ ת וּ ב לעוֹ לם. רפוּ אה נ וֹ תן בּ וֹ  - ּמ כּ ה בּ מה (ירמיהמכּ ה . ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כּ ל א) יוֹ צאים ׁש ּמ ם מכּ ה, וּ בצפ וֹ ן הרעה, ּת ּפ תח  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמצּ פוֹ ן
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יהוכב  ּבּ רו:מצוֹ ר בּ עיר לי חסדּ וֹ  הפליא כּ י 
קוֹ לכג ׁש מעּת  אכן עיני מנּ גד נגרזּת י בחפזי אמרּת י ואני

:אלי ׁש וּ עי בּ  יהוכדּת חנוּ ני את כּ לאהבוּ  
יהו נצר אמוּ נים עשׂ החסידיו יתר על וּ מׁש לּ ם 

כּ לכהגאוה: לבבכם ויאמץ :חזקוּ  ליהו המיחלים 

כּ ל  ׁש וֹ רה  וּ בוֹ  - הּק ׁש וֹ ת הגּ זרוֹ ת וכל  טוֹ ב הדּ ינים  וכל טוֹ ב  שׂ כר ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קוֹ רא לבא  לעתיד לי שׂ ראל. לתת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד
וכל  טוֹ ב כּ ל נתּת י  ּב ל וֹ : ויאמר לצּ פוֹ ן ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
קדת על  הזּ ה בּ עוֹ לם רעוֹ ת כּ ּמ ה ׁש ּס בל וּ  לבני טוֹ ב ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָשׂ כר 

.ב ׁש נּ תּת י  טוֹ בים שׂ כרים ּת ן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְׁש מי ,

ה'""אהבוּ  נצר  אמוּ נים חסידיו ּכ ל ה' כד)את זוהר :(לא, תורה ; [זוהר  ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵֹ◌

רפו.] דף ג ' ׁש ּת יםחלק  "כּ י שכתוב: זה מה יוסי רבי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִאמר
בּ ארוֹ ת להם לחצב חיּ ים מים  מקוֹ ר עזבוּ  אתי עּמ י עשׂ ה ֹ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָרעוֹ ת

נׁש בּ רים" יג)בּ ארת ב, הוא(ירמיהו זה חיּ ים", מים  מקוֹ ר עזבוּ  "אתי , ִֹֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ומה אמן, בעניית הוא ברוך הקדוש של שמו  לקדש רוצים שאין
נׁש בּ רים", בּ ארת בּ ארוֹ ת להם "לחצב כתוב זה על ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹֹֹ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַעונשו,
לאבדון שיורדים עד מדרגה, אחר  מדרגה לגיהנם שיורדים
הוא ברוך הקדוש של שמו מקדש הוא  ואם תחתית, שנקרא
להתענג  מדרגה אחר מדרגה יעלה  הוא  כראוי, באמן לכוון
שכתוב: זהו פסוק, ואינו תמיד שנמשך הבא עולם מאותו

נצר  יתרה'"אמוּ נים על גאוה".וּ מׁש לּ ם עשׂ ה ֱ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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חטאה:אלב כּ סוּ י ּפ ׁש ע נשׂ וּ י אׁש רי משׂ כּ יל לדוד

רחמי לבקשת
וגו' פשע נשוי א)אשרי לב]:(לב, לפרק תהלי לבקש[שימוש טוב .

.תפלת אחר יו בכל אותו  אמור רחמי

תהלי שימוש

בח מיני מע ר אחת רא  ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָמ יל 

חטאהלדוד  ּכ ס וּ י ּפ ׁש ע  נשׂ וּ י א ׁש רי א)משׂ ּכ יל [זֹוהר:(לב, ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ

נח ּפרׁשת ע "א .)ּבראׁשית רבּ י ](ּדף  נח. את אהים ויבר ְִֵַַַַָָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, לב )חזקיּ ה כּ סוּ י (תהלים ּפ ׁש ע נשׂ וּ י  אׁש רי משׂ כּ יל  לדוד : ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

בּ סוֹ ד  נת בּ אר  זה ּפ סוּ ק אבל בּ אר וּ ה וּ , זה ּפ סוּ ק ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲחטאה.
את דּ וד ׁש בּ ח  ׁש בח מיני בּ עשׂ רה ׁש נינוּ , ׁש הרי ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה.
אחת דּ רגּ ה והוּ א משׂ כּ יל, הוּ א  מהם ואחד הוּ א,  ּבּ רו ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
הדּ רגּ ה עליו ׁש ּת ׁש רה בּ טרם עצמ וֹ  התקין ודוד עשׂ ר. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵמאוֹ תן

◌ַהזּ וֹ .

ע ני נקרא   ה את  מכריע ת  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָהזכית

ּפ ׁש ע ,א ׁש רי ׁש וֹ קל נ שׂ וּ י  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה ׁש הרי  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
א וֹ ת וֹ  ׁש ל  אדם בּ ני ׁש ל  וּ זכ יּ וֹ ת כשאותו]חטאים [ד"א ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ׁש הן  הזּ כיּ וֹ ת האחרים, ואוֹ תם עוֹ לים, החטאים ׁש בּ צד  ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמׁש קל 
זהוּ  - למּט ה מכריעוֹ ת אחר, ּפ בּ מׁש קל  .ׁש ע נ שׂ וּ י  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

ה יק  על ה ' מכה  רה י ה ְְִִֶֶֶַַַַַָָעה

מכּס הּכ סוּ י  ׁש יּ היה בּ עוֹ לם, ׁש וֹ רה ׁש ה דּ ין בּ ׁש עה - חטאה ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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אוֹ תוֹ  ׁש כּ ּס ה לנח  ׁש היה  כּ מוֹ  ה ּמ ׁש חית, עליו י ׁש ט ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
על  אדם  עליו  ׁש המׁש י חטא מאוֹ תוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש אר הע וֹ לם, על אדם הׁש ּפ יע  זה ׁש חטא  ׁש כּ יון ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
התקן  א והע וֹ לם מהם, ּפ וֹ חד אדם וּ בן ׁש וֹ לטוֹ ת, ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהבּ ריּ וֹ ת 
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ רכוֹ  מהּת בה, נח כּ ׁש יּ צא ולכן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ תּק וּ נוֹ .

וגוֹ '. בּ ניו" ואת נח את אהים ויבר" ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב:

הלכת מ תקנת  בה  ידי ְְְִֵֶֶֶַַַַָעל 

חטאהלדוד ּכ סוּ י  ּפ ׁש ע נ שׂ וּ י  א ׁש רי א)משׂ ּכ יל פרשת :(לב, [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

ע"ב)ויקרא טו אחוּ זים](דף העוֹ לם חטאי כּ ל  יצחק, רבּ י ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
אוֹ תם(זה) כּ ל מתגּ לּ ה, וּ כ ׁש היא בגללם. מתגּ לּ ה ׁש האם  עד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָבּ זה,

מתגּ לּ ים הבּ נים".(בשבילה)הבּ נים  על  האם תּק ח "א וכתוּ ב: . ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הּת ּק וּ ן  ׁש ע וֹ לה עד  מתּת ּק ן, הכּ ל  למּט ה, העוֹ לם ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּמ תּת ּק ן
וּ מוּ ם התגּ לּ תה. מּמ ה וּ מתכ ּס ית וּ מתּת ּק נת, הּק דוֹ ׁש ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָלאם
ּת ׁש וּ בה, נקראת ואז חטאה, כּ ס וּ י ּפ ׁש ע  נשׂ וּ י  אׁש רי כּ תוּ ב,  ָּכ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
"מכּ ל  ׁש כּ תוּ ב: כּ מ וֹ  ה כּ ּפ וּ רים, י וֹ ם נקרא ואז ודּ אי. ֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה

ּת טהרוּ ". ה' לפני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ַח ּט אתיכם

הבה ידי על ק מת ְְְִֵֵַַַַָֹהל

ּת ׁש וּ בהאמר  נקראת  מתי יהוּ דה, מתכּ ּס הר בּ י כּ ׁש האם ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש כּ ת וּ ב הבּ נים, על בּ שׂ מחה קיג )ועוֹ מדת "אם(תהלים  ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

למק וֹ מוֹ .הבּ נים  ׁש ב סגוּ ר, ׁש היה וּ מי לקיּ וּ ם. וׁש בה שׂ מחה". ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ואז  ואחד, אחד  כּ ל וּ מת בּ רכים לאחד, אחד  ׁש בים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם

ּת ׁש וּ בה הכּ ל .(שלמה)נקראת להכליל סתם, ּת ׁש וּ בה , ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֹ

תהלי זוהר 
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חטאה:אלב כּ סוּ י ּפ ׁש ע נשׂ וּ י אׁש רי משׂ כּ יל לדוד

רחמי לבקשת
וגו' פשע נשוי א)אשרי לב]:(לב, לפרק תהלי לבקש[שימוש טוב .

.תפלת אחר יו בכל אותו  אמור רחמי

תהלי שימוש

בח מיני מע ר אחת רא  ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָמ יל 

חטאהלדוד  ּכ ס וּ י ּפ ׁש ע  נשׂ וּ י א ׁש רי א)משׂ ּכ יל [זֹוהר:(לב, ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ

נח ּפרׁשת ע "א .)ּבראׁשית רבּ י ](ּדף  נח. את אהים ויבר ְִֵַַַַָָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, לב )חזקיּ ה כּ סוּ י (תהלים ּפ ׁש ע נשׂ וּ י  אׁש רי משׂ כּ יל  לדוד : ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

בּ סוֹ ד  נת בּ אר  זה ּפ סוּ ק אבל בּ אר וּ ה וּ , זה ּפ סוּ ק ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲחטאה.
את דּ וד ׁש בּ ח  ׁש בח מיני בּ עשׂ רה ׁש נינוּ , ׁש הרי ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה.
אחת דּ רגּ ה והוּ א משׂ כּ יל, הוּ א  מהם ואחד הוּ א,  ּבּ רו ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
הדּ רגּ ה עליו ׁש ּת ׁש רה בּ טרם עצמ וֹ  התקין ודוד עשׂ ר. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵמאוֹ תן

◌ַהזּ וֹ .

ע ני נקרא   ה את  מכריע ת  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָהזכית

ּפ ׁש ע ,א ׁש רי ׁש וֹ קל נ שׂ וּ י  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה ׁש הרי  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
א וֹ ת וֹ  ׁש ל  אדם בּ ני ׁש ל  וּ זכ יּ וֹ ת כשאותו]חטאים [ד"א ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ׁש הן  הזּ כיּ וֹ ת האחרים, ואוֹ תם עוֹ לים, החטאים ׁש בּ צד  ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמׁש קל 
זהוּ  - למּט ה מכריעוֹ ת אחר, ּפ בּ מׁש קל  .ׁש ע נ שׂ וּ י  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

ה יק  על ה ' מכה  רה י ה ְְִִֶֶֶַַַַַָָעה

מכּס הּכ סוּ י  ׁש יּ היה בּ עוֹ לם, ׁש וֹ רה ׁש ה דּ ין בּ ׁש עה - חטאה ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
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אוֹ תוֹ  ׁש כּ ּס ה לנח  ׁש היה  כּ מוֹ  ה ּמ ׁש חית, עליו י ׁש ט ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
על  אדם  עליו  ׁש המׁש י חטא מאוֹ תוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש אר הע וֹ לם, על אדם הׁש ּפ יע  זה ׁש חטא  ׁש כּ יון ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
התקן  א והע וֹ לם מהם, ּפ וֹ חד אדם וּ בן ׁש וֹ לטוֹ ת, ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהבּ ריּ וֹ ת 
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ רכוֹ  מהּת בה, נח כּ ׁש יּ צא ולכן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ תּק וּ נוֹ .

וגוֹ '. בּ ניו" ואת נח את אהים ויבר" ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב:

הלכת מ תקנת  בה  ידי ְְְִֵֶֶֶַַַַָעל 

חטאהלדוד ּכ סוּ י  ּפ ׁש ע נ שׂ וּ י  א ׁש רי א)משׂ ּכ יל פרשת :(לב, [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

ע"ב)ויקרא טו אחוּ זים](דף העוֹ לם חטאי כּ ל  יצחק, רבּ י ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
אוֹ תם(זה) כּ ל מתגּ לּ ה, וּ כ ׁש היא בגללם. מתגּ לּ ה ׁש האם  עד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָבּ זה,

מתגּ לּ ים הבּ נים".(בשבילה)הבּ נים  על  האם תּק ח "א וכתוּ ב: . ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הּת ּק וּ ן  ׁש ע וֹ לה עד  מתּת ּק ן, הכּ ל  למּט ה, העוֹ לם ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּמ תּת ּק ן
וּ מוּ ם התגּ לּ תה. מּמ ה וּ מתכ ּס ית וּ מתּת ּק נת, הּק דוֹ ׁש ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָלאם
ּת ׁש וּ בה, נקראת ואז חטאה, כּ ס וּ י ּפ ׁש ע  נשׂ וּ י  אׁש רי כּ תוּ ב,  ָּכ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
"מכּ ל  ׁש כּ תוּ ב: כּ מ וֹ  ה כּ ּפ וּ רים, י וֹ ם נקרא ואז ודּ אי. ֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה

ּת טהרוּ ". ה' לפני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ַח ּט אתיכם

הבה ידי על ק מת ְְְִֵֵַַַַָֹהל

ּת ׁש וּ בהאמר  נקראת  מתי יהוּ דה, מתכּ ּס הר בּ י כּ ׁש האם ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש כּ ת וּ ב הבּ נים, על בּ שׂ מחה קיג )ועוֹ מדת "אם(תהלים  ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

למק וֹ מוֹ .הבּ נים  ׁש ב סגוּ ר, ׁש היה וּ מי לקיּ וּ ם. וׁש בה שׂ מחה". ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ואז  ואחד, אחד  כּ ל וּ מת בּ רכים לאחד, אחד  ׁש בים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם

ּת ׁש וּ בה הכּ ל .(שלמה)נקראת להכליל סתם, ּת ׁש וּ בה , ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֹ

תהלי זוהר 
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אימא ה קראת  לבינה  עד מיע  ְְְִִִֵֵַַַַָָָבה

כּ תוּ ב :אמר כּ אחד. מכ ׁש ר  כּ לּ וֹ  העוֹ לם, כּ ׁש ּמ כׁש ר יצחק, ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש עוֹ לה ׁש מים, מעל ." ּחסד ׁש מים מעל גדוֹ ל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ"כּ י

ׁש  מהּמ ק וֹ ם והינוּ למעלה האם . זוֹ  הוּ א. וּ מי  ׁש מים. נּ קרא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ּת ׁש וּ בה. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת

מי ִֵַַָמעל 

ׁש כּ תוּ ב :רבּ י  מד יּ ק אוֹ מר, ׁש מים"יהוּ דה כתוּ ב "מעל אלמלא . ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ׁש עוֹ מד מקוֹ ם אוֹ תוֹ  מ ׁש מע  ׁש מים, ׁש מים על ואעל ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ׁש אמר  כּ יון ׁש מים יוֹ תר . על מעל ׁש ע וֹ מד מקוֹ ם אוֹ תוֹ  מׁש מע , ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
למעלה. למעלה תשובה)המים שנקרא וזהו אמא , ' היא , .(ומה ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

פע מ יע  מת ה  ְְִִִֶֶַַַַַָהע יק

והאםׁש נינ וּ , למ ּט ה הּמ עשׂ ים ׁש ּמ כׁש רים זמן בּ אוֹ ת וֹ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לזעיר האוֹ ר וׁש ב  הּק ד וֹ ׁש , העּת יק  מתגּ לּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה ,
בּ ברכ וֹ ת, נמצאים הכּ ל  בּ ׁש למ וּ ת , ה כּ ל בּ שׂ מחה, הכּ ל  ואז ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַאנּפ ין,

ׁש כּ תוּ ב : זה וּ  בּ שׂ מחה. הע וֹ למ וֹ ת  וכל מזּמ נים , ז)והרחמים (מיכה ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ע וֹ נתינוּ " יכבּ ׁש  ירחמנוּ  י ׁש וּ ב"יׁש וּ ב מי הּק ד וֹ ׁש . העּת יק  י ׁש וּ ב ? ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

וה כּ ל בּ ראׁש וֹ נה , נסּת ר ׁש היה להתגּ לּ וֹ ת , יׁש וּ ב  בּ זעיר, ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהת גּ לּ וֹ ת 
תׁש וּ בה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנקרא 

ריה וי י ה  ְִִִַַֻי

חטאהלדוד ּכ ס וּ י ּפ ׁש ע  נשׂ וּ י א ׁש רי א)משׂ ּכ יל וּיקרא :(לב , [ז ֹוהר ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְִַַָ

אמור ע"א )פ' קא  הנה](ּדף  בּ ראׁש  אבּ א, ר בּ י אמר  ַָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌
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אוֹ תוֹ  וקבּ ל בּ תׁש וּ בה, וׁש ב אדוֹ נוֹ  לפני  בּ דין ועמד  אדם, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנברא
לבני סימן ּת היה אּת ה אדם, לוֹ , אמר הוּ א.  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אקבּ ל  אני יׁש וּ ב וּ , אם בדין. יעמד וּ  הזּ ה בּ יּ וֹ ם ד וֹ ר וֹ ת , ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְלדוֹ רי
וארחם רחמים כּ ּס א על ואתי ב דין, מכּ ּס א ואעמד  ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תם,

אמר , ודוד  קד )עליהם. קוֹ לי(תהלים את ה' יׁש מע  כּ י אהב ּת י  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
כּ תוּ ב,ּת חנוּ ני זה ועל  קל ). ּת וּ רא (שם למען הּס ליחה  עּמ .כּ י ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
לו)וכתוּ ב, א וֹ ר(שם נראה בּ אוֹ ר חיּ ים מקוֹ ר  ע ּמ בּ ע שׂ וֹ רכּ י א . ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

לכם. יהיה קדׁש  מקרא הוּ א הכּ ּפ רים יוֹ ם הזּ ה הביעי  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַלחד ׁש 
ּפ תח, ח יּ יא לב )ר בּ י  כּ סוּ י(שם ּפ ׁש ע נשׂ וּ י אׁש רי  משׂ כּ יל לדוד  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

נקראחטאה  זמר מיני  בּ עשׂ רה ׁש נינוּ , הרי  משׂ כּ יל, לדוד (נתקן). ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ מזמוֹ ר, בּ מכּת ם, בּ משׂ כּ יל , בּ נגּ וּ ן, בּ נצּ וּ ח, ּת ה לּ ים: ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵספר 

בּ  בּ אׁש רי , -בּ ׁש יר, מכּ לּ ם והעליוֹ ן  בּ הללוּ יּה . בּ הוֹ דאה, תפלּ ה , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌
מה יּ מנא. דיּ א ּפ רׁש וּ ה. והרי ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהללוּ יּה ,

ריה י ִִִֵַֻע יי

מהימנא] את[רעיא להכניע ה כּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם להתענּ וֹ ת זוֹ , ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצוה
דּ רג וֹ ת חמׁש  ׁש ל ענּ וּ יים חמ ה  ׁש ל  בּ ס וֹ ד הנּ פׁש , ואת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַהגּ וּ ף
חטאיהם, את להזכּ יר בּ א המקטרג ׁש הרי  ה כּ ּפ וּ רים. י וֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל 
כּ מ וֹ  הכּ ל אביהם . לפני ׁש למה בּ תׁש וּ בה וכלּ ם ׁש נּ ת בּ אר , ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

מקוֹ מ וֹ ת. בּ כּמ ה מהימנא)ׁש נּ אמר  רעיא .(ע"כ ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌

סליחה ליה ְְְְִִַָָמ כיל

חטאהלדוד כּ סוּ י  ּפ ׁש ע  נשׂ וּ י אׁש רי א)משׂ כּ יל כּ אן (לב , : ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מ שׂ כּ יל  מהוּ  ידוּ ע . מקוֹ מוֹ  ׁש ּמ חכּ ימיםמשׂ כּ יל, מים ? ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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אימא ה קראת  לבינה  עד מיע  ְְְִִִֵֵַַַַָָָבה

כּ תוּ ב :אמר כּ אחד. מכ ׁש ר  כּ לּ וֹ  העוֹ לם, כּ ׁש ּמ כׁש ר יצחק, ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש עוֹ לה ׁש מים, מעל ." ּחסד ׁש מים מעל גדוֹ ל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ"כּ י

ׁש  מהּמ ק וֹ ם והינוּ למעלה האם . זוֹ  הוּ א. וּ מי  ׁש מים. נּ קרא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ּת ׁש וּ בה. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת

מי ִֵַַָמעל 

ׁש כּ תוּ ב :רבּ י  מד יּ ק אוֹ מר, ׁש מים"יהוּ דה כתוּ ב "מעל אלמלא . ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ׁש עוֹ מד מקוֹ ם אוֹ תוֹ  מ ׁש מע  ׁש מים, ׁש מים על ואעל ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ׁש אמר  כּ יון ׁש מים יוֹ תר . על מעל ׁש ע וֹ מד מקוֹ ם אוֹ תוֹ  מׁש מע , ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
למעלה. למעלה תשובה)המים שנקרא וזהו אמא , ' היא , .(ומה ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

פע מ יע  מת ה  ְְִִִֶֶַַַַַָהע יק

והאםׁש נינ וּ , למ ּט ה הּמ עשׂ ים ׁש ּמ כׁש רים זמן בּ אוֹ ת וֹ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לזעיר האוֹ ר וׁש ב  הּק ד וֹ ׁש , העּת יק  מתגּ לּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה ,
בּ ברכ וֹ ת, נמצאים הכּ ל  בּ ׁש למ וּ ת , ה כּ ל בּ שׂ מחה, הכּ ל  ואז ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַאנּפ ין,

ׁש כּ תוּ ב : זה וּ  בּ שׂ מחה. הע וֹ למ וֹ ת  וכל מזּמ נים , ז)והרחמים (מיכה ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ע וֹ נתינוּ " יכבּ ׁש  ירחמנוּ  י ׁש וּ ב"יׁש וּ ב מי הּק ד וֹ ׁש . העּת יק  י ׁש וּ ב ? ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

וה כּ ל בּ ראׁש וֹ נה , נסּת ר ׁש היה להתגּ לּ וֹ ת , יׁש וּ ב  בּ זעיר, ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהת גּ לּ וֹ ת 
תׁש וּ בה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנקרא 

ריה וי י ה  ְִִִַַֻי

חטאהלדוד ּכ ס וּ י ּפ ׁש ע  נשׂ וּ י א ׁש רי א)משׂ ּכ יל וּיקרא :(לב , [ז ֹוהר ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְִַַָ

אמור ע"א )פ' קא  הנה](ּדף  בּ ראׁש  אבּ א, ר בּ י אמר  ַָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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אוֹ תוֹ  וקבּ ל בּ תׁש וּ בה, וׁש ב אדוֹ נוֹ  לפני  בּ דין ועמד  אדם, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנברא
לבני סימן ּת היה אּת ה אדם, לוֹ , אמר הוּ א.  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אקבּ ל  אני יׁש וּ ב וּ , אם בדין. יעמד וּ  הזּ ה בּ יּ וֹ ם ד וֹ ר וֹ ת , ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְלדוֹ רי
וארחם רחמים כּ ּס א על ואתי ב דין, מכּ ּס א ואעמד  ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תם,

אמר , ודוד  קד )עליהם. קוֹ לי(תהלים את ה' יׁש מע  כּ י אהב ּת י  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
כּ תוּ ב,ּת חנוּ ני זה ועל  קל ). ּת וּ רא (שם למען הּס ליחה  עּמ .כּ י ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
לו)וכתוּ ב, א וֹ ר(שם נראה בּ אוֹ ר חיּ ים מקוֹ ר  ע ּמ בּ ע שׂ וֹ רכּ י א . ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

לכם. יהיה קדׁש  מקרא הוּ א הכּ ּפ רים יוֹ ם הזּ ה הביעי  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַלחד ׁש 
ּפ תח, ח יּ יא לב )ר בּ י  כּ סוּ י(שם ּפ ׁש ע נשׂ וּ י אׁש רי  משׂ כּ יל לדוד  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

נקראחטאה  זמר מיני  בּ עשׂ רה ׁש נינוּ , הרי  משׂ כּ יל, לדוד (נתקן). ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ מזמוֹ ר, בּ מכּת ם, בּ משׂ כּ יל , בּ נגּ וּ ן, בּ נצּ וּ ח, ּת ה לּ ים: ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵספר 

בּ  בּ אׁש רי , -בּ ׁש יר, מכּ לּ ם והעליוֹ ן  בּ הללוּ יּה . בּ הוֹ דאה, תפלּ ה , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌
מה יּ מנא. דיּ א ּפ רׁש וּ ה. והרי ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהללוּ יּה ,

ריה י ִִִֵַֻע יי

מהימנא] את[רעיא להכניע ה כּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם להתענּ וֹ ת זוֹ , ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצוה
דּ רג וֹ ת חמׁש  ׁש ל ענּ וּ יים חמ ה  ׁש ל  בּ ס וֹ ד הנּ פׁש , ואת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַהגּ וּ ף
חטאיהם, את להזכּ יר בּ א המקטרג ׁש הרי  ה כּ ּפ וּ רים. י וֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל 
כּ מ וֹ  הכּ ל אביהם . לפני ׁש למה בּ תׁש וּ בה וכלּ ם ׁש נּ ת בּ אר , ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

מקוֹ מ וֹ ת. בּ כּמ ה מהימנא)ׁש נּ אמר  רעיא .(ע"כ ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌

סליחה ליה ְְְְִִַָָמ כיל

חטאהלדוד כּ סוּ י  ּפ ׁש ע  נשׂ וּ י אׁש רי א)משׂ כּ יל כּ אן (לב , : ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מ שׂ כּ יל  מהוּ  ידוּ ע . מקוֹ מוֹ  ׁש ּמ חכּ ימיםמשׂ כּ יל, מים ? ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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הּמ ק וֹ ם אוֹ תוֹ  אוֹ תם, ׁש וֹ תים אוֹ תם מקום)את באותו (שמשתדלים  ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  משׂ כּ יל, יז)ׁש נּ קרא ימצא(משלי  דּ בר  על משׂ כּ יל  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

החר יּ וֹ ת. חרוּ ת סליחה, בּ וֹ  ּת ל וּ יה , ּכ ׁש נּ קרא וּ מוּ ם ◌◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִטוֹ ב.
חטאה. כּ סוּ י ּפ ׁש ע  נשׂ וּ י אׁש רי ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 

לחטא מביב  ק ְְִִִֵַַָהס

חטאהמה כּ סוּ י אדםזּ ה מבּ ני  כּ ּס וּ י  ׁש הוּ א ּפ רׁש וּ ה, הרי ? ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
לפני  והוֹ דה הוּ א  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  ׁש חטא חטא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵאוֹ תוֹ 

אבל  הוּ א.  ּבּ רו חטאה)הּק דוֹ ׁש  חוֹ טא,(כסוי  כּ ׁש אדם ראה, בּ א  ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
חטאיו  הרי בּ וֹ , ח וֹ זר  וא וׁש ׁש  וּ פעמים  אחת ּפ עם ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחיּ ב 
אוֹ תם וּ מפרסמים למעלה, אוֹ תם וּ מפרסמים בּ גלוּ י , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵהם
מ ּס ביב  הסּת לּ קוּ  וּ מכריזים: לפניו הוֹ לכים והכּ רוּ זים  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה.
ה וּ א נזוּ ף  למעלה, הוּ א נזוּ ף  מאדוֹ נוֹ , הוּ א נזוּ ף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלפלוֹ ני ,

רבּ וֹ נוֹ  דּ יוֹ קן  את ׁש ּפ גם לוֹ  א וֹ י חוֹ ׁש ׁש למּט ה, ׁש אינוֹ  לוֹ  אוֹ י  ! ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌
רבּ וֹ נוֹ  כּ בוֹ ד זהוּ על למעלה. חטאוֹ  מגלּ ה הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ! ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

כ"ז)ׁש כּ תוּ ב , ל וֹ .(איּ וֹ ב  מתקוֹ ממה וארץ עוֹ נוֹ  ׁש מים "יגלּ וּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לוֹ  והז דּ ּמ ן בּ עבוֹ דתוֹ , וּ מׁש ּת דּ ל ר בּ וֹ נוֹ   בּ דר  הוֹ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש אדם
נקרא זה ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים עליו, מכּס ים הכּ ל  - אחד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵחטא

חטאה. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִכּ ּס וּ י

חטאה חטאהמכה  ס י  א ְְֲֲֶָָָָֻ

ויפהאמר הדּ בר , לעּק ר  הגּ עּת  א עכׁש ו  עד א בּ א, רבּ י  לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
, ּכ אם אבל יפה. - החברים ׁש אמרוּ  וזהוּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר ּת .

להיוֹ ת  צרי היה חטאה מהוּ מכּס ה חטאה ! ?כּ סוּ י  ְ◌◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 

יתה 281זוהר הלימוד כסליו סדר יב ליו

לבתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר 

נעקרי בי ה מע יו ל ֱֲִִֵֶַַָָָחטא

ׁש נינוּ ,אלּ א כּ מוֹ  אחד, . ּכ וּ ׁש ניהם בּ וֹ , י ׁש  חכמה דּ ברי ׁש ני ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
לוֹ  עוֹ שׂ ים  הזּ ה, בּ עוֹ לם עוֹ שׂ ה  ׁש אדם טוֹ בים ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ עשׂ ים
מתּק ן וּ כׁש אדם בּ הם. להתלבּ ׁש  עליוֹ ן  נכבּ ד לבוּ ׁש  העוֹ לם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  רעים, מעשׂ ים  עליו  וגוֹ ברים ט וֹ בים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמעשׂ ים
לפני חוֹ טא ׁש נּ מצא רׁש ע , והוּ א רבּ ים, הרעים וּ מעשׂ יו בּ וֹ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יח
ה וּ א נאבד הרי  בּ ראׁש וֹ נה, ׁש עשׂ ה  טוֹ בוֹ ת אוֹ תן  על ותוֹ הה ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲאדוֹ נ וֹ ,
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה מה הבּ א. וּ מהעוֹ לם הזּ ה מהעוֹ לם הכּ ל, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ִמן 

בּ ראׁש וֹ נה הזּ ה הח וֹ טא ׁש עשׂ ה טוֹ בוֹ ת  מאוֹ תן  ?הוּ א ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌

זכת ת א את  מקל  אחר ְְִֵֵֶַַַָֻצ יק

נאבד ,א לּ א חוֹ טא רׁש ע ׁש א וֹ ת וֹ  גּ ב על  אף הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
ׁש הוֹ ל צדּ יק יׁש  נאבדוֹ ת . א וּ זכיּ וֹ ת  טוֹ בוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌◌ְ◌ָאוֹ תן
וטרם מּמ ע שׂ יו, לבוּ ׁש יו וּ מתקין העליוֹ ן  הּמ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרכי
לוֹ  מ ׁש לים הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  - הסּת לּ ק  לבוּ ׁש יו את ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש לים

ׁש עשׂ ה הּמ עשׂ ים וּ מׁש לים(שאבד )מא וֹ תם הזּ ה, החוֹ טא הרׁש ע ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עוֹ לם. בּ אוֹ ת וֹ  בּ הם ׁש יּ תּת ּק ן לבוּ ׁש יו כז)את (שם ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

מּמ ה מתכּ ּס ה והצּ דּ יק  התקין, חוֹ טא אוֹ תוֹ  יל בּ ׁש . וצדּ יק ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָיכין 
חטאה, כּ סוּ י ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  התקין. החטאה,הוּ א מזה הוא (הכסוי  ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

מהחטאה) כּ סוּ י .מתכסה אלּ א מכּס ה, כתוּ ב א כּ ן ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל 

י מצ ת  ְִַָמה

בּ אוֹ תםואחד, הזּ ה הצּ דּ יק  ׁש ל החטא אוֹ תוֹ  ׁש התכּ ּס ה ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
בּ מצוּ לוֹ ת ׁש נּ וֹ פל  מי ׁש הרי  ים, מצ וּ לוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראים

תהלי זוהר 
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הּמ ק וֹ ם אוֹ תוֹ  אוֹ תם, ׁש וֹ תים אוֹ תם מקום)את באותו (שמשתדלים  ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  משׂ כּ יל, יז)ׁש נּ קרא ימצא(משלי  דּ בר  על משׂ כּ יל  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

החר יּ וֹ ת. חרוּ ת סליחה, בּ וֹ  ּת ל וּ יה , ּכ ׁש נּ קרא וּ מוּ ם ◌◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִטוֹ ב.
חטאה. כּ סוּ י ּפ ׁש ע  נשׂ וּ י אׁש רי ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 

לחטא מביב  ק ְְִִִֵַַָהס

חטאהמה כּ סוּ י אדםזּ ה מבּ ני  כּ ּס וּ י  ׁש הוּ א ּפ רׁש וּ ה, הרי ? ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
לפני  והוֹ דה הוּ א  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  ׁש חטא חטא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵאוֹ תוֹ 

אבל  הוּ א.  ּבּ רו חטאה)הּק דוֹ ׁש  חוֹ טא,(כסוי  כּ ׁש אדם ראה, בּ א  ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
חטאיו  הרי בּ וֹ , ח וֹ זר  וא וׁש ׁש  וּ פעמים  אחת ּפ עם ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחיּ ב 
אוֹ תם וּ מפרסמים למעלה, אוֹ תם וּ מפרסמים בּ גלוּ י , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵהם
מ ּס ביב  הסּת לּ קוּ  וּ מכריזים: לפניו הוֹ לכים והכּ רוּ זים  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה.
ה וּ א נזוּ ף  למעלה, הוּ א נזוּ ף  מאדוֹ נוֹ , הוּ א נזוּ ף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלפלוֹ ני ,

רבּ וֹ נוֹ  דּ יוֹ קן  את ׁש ּפ גם לוֹ  א וֹ י חוֹ ׁש ׁש למּט ה, ׁש אינוֹ  לוֹ  אוֹ י  ! ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌
רבּ וֹ נוֹ  כּ בוֹ ד זהוּ על למעלה. חטאוֹ  מגלּ ה הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ! ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

כ"ז)ׁש כּ תוּ ב , ל וֹ .(איּ וֹ ב  מתקוֹ ממה וארץ עוֹ נוֹ  ׁש מים "יגלּ וּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לוֹ  והז דּ ּמ ן בּ עבוֹ דתוֹ , וּ מׁש ּת דּ ל ר בּ וֹ נוֹ   בּ דר  הוֹ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש אדם
נקרא זה ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים עליו, מכּס ים הכּ ל  - אחד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵחטא

חטאה. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִכּ ּס וּ י

חטאה חטאהמכה  ס י  א ְְֲֲֶָָָָֻ

ויפהאמר הדּ בר , לעּק ר  הגּ עּת  א עכׁש ו  עד א בּ א, רבּ י  לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
, ּכ אם אבל יפה. - החברים ׁש אמרוּ  וזהוּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר ּת .

להיוֹ ת  צרי היה חטאה מהוּ מכּס ה חטאה ! ?כּ סוּ י  ְ◌◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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ׁש נינוּ ,אלּ א כּ מוֹ  אחד, . ּכ וּ ׁש ניהם בּ וֹ , י ׁש  חכמה דּ ברי ׁש ני ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
לוֹ  עוֹ שׂ ים  הזּ ה, בּ עוֹ לם עוֹ שׂ ה  ׁש אדם טוֹ בים ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ עשׂ ים
מתּק ן וּ כׁש אדם בּ הם. להתלבּ ׁש  עליוֹ ן  נכבּ ד לבוּ ׁש  העוֹ לם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  רעים, מעשׂ ים  עליו  וגוֹ ברים ט וֹ בים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמעשׂ ים
לפני חוֹ טא ׁש נּ מצא רׁש ע , והוּ א רבּ ים, הרעים וּ מעשׂ יו בּ וֹ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יח
ה וּ א נאבד הרי  בּ ראׁש וֹ נה, ׁש עשׂ ה  טוֹ בוֹ ת אוֹ תן  על ותוֹ הה ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲאדוֹ נ וֹ ,
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה מה הבּ א. וּ מהעוֹ לם הזּ ה מהעוֹ לם הכּ ל, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ִמן 

בּ ראׁש וֹ נה הזּ ה הח וֹ טא ׁש עשׂ ה טוֹ בוֹ ת  מאוֹ תן  ?הוּ א ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌

זכת ת א את  מקל  אחר ְְִֵֵֶַַַָֻצ יק

נאבד ,א לּ א חוֹ טא רׁש ע ׁש א וֹ ת וֹ  גּ ב על  אף הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
ׁש הוֹ ל צדּ יק יׁש  נאבדוֹ ת . א וּ זכיּ וֹ ת  טוֹ בוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌◌ְ◌ָאוֹ תן
וטרם מּמ ע שׂ יו, לבוּ ׁש יו וּ מתקין העליוֹ ן  הּמ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרכי
לוֹ  מ ׁש לים הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  - הסּת לּ ק  לבוּ ׁש יו את ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש לים

ׁש עשׂ ה הּמ עשׂ ים וּ מׁש לים(שאבד )מא וֹ תם הזּ ה, החוֹ טא הרׁש ע ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עוֹ לם. בּ אוֹ ת וֹ  בּ הם ׁש יּ תּת ּק ן לבוּ ׁש יו כז)את (שם ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

מּמ ה מתכּ ּס ה והצּ דּ יק  התקין, חוֹ טא אוֹ תוֹ  יל בּ ׁש . וצדּ יק ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָיכין 
חטאה, כּ סוּ י ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  התקין. החטאה,הוּ א מזה הוא (הכסוי  ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

מהחטאה) כּ סוּ י .מתכסה אלּ א מכּס ה, כתוּ ב א כּ ן ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל 

י מצ ת  ְִַָמה

בּ אוֹ תםואחד, הזּ ה הצּ דּ יק  ׁש ל החטא אוֹ תוֹ  ׁש התכּ ּס ה ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
בּ מצוּ לוֹ ת ׁש נּ וֹ פל  מי ׁש הרי  ים, מצ וּ לוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראים

תהלי זוהר 
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עליהם, מכּס ים ׁש הּמ ים מוּ ם לעוֹ למים, נמצא א (מהוים, ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
(' ים, ׁש נּ אמרהמצולות ז)כּ מוֹ  כּ ל (מיכה  ים בּ מצלוֹ ת ותׁש לי ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌

ים מצלוֹ ת הם  מי והריחּט אתם. הוּ א, נכ בּ ד סוֹ ד אלּ א (בארה? ַ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
אמר ) שמעון ׁש בּ אוּ רבי  אוֹ תם כּ ל ואמר, ׁש מעוֹ ן ר בּ י  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵבּ אר

כּ מ וֹ  הּת חּת וֹ נים, בּ כּ תרים רעים, בּ מינים ונאחזוּ  הּק ׁש ה, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 
ּפ סל  כּ מוֹ  ים , מצוּ לוֹ ת  נקרא זה הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם תעזאזל ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌

מכּ סף. סיגים הגוֹ  ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ אׁש . אוֹ תוֹ  כּ ׁש בּ וֹ חנים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ סף

י למצ לת   אבי נ  איהח ְְִִִִַַָָָָל

 מצוּ לוֹ תּכ ים , מצוּ לוֹ ת ונקרא ים, מצ וּ לוֹ ת מאוֹ תם הוּ א זה, ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כּ ל  כּ ן ועל  הכּ סף . זהמת - מצוּ לוֹ ת  קדוֹ ׁש , ים ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמאוֹ תוֹ 

לתוֹ כוֹ  ׁש וֹ רים ישׂ ראל ׁש ל  החטאים מקבּ ל (אצלו)אוֹ תם והוּ א , ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הּט עם מה לתוֹ כ וֹ . ונׁש אבים נקראאוֹ תם, ׁש הוּ א  מוּ ם ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

חוֹ טא זּ ה מה הכּ ל ,חוֹ טא. ׁש ל  חּס רוֹ ן הוּ א כּ ן ועל חּס רוֹ ן. ? ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֹ
היּ ם מצוּ לוֹ ת  יוֹ רד הזּ ה בּ יּ וֹ ם והנּ פׁש . הגּ וּ ף חסרוֹ ן את ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְונטל 

זהמת זהמת(הכסף)הזּ ה, הוּ א מי הגּ וּ ף. זהמת ונוֹ טל הנּ פׁש , ַ◌ֶ◌◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ֲ◌ַ◌
ׁש נּ קראהגּ וּ ף  הרע  יצר ידי  על  ׁש נּ עשׂ וּ  החטאים אלּ וּ  זה ? ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מנוּ ל . ◌ָ◌◌ְ◌ָֹ◌ְמזּ הם

זמרה מיני עשרה 

חטאה"לדוד ּכ סוּ י ּפ ׁש ע נשׂ וּ י אׁש רי  א)משׂ ּכ יל [זוהר:(לב, ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

קא .] דף אמור  פ ' ג ' חלק זוהר "לדוד תורה; פתח, חייא ◌ִ◌ָ◌ְרבי
תהלים, ספר נתקן זמרה מיני בעשרה למדנו הרי  ◌ִ◌ְ◌ַמשׂ כּ יל",

תהלי זוהר 
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באשרי , בשיר, במזמור, במכתם, במשכיל , בנגון, בנצוח,
הללויה מכלם עליון בהללויה, בהודאה, וזהלטבתפלה, ,

נתבאר.

הסליחה תלויה  במשכיל 

המחכימיםכאן מים "מ שׂ כּ יל ", מהו ידוע, מקומו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ"משׂ כּ יל",
אותם השותים "משׂ כּ יל",מלאלה נקרא המקום וזה ,ַ◌ְ◌ִ◌

טוֹ ב " ימצא דּ בר  על "משׂ כּ יל שכתוב: כ )כמו טז, ולפי מא(משלי , ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
החירות ודרור  סליחה, בו תולה כך, שכתוב :מבשנקרא זהו ,

ּפ ׁש ע  נשׂ וּ י חטאה".מג"אׁש רי כּ סוּ י  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

החטא את   יודעי אי אד בני  א אשריו החטא  על התודה  א

חטאמהו  מאנשים מכסה שהוא ביארו, הרי חטאה", ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ"כּ סוּ י
הקדוש  לפני  ומתודה הוא, ברוך להקדוש שחטא ההוא

הוא. ברוך

תהלי זוהר 

כידוע.לט . אדנ"י הוי"ה של היחוד נרמז  שבהללויה הבינה,מ.לפי  זו
המתגבר. כמעין דבר, מתוך דבר  מבין סימן מא.להיות זה  לומר , רצה

חסד. שהוא  טוב, נמצא  הבינה שלפי מב.שאחר  כוונתו , לפרש אפשר
הכתוב: דרך על משכיל נקרא  ט õב"שהבינה ימצא âבר על ְְִִַַָָָ"מéłיל

כ) טז , לõ"(משלי  ורפא וŁב יבין õלבבä" ככתוב : הוא  והמכוון  ו,, (ישעיהו  ְְִָָָָָָ
לו י) להביא  רפואתו, היא התשובה  כי  וחירות , סליחה  בו תולה  ולפיכך ,

וחירות. האדם מג.סליחה שכאשר  כוונתו, לומר  כח יש מעורר 
õלבבä" ככתוב : תשובה, עשיית דהיינו משכיל, שהוא ידי על ְָהבינה
רמז כן גם אשרי  שתיבת  וידוע, אשרי, אליו יעורר  אז  וŁב", ִָָָיבין

àנõת" א ר äני  éי  "àאŁרי הכתוב : בסוד הבינה, יג)על ל, ,(בראשית ְְְִִִִָָ

הזוהר זיו
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עליהם, מכּס ים ׁש הּמ ים מוּ ם לעוֹ למים, נמצא א (מהוים, ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
(' ים, ׁש נּ אמרהמצולות ז)כּ מוֹ  כּ ל (מיכה  ים בּ מצלוֹ ת ותׁש לי ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌

ים מצלוֹ ת הם  מי והריחּט אתם. הוּ א, נכ בּ ד סוֹ ד אלּ א (בארה? ַ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
אמר ) שמעון ׁש בּ אוּ רבי  אוֹ תם כּ ל ואמר, ׁש מעוֹ ן ר בּ י  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵבּ אר

כּ מ וֹ  הּת חּת וֹ נים, בּ כּ תרים רעים, בּ מינים ונאחזוּ  הּק ׁש ה, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 
ּפ סל  כּ מוֹ  ים , מצוּ לוֹ ת  נקרא זה הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם תעזאזל ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌

מכּ סף. סיגים הגוֹ  ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ אׁש . אוֹ תוֹ  כּ ׁש בּ וֹ חנים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ סף

י למצ לת   אבי נ  איהח ְְִִִִַַָָָָל

 מצוּ לוֹ תּכ ים , מצוּ לוֹ ת ונקרא ים, מצ וּ לוֹ ת מאוֹ תם הוּ א זה, ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כּ ל  כּ ן ועל  הכּ סף . זהמת - מצוּ לוֹ ת  קדוֹ ׁש , ים ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמאוֹ תוֹ 

לתוֹ כוֹ  ׁש וֹ רים ישׂ ראל ׁש ל  החטאים מקבּ ל (אצלו)אוֹ תם והוּ א , ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הּט עם מה לתוֹ כ וֹ . ונׁש אבים נקראאוֹ תם, ׁש הוּ א  מוּ ם ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

חוֹ טא זּ ה מה הכּ ל ,חוֹ טא. ׁש ל  חּס רוֹ ן הוּ א כּ ן ועל חּס רוֹ ן. ? ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֹ
היּ ם מצוּ לוֹ ת  יוֹ רד הזּ ה בּ יּ וֹ ם והנּ פׁש . הגּ וּ ף חסרוֹ ן את ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְונטל 

זהמת זהמת(הכסף)הזּ ה, הוּ א מי הגּ וּ ף. זהמת ונוֹ טל הנּ פׁש , ַ◌ֶ◌◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ֲ◌ַ◌
ׁש נּ קראהגּ וּ ף  הרע  יצר ידי  על  ׁש נּ עשׂ וּ  החטאים אלּ וּ  זה ? ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מנוּ ל . ◌ָ◌◌ְ◌ָֹ◌ְמזּ הם

זמרה מיני עשרה 

חטאה"לדוד ּכ סוּ י ּפ ׁש ע נשׂ וּ י אׁש רי  א)משׂ ּכ יל [זוהר:(לב, ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

קא .] דף אמור  פ ' ג ' חלק זוהר "לדוד תורה; פתח, חייא ◌ִ◌ָ◌ְרבי
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טוֹ ב " ימצא דּ בר  על "משׂ כּ יל שכתוב: כ )כמו טז, ולפי מא(משלי , ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
החירות ודרור  סליחה, בו תולה כך, שכתוב :מבשנקרא זהו ,

ּפ ׁש ע  נשׂ וּ י חטאה".מג"אׁש רי כּ סוּ י  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
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תהלי זוהר 

כידוע.לט . אדנ"י הוי"ה של היחוד נרמז  שבהללויה הבינה,מ.לפי  זו
המתגבר. כמעין דבר, מתוך דבר  מבין סימן מא.להיות זה  לומר , רצה

חסד. שהוא  טוב, נמצא  הבינה שלפי מב.שאחר  כוונתו , לפרש אפשר
הכתוב: דרך על משכיל נקרא  ט õב"שהבינה ימצא âבר על ְְִִַַָָָ"מéłיל

כ) טז , לõ"(משלי  ורפא וŁב יבין õלבבä" ככתוב : הוא  והמכוון  ו,, (ישעיהו  ְְִָָָָָָ
לו י) להביא  רפואתו, היא התשובה  כי  וחירות , סליחה  בו תולה  ולפיכך ,

וחירות. האדם מג.סליחה שכאשר  כוונתו, לומר  כח יש מעורר 
õלבבä" ככתוב : תשובה, עשיית דהיינו משכיל, שהוא ידי על ְָהבינה
רמז כן גם אשרי  שתיבת  וידוע, אשרי, אליו יעורר  אז  וŁב", ִָָָיבין

àנõת" א ר äני  éי  "àאŁרי הכתוב : בסוד הבינה, יג)על ל, ,(בראשית ְְְִִִִָָ

הזוהר זיו
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חטאיו מכריז את י

אחתאבל פעם ונתחייב חוטא  האדם כאשר  וראה, בוא
בהתגלות חטאיו אז בו, חוזר ואינו ושלוש, ושתים
למטה, אותם  ומפרסמים למעלה אותם מפרסמים הם,
פלוני , של  מסביב העלו ומכריזים, לפניו הולכים כרוזים
אוי  למטה, הוא ונזוף למעלה, הוא נזוף  מרבונו, הוא נזוף
כבוד  על חושש  שאינו  לו אוי  רבונו, של הצלם שפגם לו
שכתוב : זהו למעלה, עונו מגלה הוא ברוך  והקדוש רבונו,

לוֹ " מתקוֹ ממה וארץ עוֹ נוֹ  ׁש מים כ,"יגלּ וּ  .כז)(איוב  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

עליו  מכסי כול חטא  לו  וקרה  הישר  בדר  ההול

אםוכאשר בעבודתו, ומתיגע רבונו, של  בדרך הולך האדם
עליונים עליו , מכסים כלם אחד, חטא לו אנה

חטאה". "כּ סוּ י  נקרא זה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְותחתונים,

לומר,אמר צריך היה חטאה  מכוסה כן, אם אבא, רבי  לו
חטאה" "כּ סוּ י  ?מד מהו ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

הבא  לעול יקרי  מלבושי ה טובי מעשי

כמו אלא  אחד , שניהם, הם וכך בזה, יש חכמה עניני שני

תהלי זוהר 

מלשון  אושר , משפעת כשהיא  הבינה, על מרמז אשרי, והשם 
היינו  הבינה, לו שתשפיע  הטוב  אושר הוא  ומה האיש, אשרי

פשע. נשוי יוצא,מד.שיהיה פועל של פעול  בבנין לומר , רצה 
ומכוסה. מכסה שהוא

הזוהר זיו
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הזה, בעולם עושה שהאדם הטובים שמעשים שלמדנו,
העליון  כבוד של מלבוש  הבא בעולם  מהם לו עושים

בהם. להתלבש

הבא  ובעול הזה  בעול נאבד  הטובי מעשיו על המתחרט  רשע 

מתגבריםוכאשר  כך ואחר טובים, מעשים עשה האדם
בו  רואה הוא ברוך והקדוש רעים, מעשים עליו
על  שתוהה רשע, הוא ועוד הם , רבים הרעים שמעשיו
מעולם מהכל, הוא נאבד בתחלה, שעשה הטובים מעשים

הבא. ומעולם הזה

צדיק  מתכסה  הטובי במעשיו הכי שהרשע  המלבוש 

שעשהמה טובים מעשים מאותן הוא  ברוך הקדוש עושה
מלך  בדרכי ההולך צדיק  יש בתחלה, החוטא זה
בידו  שעלה  וטרם ממעשיו , מלבוש לו ומכין העליון,
ברוך  הקדוש לו משלים נפטר, שלו הכבוד מלבושי  להשלים
ונשלם החוטא , רשע אותו שאבד  טובים מעשים מאותן  הוא,
זהו  ההוא , בעולם  בהם  להתקשט שלו, הכבוד מלבושי

ילבּ ׁש " וצדּ יק  "יכין יז)שכתוב : כז, הכין,(איוב  החוטא  זה , ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
חטאה" "כּ סוּ י שכתוב : זהו הכין, שהוא ממה נתכסה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְוהצדיק

החוטא] מידי נתכסה "כּ סוּ י "[הוא אלא  מכוסה כתוב לא כן ועל .מה, ְ◌

תהלי זוהר 

שאין מה. נפעל, בבנין כסוי, של  משמעותו אין  זה, שלפי לתרץ, כוונתו
מלבוש . דהיינו כסות, כמו  עצם שם  שהוא אלא יוצא , פעול זה

הזוהר זיו
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העליון  כבוד של מלבוש  הבא בעולם  מהם לו עושים

בהם. להתלבש

הבא  ובעול הזה  בעול נאבד  הטובי מעשיו על המתחרט  רשע 

מתגבריםוכאשר  כך ואחר טובים, מעשים עשה האדם
בו  רואה הוא ברוך והקדוש רעים, מעשים עליו
על  שתוהה רשע, הוא ועוד הם , רבים הרעים שמעשיו
מעולם מהכל, הוא נאבד בתחלה, שעשה הטובים מעשים

הבא. ומעולם הזה

צדיק  מתכסה  הטובי במעשיו הכי שהרשע  המלבוש 

שעשהמה טובים מעשים מאותן הוא  ברוך הקדוש עושה
מלך  בדרכי ההולך צדיק  יש בתחלה, החוטא זה
בידו  שעלה  וטרם ממעשיו , מלבוש לו ומכין העליון,
ברוך  הקדוש לו משלים נפטר, שלו הכבוד מלבושי  להשלים
ונשלם החוטא , רשע אותו שאבד  טובים מעשים מאותן  הוא,
זהו  ההוא , בעולם  בהם  להתקשט שלו, הכבוד מלבושי

ילבּ ׁש " וצדּ יק  "יכין יז)שכתוב : כז, הכין,(איוב  החוטא  זה , ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
חטאה" "כּ סוּ י שכתוב : זהו הכין, שהוא ממה נתכסה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְוהצדיק

החוטא] מידי נתכסה "כּ סוּ י "[הוא אלא  מכוסה כתוב לא כן ועל .מה, ְ◌

תהלי זוהר 

שאין מה. נפעל, בבנין כסוי, של  משמעותו אין  זה, שלפי לתרץ, כוונתו
מלבוש . דהיינו כסות, כמו  עצם שם  שהוא אלא יוצא , פעול זה

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד286 כסליו סדר יג ליו

לבתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר 

י במצולות   מתכסי הצדיק חטאי 

שנקראוענין במה הצדיק, של החטא אותו שנתכסה השני,
נמצא לא ים במצולות שנופל מי  שהרי ים, מצולות

עליהם מכסים שהמים לפי "ותׁש לימולעולם, שכתוב: כמו ,ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
חּט אות כּ ל ים יט )ם"בּ מצלוֹ ת ז, .(מיכה  ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌

היסוד  מדת  שרה  כ ואחר שבמלכות  מדרגתו התקי דוד
המלכות על משכיל הנקרא

עא .] דף נח פ' א' חלק זוהר תורה; מ שׂ כּ יל [זוהר "לדוד פתח, חזקיה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְרבי
מקרא אבל  נתבאר , זה  מקרא חטאה", כּ סוּ י ּפ ׁש ע נשׂ וּ י ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
שבחים מיני  בעשרה למדנו  שהרי  נאמר, החכמה בסוד זה
והיא משכיל , מהם ואחד  הוא, ברוך להקדוש  דוד שבח 
ששרתה קודם עצמו התקין ודוד  עשרה, מאותן אחת  מדרגה

ההיא מדרגה .מזעליו

הכ את  מכריע  הזכיות  וצד  הפשעי צד את מגביה  בחסדיו ה'

שוקל "אׁש רי  הוא ברוך שהקדוש  בשעה שהרי ּפ ׁש ע", נשׂ וּ י ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
הכף  זה כאשר האנשים, של  והזכיות החטאים
מכריעין  השניה בכף אשר  והזכיות מתנשא, החטאים שבצד

ּפ ׁש ע". "נשׂ וּ י  הוא  זה ◌ַ◌ֶ◌ְלמטה,

תהלי זוהר 

ממשמעותמו. זה שאין  כסוי, הלשון  יתורץ כן  גם הפירוש , זה  ולפי
יושלך כי נשכח, יהיה שהחטא ושכחה, העלמה ממשמעות  אלא חיפוי,

לעולם. לב על יעלה ולא  יפקד ולא יזכר  לא אשר  כמו מז.במקום 

הזוהר זיו
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חטאה הנקרא  המות   מלא מפני ומגי מכסה ה '

הוא"ּכ ס וּ י  יהיה בעולם, שורה שהדין  בשעה  חטאה", ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
לו  שהיה כמו המשחית, עליו ישלוט שלא מכוסה
החטא מאותו עליו מכסה היה הוא ברוך שהקדוש לנח

העולם. על אדם שהמשיך

במצות רה  עסק ביל נברא   ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאד

עוֹ ן א ׁש רי  לוֹ  ה' יחׁש ב א  ב )אדם וארא:(לב, פרשת שמות (דף[זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌

ע"ב) ׁש דּ י ]כג בּ אל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָוארא
ּפ תח, חזקיּ ה רבּ י  להם. נוֹ דעּת י א ה' לב )וּ ׁש מי  אׁש רי (תהלים ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

אדם בּ ני  הם אטוּ מים כּ ּמ ה וגוֹ '. עוֹ ן לוֹ  ה' יחׁש ב  א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם
ׁש הרי  בּ עוֹ לם, עוֹ מדים מה על מסּת כּ לים וא  י וֹ דעים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א
בּ דּ יוֹ קן  האדם  את עשׂ ה העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא 
בּ דרכיו. ויל בּ ּת וֹ רה ׁש יּ ׁש ּת דּ ל כּ די בתּק וּ ניו, והתקינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 

 נתק מה קה מעפר  אד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָברא 

ואר בּ עהׁש הרי  נתקן, ׁש לּ מּט ה הּמ ק דּ ׁש  מעפר אדם, כּ ׁש נּ ברא ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ ית ׁש נּ קרא מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  התח בּ ר וּ  הע וֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִצדדי 
בּ אר בּ עה התחבּ רוּ  הע וֹ לם צדדי  ארבּ עה ואוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש .

רוּ " א "ׁש  העוֹ לם יסוֹ דוֹ ת ׁש הם ועפ "ר,צדדים, וּ מי "ם ח ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
צדדי בּ ארבּ עה אלּ וּ  צדדים אר בּ עה העוֹ לם,(יסודות)והתחבּ רוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 

מזמור. לדוד על בזהר שנדרש

הזוהר זיו
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י במצולות   מתכסי הצדיק חטאי 

שנקראוענין במה הצדיק, של החטא אותו שנתכסה השני,
נמצא לא ים במצולות שנופל מי  שהרי ים, מצולות

עליהם מכסים שהמים לפי "ותׁש לימולעולם, שכתוב: כמו ,ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
חּט אות כּ ל ים יט )ם"בּ מצלוֹ ת ז, .(מיכה  ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌

היסוד  מדת  שרה  כ ואחר שבמלכות  מדרגתו התקי דוד
המלכות על משכיל הנקרא

עא .] דף נח פ' א' חלק זוהר תורה; מ שׂ כּ יל [זוהר "לדוד פתח, חזקיה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְרבי
מקרא אבל  נתבאר , זה  מקרא חטאה", כּ סוּ י ּפ ׁש ע נשׂ וּ י ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
שבחים מיני  בעשרה למדנו  שהרי  נאמר, החכמה בסוד זה
והיא משכיל , מהם ואחד  הוא, ברוך להקדוש  דוד שבח 
ששרתה קודם עצמו התקין ודוד  עשרה, מאותן אחת  מדרגה

ההיא מדרגה .מזעליו

הכ את  מכריע  הזכיות  וצד  הפשעי צד את מגביה  בחסדיו ה'

שוקל "אׁש רי  הוא ברוך שהקדוש  בשעה שהרי ּפ ׁש ע", נשׂ וּ י ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
הכף  זה כאשר האנשים, של  והזכיות החטאים
מכריעין  השניה בכף אשר  והזכיות מתנשא, החטאים שבצד

ּפ ׁש ע". "נשׂ וּ י  הוא  זה ◌ַ◌ֶ◌ְלמטה,

תהלי זוהר 

ממשמעותמו. זה שאין  כסוי, הלשון  יתורץ כן  גם הפירוש , זה  ולפי
יושלך כי נשכח, יהיה שהחטא ושכחה, העלמה ממשמעות  אלא חיפוי,

לעולם. לב על יעלה ולא  יפקד ולא יזכר  לא אשר  כמו מז.במקום 

הזוהר זיו
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חטאה הנקרא  המות   מלא מפני ומגי מכסה ה '

הוא"ּכ ס וּ י  יהיה בעולם, שורה שהדין  בשעה  חטאה", ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
לו  שהיה כמו המשחית, עליו ישלוט שלא מכוסה
החטא מאותו עליו מכסה היה הוא ברוך שהקדוש לנח

העולם. על אדם שהמשיך

במצות רה  עסק ביל נברא   ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאד

עוֹ ן א ׁש רי  לוֹ  ה' יחׁש ב א  ב )אדם וארא:(לב, פרשת שמות (דף[זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌

ע"ב) ׁש דּ י ]כג בּ אל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָוארא
ּפ תח, חזקיּ ה רבּ י  להם. נוֹ דעּת י א ה' לב )וּ ׁש מי  אׁש רי (תהלים ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

אדם בּ ני  הם אטוּ מים כּ ּמ ה וגוֹ '. עוֹ ן לוֹ  ה' יחׁש ב  א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם
ׁש הרי  בּ עוֹ לם, עוֹ מדים מה על מסּת כּ לים וא  י וֹ דעים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א
בּ דּ יוֹ קן  האדם  את עשׂ ה העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא 
בּ דרכיו. ויל בּ ּת וֹ רה ׁש יּ ׁש ּת דּ ל כּ די בתּק וּ ניו, והתקינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 

 נתק מה קה מעפר  אד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָברא 

ואר בּ עהׁש הרי  נתקן, ׁש לּ מּט ה הּמ ק דּ ׁש  מעפר אדם, כּ ׁש נּ ברא ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ ית ׁש נּ קרא מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  התח בּ ר וּ  הע וֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִצדדי 
בּ אר בּ עה התחבּ רוּ  הע וֹ לם צדדי  ארבּ עה ואוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש .

רוּ " א "ׁש  העוֹ לם יסוֹ דוֹ ת ׁש הם ועפ "ר,צדדים, וּ מי "ם ח ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
צדדי בּ ארבּ עה אלּ וּ  צדדים אר בּ עה העוֹ לם,(יסודות)והתחבּ רוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 

מזמור. לדוד על בזהר שנדרש
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וגוּ ף  עלי וֹ ן, בּ תּק וּ ן אחד גּ וּ ף הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מהם ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהתקין
וּ מהעוֹ לם הזּ ה הּת ח ּת וֹ ן מהע וֹ לם עוֹ למוֹ ת, מני  התחבּ ר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.

מכת ארעה רחת  ארעה  יסדת ְְְְַַַַָָָָָָָארעה

וארא פרשת שמות ע"א )[זוהר כ"ד ראה,](דף בּ א  ׁש מע וֹ ן, רבּ י ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
כּ ל  ׁש ל אבוֹ ת  והם האמ וּ נה, סוֹ ד הם ראׁש וֹ נים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עה
אר בּ עה ואוֹ תם ה ּק דוֹ ׁש ה. העלי וֹ נה הּמ ר כּ בה וס וֹ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת,

עליוֹ ן. סוֹ ד הם אלּ ה ועפ"ר, וּ מי "ם ר וּ "ח א"ׁש  [ואלויס וֹ דוֹ ת, ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
הכל] של אבות העולמות שכל האבות, וכס "ף הם זה"ב י וֹ צאים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵוּ מהם

להם ׁש דּ וֹ מים אחר וֹ ת מ ּת כ וֹ ת אלּ וּ  ותחת וּ ברז"ל, [כמווּ נח ׁש "ת ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
הראׁש וֹ ניםשאלו] הם אלּ ה ועפ"ר וּ מי"ם רוּ "ח  א"ׁש  ראה, בּ א .ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌

עוֹ מדים ועליוֹ נים ותחּת וֹ נים וׁש לּ מ ּט ה, ׁש לּ מעלה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהרׁש ים
ועוֹ מדים העוֹ לם, צדדי לארבּ עה אר בּ עה, הם וא לּ ה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.
הם אלּ וּ  וּ מער"ב. וּ מזר"ח ודרוֹ "ם צפוֹ "ן אלּ וּ : ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ עה
לצד  א"ׁש  אלּ וּ . בּ ארבּ עה ועוֹ מדים העוֹ לם, ׁש ל צדדים ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עה
ׁש הדּ ר וֹ ם מוּ ם דּ רוֹ "ם. לצד מי "ם מזר"ח. לצד ר וּ "ח ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָצפ וֹ "ן ,
ואר בּ עה מער"ב . לצד  עפ"ר ולחים. קרים מים ויבׁש . חם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א
ארבּ ע  עוֹ שׂ ים ואלּ ה אחד , וכ לּ ם אלּ וּ , בּ אר בּ עה ק ׁש וּ רים ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
ׁש נים הם הרי  וּ ברז"ל. וּ נחׁש "ת וכס"ף זה "ב ׁש הם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַמּת כוֹ ת,

אחד . וכ לּ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר,

רלח די זה  מזג זה  מזג ע ה  ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָה '

ּת קף בּ א  בּ וֹ  הא ׁש  ׁש הרי צפוֹ ן , לצד בּ שׂ מאל, היא האׁש  ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌
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אחד  ונמזגים ׁש לּ וֹ ,  ההפ וצפוֹ ן חזק. ׁש לּ וֹ  והיּ בׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַהחמימוּ ת,
 ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  דּ רוֹ ם, לצד  וה וּ א  לימין, מים אחד. והוּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ אחד 

לחבּ רם זה.[להחזירם]הוּ א כּ מזג זה מזג עוֹ שׂ ה כּ אחד, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

אחד   ת א מזג ְֵֶָָה '

דּ רוֹ ם.הצפוֹ ן  לצד  החליפם ויבׁש . חם האׁש  ולח, קר ה וּ א  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
והּק דוֹ ׁש  ולחים. קרים הּמ ים ויב ׁש . חד הוּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָדּ ר וֹ ם 
ונכנסים מדּ רוֹ ם מים ׁש יּ וֹ צאים כּ אחד, אוֹ תם מ וֹ זג הוּ א  ָּבּ רו◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ  ונכנס  מצּ פוֹ ן, אׁש  יוֹ צא מים. ׁש וֹ פעים וּ מצּ פוֹ ן  תקף לצּ פוֹ ן , ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
מוּ ם לעוֹ לם, החמימ וּ ת  ּת קף י וֹ צא וּ מדּ רוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהדּ רוֹ ם,
מלוה ואחד אחד וכל מ זּ ה, זה ל וֹ וה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
כּ ל  ׁש יּ לוה כּ די וּ מזרח, ר וּ ח זה כּ מוֹ  לוֹ . כּ ראוּ י  מלּ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלחבר וֹ 

כּ אחד . להתחבּ ר בּ זה זה ונכללים לחברוֹ , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאחד

"יה ני על מרחפת   אלהי ְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹ"ורח

והםבּ א זה, מצּ ד מים זה, מצּ ד  אׁש  רוּ חראה, נכנסת מחקת. ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הצּ דדים . ׁש ני  את ואוֹ חזת א)בּ יניהם (בראשית  ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

למעלה עוֹ מדת אׁש  ׁש הרי הּמ ים , ּפ ני על מרחפת אהים  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְורוּ ח
בּ יניהם נכנסת רוּ ח הארץ . ּפ ני על עוֹ מדים וּ מים זה, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְבּ צד
הּמ ים העפר , מחקת. וּ מפרידה ה צּ דדים ׁש ני את ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְואוֹ חזת
אלּ ה ׁש ׁש ת ׁש ל בּ כּ ח מכּ לּ ם וּ מקבּ לת ואׁש , ור וּ ח עליו , ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים

עליו. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ מדים

מי  א ל מחלקת  ְִֵֵֶֶַַֹאי

רוּ חבּ א  ולח, חם מזרח  וּ מזרח . רוּ ח שהוא ראה. הצד ויבש. [קר  ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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וגוּ ף  עלי וֹ ן, בּ תּק וּ ן אחד גּ וּ ף הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מהם ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהתקין
וּ מהעוֹ לם הזּ ה הּת ח ּת וֹ ן מהע וֹ לם עוֹ למוֹ ת, מני  התחבּ ר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.

מכת ארעה רחת  ארעה  יסדת ְְְְַַַַָָָָָָָארעה

וארא פרשת שמות ע"א )[זוהר כ"ד ראה,](דף בּ א  ׁש מע וֹ ן, רבּ י ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
כּ ל  ׁש ל אבוֹ ת  והם האמ וּ נה, סוֹ ד הם ראׁש וֹ נים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עה
אר בּ עה ואוֹ תם ה ּק דוֹ ׁש ה. העלי וֹ נה הּמ ר כּ בה וס וֹ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת,

עליוֹ ן. סוֹ ד הם אלּ ה ועפ"ר, וּ מי "ם ר וּ "ח א"ׁש  [ואלויס וֹ דוֹ ת, ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
הכל] של אבות העולמות שכל האבות, וכס "ף הם זה"ב י וֹ צאים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵוּ מהם

להם ׁש דּ וֹ מים אחר וֹ ת מ ּת כ וֹ ת אלּ וּ  ותחת וּ ברז"ל, [כמווּ נח ׁש "ת ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
הראׁש וֹ ניםשאלו] הם אלּ ה ועפ"ר וּ מי"ם רוּ "ח  א"ׁש  ראה, בּ א .ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌

עוֹ מדים ועליוֹ נים ותחּת וֹ נים וׁש לּ מ ּט ה, ׁש לּ מעלה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהרׁש ים
ועוֹ מדים העוֹ לם, צדדי לארבּ עה אר בּ עה, הם וא לּ ה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם.
הם אלּ וּ  וּ מער"ב. וּ מזר"ח ודרוֹ "ם צפוֹ "ן אלּ וּ : ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ עה
לצד  א"ׁש  אלּ וּ . בּ ארבּ עה ועוֹ מדים העוֹ לם, ׁש ל צדדים ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עה
ׁש הדּ ר וֹ ם מוּ ם דּ רוֹ "ם. לצד מי "ם מזר"ח. לצד ר וּ "ח ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָצפ וֹ "ן ,
ואר בּ עה מער"ב . לצד  עפ"ר ולחים. קרים מים ויבׁש . חם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א
ארבּ ע  עוֹ שׂ ים ואלּ ה אחד , וכ לּ ם אלּ וּ , בּ אר בּ עה ק ׁש וּ רים ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
ׁש נים הם הרי  וּ ברז"ל. וּ נחׁש "ת וכס"ף זה "ב ׁש הם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַמּת כוֹ ת,

אחד . וכ לּ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר,

רלח די זה  מזג זה  מזג ע ה  ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָה '

ּת קף בּ א  בּ וֹ  הא ׁש  ׁש הרי צפוֹ ן , לצד בּ שׂ מאל, היא האׁש  ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌

תהלי זוהר 
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אחד  ונמזגים ׁש לּ וֹ ,  ההפ וצפוֹ ן חזק. ׁש לּ וֹ  והיּ בׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַהחמימוּ ת,
 ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  דּ רוֹ ם, לצד  וה וּ א  לימין, מים אחד. והוּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ אחד 

לחבּ רם זה.[להחזירם]הוּ א כּ מזג זה מזג עוֹ שׂ ה כּ אחד, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

אחד   ת א מזג ְֵֶָָה '

דּ רוֹ ם.הצפוֹ ן  לצד  החליפם ויבׁש . חם האׁש  ולח, קר ה וּ א  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
והּק דוֹ ׁש  ולחים. קרים הּמ ים ויב ׁש . חד הוּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָדּ ר וֹ ם 
ונכנסים מדּ רוֹ ם מים ׁש יּ וֹ צאים כּ אחד, אוֹ תם מ וֹ זג הוּ א  ָּבּ רו◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ  ונכנס  מצּ פוֹ ן, אׁש  יוֹ צא מים. ׁש וֹ פעים וּ מצּ פוֹ ן  תקף לצּ פוֹ ן , ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
מוּ ם לעוֹ לם, החמימ וּ ת  ּת קף י וֹ צא וּ מדּ רוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהדּ רוֹ ם,
מלוה ואחד אחד וכל מ זּ ה, זה ל וֹ וה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
כּ ל  ׁש יּ לוה כּ די וּ מזרח, ר וּ ח זה כּ מוֹ  לוֹ . כּ ראוּ י  מלּ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלחבר וֹ 

כּ אחד . להתחבּ ר בּ זה זה ונכללים לחברוֹ , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאחד

"יה ני על מרחפת   אלהי ְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹ"ורח

והםבּ א זה, מצּ ד מים זה, מצּ ד  אׁש  רוּ חראה, נכנסת מחקת. ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הצּ דדים . ׁש ני  את ואוֹ חזת א)בּ יניהם (בראשית  ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

למעלה עוֹ מדת אׁש  ׁש הרי הּמ ים , ּפ ני על מרחפת אהים  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְורוּ ח
בּ יניהם נכנסת רוּ ח הארץ . ּפ ני על עוֹ מדים וּ מים זה, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְבּ צד
הּמ ים העפר , מחקת. וּ מפרידה ה צּ דדים ׁש ני את ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְואוֹ חזת
אלּ ה ׁש ׁש ת ׁש ל בּ כּ ח מכּ לּ ם וּ מקבּ לת ואׁש , ור וּ ח עליו , ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים

עליו. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ מדים

מי  א ל מחלקת  ְִֵֵֶֶַַֹאי

רוּ חבּ א  ולח, חם מזרח  וּ מזרח . רוּ ח שהוא ראה. הצד ויבש. [קר  ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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חםיבש] א ׁש  ׁש הרי ה צּ דדים, ׁש ני את אוֹ חז ולכן היא, ולח ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַחם
חם ׁש הוּ א הצּ ד  ולח. חם הוּ א רוּ ח ולחים. קרים וּ מים ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְויבׁש ,
הסכּ מה יׁש  זה ועל  בּ ּמ ים. אחוּ ז לח ׁש הוּ א הצּ ד בּ אׁש . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָאחוּ ז

וּ מים. א ׁש  ׁש ל  מחקת וּ מפריד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם,

צדדי ני נאחז ְְֱֲִִֵֶַָָָמערב

בּ וֹ עפר עוֹ שׂ ים וכלּ ם כּ לּ ם, את עליו מקבּ ל ולכן ויבׁש , קר  הוּ א ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
מוּ ם  לעוֹ לם, מז וֹ ן  בּ כחם לה וֹ ציא  מ כּ לּ ם וּ מק בּ ל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ יהם ,
בּ צּ פוֹ ן אחוּ ז  קר ׁש ה וּ א  וצד ויבׁש , קר ׁש ה וּ א  העפר נאחז ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶׁש בּ ּמ ערב 
בּ ּמ ערב  נאחז צפוֹ ן  ּכ מ וּ ם בּ קר. נאחז  קר ׁש הרי ולח , קר  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ה וּ א 
היּ בׁש  את א וֹ חז ׁש לּ וֹ  ה יּ ב ׁש  בּ אוֹ תוֹ  ויב ׁש , חם  ׁש הוּ א דּ ר וֹ ם זה. ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְבּ צד 

צדדים . בּ ׁש ני  מערב  ונאחז אחר , בּ צד  הּמ ערב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל

זה זה  ליל ְִֶֶָָֻ

נאחזתוכן  הדּ רוֹ ם חמימוּ ת ׁש הרי בּ ּמ זרח, דּ רוֹ ם נאחז ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ה בּ צּ פוֹ ן, נאחז וּ מזרח הּמ זרח. לח וּ תוֹ בּ חמימוּ ת רי  ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌

מזרחי"ת. דּ רוֹ מי"ת נמצא עכׁש ו  הצּ פוֹ ן. בּ לחוּ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶנאחזת

דּ רוֹ מי"ת. מערבי"ת מערבי"ת. צפוֹ ני"ת צפוֹ ני "ת. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמזרחי"ת
בּ אחד . אחד  להׁש ּת לׁש ל  בּ זה זה כּ לוּ לים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם

זהב בי ר  ניְְִִַָָ

והינוּ ּכ מוֹ  זהב, נעשׂ ה  האׁש  ּת קף  ׁש ּמ צּ ד זהב , עוֹ שׂ ה צפוֹ ן כּ ן ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
לז)ׁש כּ תוּ ב בּ עפר(איוב  אחוּ ז ׁש אׁש  יאתה. זהב  מצּ פוֹ ן ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב והינוּ  זהב , כח)ונע שׂ ה זה(שם וסוֹ ד ל וֹ . זהב ועפרוֹ ת ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
זהב. כּ רוּ בים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים

תהלי זוהר 
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ה רזל" קהה  א"ְִֵֶַַָ

וארא ּפרׁשת ׁשמֹות ע"ב)[זֹוהר כ"ד וּ קריר וּ ת](ּדף בּ עפר, נאחזים מים  ְֵֶַַַַָָָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ זּ הב  צדדים, בּ ׁש ני נאחז  עפר הרי כּ עת כסף, עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ לחוּ ת

ואוֹ חזת הּמ ים, את אוֹ חזת רוּ ח בּ יניהם. ונּת ן [תמיהה,וּ ב כּ סף, ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
כי אומרים יש אבל בטבעם, שוים ועפר רוח כן, שאם ויבש, קר רוח שאמר במה

חם  ורוח ויבש, חם אש צדדים לשני הרוח  שאוחז לומר נוכל כן ואם ולח, חם רוח

של מחלקת ומפריד במים, אוחז לח שהוא והצד באש, אוחז  חם  שהוא הצד ולח.

הקר. בצד בעפר אוחז  הקר  והצד ולחים, קרים ומים ויבש , קר הוא עפר  ומים. אש 

ויבש, חם אש שהרי  הצדדים, לשני אחוז כך משום כלם, עליו  מקבל שעפר נמצא

ע"כ] ולח. קר עין מים ׁש הוּ א כּ אחד, ׁש נים  וּ מוֹ ציאה האׁש , ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶאת
ׁש לּ וֹ , וה ּק ר  בּ יּ בׁש  לבדּ וֹ  כּ ׁש הוּ א ׁש אמרנוּ , ועפר קלל. ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְנחׁש ת

- וסימנ בּ רזל , י)יוֹ צא וגוֹ '.(קהלת הבּ רזל קהה אם ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

כ נאחז ְֱֶֶָָָָֻהעפר

בּ אועפר  ׁש לּ הם. כּ צּ וּ רה בּ וֹ  ע וֹ שׂ ים וכ לּ ם בּ כלּ ם, נאחז זה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
אחד  כּ ל ׁש הרי וּ נחׁש ת, וכסף  זהב אין עפר בּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְראה,
נאחז  והעפר  בּ זה. זה להתק ר  מלּ וֹ  לחברוֹ  מלוה ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
ורוּ ח וּ מים. אׁש  אוֹ תוֹ , אוֹ חזים  צדדים ׁש ני מ וּ ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְבּ כ לּ ם,

מע שׂ ה. בּ וֹ  ועוֹ שׂ ה אלּ ה ׁש ני בּ ׁש ביל  לוֹ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנקרבת

רזל מ ליד  ְְִֶֶַַרזל 

אחריםנמצא  עפרוֹ ת וּ מוֹ ליד עוֹ שׂ ה עּמ ם, עפר ׁש כּ ׁש ּמ תחבּ ר  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
ירּק ה, ּפ סלת עפר מ וֹ ליד  ׁש זּ הב  כּ מוֹ  ׁש לּ הם, ◌ָ◌◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
עפרת, ׁש ּמ וֹ ליד ׁש כּ סף  כּ מוֹ  מּמ ׁש . זהב כּ מ וֹ  ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

תהלי זוהר 
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חםיבש] א ׁש  ׁש הרי ה צּ דדים, ׁש ני את אוֹ חז ולכן היא, ולח ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַחם
חם ׁש הוּ א הצּ ד  ולח. חם הוּ א רוּ ח ולחים. קרים וּ מים ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְויבׁש ,
הסכּ מה יׁש  זה ועל  בּ ּמ ים. אחוּ ז לח ׁש הוּ א הצּ ד בּ אׁש . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָאחוּ ז

וּ מים. א ׁש  ׁש ל  מחקת וּ מפריד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם,

צדדי ני נאחז ְְֱֲִִֵֶַָָָמערב

בּ וֹ עפר עוֹ שׂ ים וכלּ ם כּ לּ ם, את עליו מקבּ ל ולכן ויבׁש , קר  הוּ א ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
מוּ ם  לעוֹ לם, מז וֹ ן  בּ כחם לה וֹ ציא  מ כּ לּ ם וּ מק בּ ל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמע שׂ יהם ,
בּ צּ פוֹ ן אחוּ ז  קר ׁש ה וּ א  וצד ויבׁש , קר ׁש ה וּ א  העפר נאחז ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶׁש בּ ּמ ערב 
בּ ּמ ערב  נאחז צפוֹ ן  ּכ מ וּ ם בּ קר. נאחז  קר ׁש הרי ולח , קר  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ה וּ א 
היּ בׁש  את א וֹ חז ׁש לּ וֹ  ה יּ ב ׁש  בּ אוֹ תוֹ  ויב ׁש , חם  ׁש הוּ א דּ ר וֹ ם זה. ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְבּ צד 

צדדים . בּ ׁש ני  מערב  ונאחז אחר , בּ צד  הּמ ערב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל

זה זה  ליל ְִֶֶָָֻ

נאחזתוכן  הדּ רוֹ ם חמימוּ ת ׁש הרי בּ ּמ זרח, דּ רוֹ ם נאחז ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ה בּ צּ פוֹ ן, נאחז וּ מזרח הּמ זרח. לח וּ תוֹ בּ חמימוּ ת רי  ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌

מזרחי"ת. דּ רוֹ מי"ת נמצא עכׁש ו  הצּ פוֹ ן. בּ לחוּ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶנאחזת

דּ רוֹ מי"ת. מערבי"ת מערבי"ת. צפוֹ ני"ת צפוֹ ני "ת. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמזרחי"ת
בּ אחד . אחד  להׁש ּת לׁש ל  בּ זה זה כּ לוּ לים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם

זהב בי ר  ניְְִִַָָ

והינוּ ּכ מוֹ  זהב, נעשׂ ה  האׁש  ּת קף  ׁש ּמ צּ ד זהב , עוֹ שׂ ה צפוֹ ן כּ ן ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
לז)ׁש כּ תוּ ב בּ עפר(איוב  אחוּ ז ׁש אׁש  יאתה. זהב  מצּ פוֹ ן ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב והינוּ  זהב , כח)ונע שׂ ה זה(שם וסוֹ ד ל וֹ . זהב ועפרוֹ ת ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
זהב. כּ רוּ בים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים

תהלי זוהר 
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ה רזל" קהה  א"ְִֵֶַַָ

וארא ּפרׁשת ׁשמֹות ע"ב)[זֹוהר כ"ד וּ קריר וּ ת](ּדף בּ עפר, נאחזים מים  ְֵֶַַַַָָָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ זּ הב  צדדים, בּ ׁש ני נאחז  עפר הרי כּ עת כסף, עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ לחוּ ת

ואוֹ חזת הּמ ים, את אוֹ חזת רוּ ח בּ יניהם. ונּת ן [תמיהה,וּ ב כּ סף, ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
כי אומרים יש אבל בטבעם, שוים ועפר רוח כן, שאם ויבש, קר רוח שאמר במה

חם  ורוח ויבש, חם אש צדדים לשני הרוח  שאוחז לומר נוכל כן ואם ולח, חם רוח

של מחלקת ומפריד במים, אוחז לח שהוא והצד באש, אוחז  חם  שהוא הצד ולח.

הקר. בצד בעפר אוחז  הקר  והצד ולחים, קרים ומים ויבש , קר הוא עפר  ומים. אש 

ויבש, חם אש שהרי  הצדדים, לשני אחוז כך משום כלם, עליו  מקבל שעפר נמצא

ע"כ] ולח. קר עין מים ׁש הוּ א כּ אחד, ׁש נים  וּ מוֹ ציאה האׁש , ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶאת
ׁש לּ וֹ , וה ּק ר  בּ יּ בׁש  לבדּ וֹ  כּ ׁש הוּ א ׁש אמרנוּ , ועפר קלל. ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְנחׁש ת

- וסימנ בּ רזל , י)יוֹ צא וגוֹ '.(קהלת הבּ רזל קהה אם ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

כ נאחז ְֱֶֶָָָָֻהעפר

בּ אועפר  ׁש לּ הם. כּ צּ וּ רה בּ וֹ  ע וֹ שׂ ים וכ לּ ם בּ כלּ ם, נאחז זה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
אחד  כּ ל ׁש הרי וּ נחׁש ת, וכסף  זהב אין עפר בּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְראה,
נאחז  והעפר  בּ זה. זה להתק ר  מלּ וֹ  לחברוֹ  מלוה ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
ורוּ ח וּ מים. אׁש  אוֹ תוֹ , אוֹ חזים  צדדים ׁש ני מ וּ ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְבּ כ לּ ם,

מע שׂ ה. בּ וֹ  ועוֹ שׂ ה אלּ ה ׁש ני בּ ׁש ביל  לוֹ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנקרבת

רזל מ ליד  ְְִֶֶַַרזל 

אחריםנמצא  עפרוֹ ת וּ מוֹ ליד עוֹ שׂ ה עּמ ם, עפר ׁש כּ ׁש ּמ תחבּ ר  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
ירּק ה, ּפ סלת עפר מ וֹ ליד  ׁש זּ הב  כּ מוֹ  ׁש לּ הם, ◌ָ◌◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
עפרת, ׁש ּמ וֹ ליד ׁש כּ סף  כּ מוֹ  מּמ ׁש . זהב כּ מ וֹ  ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

תהלי זוהר 
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כּ מ וֹ  קטנּ ה. נחׁש ת ׁש הוּ א בּ דיל  מוֹ לידה העליוֹ נה ׁש נּ חׁש ת ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 
- וסימנ בּ רזל, מוֹ ליד כז)ׁש בּ רזל יחד .(משלי  בּ ברזל  בּ רזל  ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ק  היסודות  בזהארבעה זה  שורי

וּ קׁש וּ ריםבּ א בּ זה זה אחוּ זים כּ לּ ם ועפר, מים רוּ ח אׁש  ראה , ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מ וֹ ליד  כּ ׁש הוּ א הזּ ה, והעפר  ּפ רוּ ד. בּ הם ואין בּ זה, ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עליוֹ נים, כּ אוֹ תם  בּ זה זה מתקרים א  , ּכ ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר

ב ) היה(בראשית בּ אלּ ה ראׁש ים , לאר בּ עה והיה יּפ רד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִוּ מם
◌ֵּפ ר וּ ד .

." ה ה ואב ה דלח  "ְְֶֶַַַַָֹֹ

ׁש ׁש תמ וּ ם  ׁש ל  בּ כּ ח מוֹ ליד כּ ׁש הא העפר , ׁש הרי ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
נמצא וֹ ת ׁש ם נהרוֹ ת ארבּ עה מוֹ ציא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים ,
ואבן  הבּ דלח ׁש ם ׁש כּ תוּ ב  אחד, בּ מקוֹ ם והם יקרוֹ ת, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים
לאר בּ עה והן ערה , ׁש ּת ים הן יקרוֹ ת אבנים ואוֹ תן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַההם.

ׁש כּ תוּ ב  ׁש בטים, עשׂ ר ׁש נים כּ נגד העוֹ לם כח)צדדי (שמות ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
על  עשׂ רה  ׁש ּת ים ישׂ ראל בּ ני ׁש מוֹ ת על ּת היין ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאבנים

ה יּ ם. ּת חת ׁש הם הלּ לוּ  הבּ קר עשׂ ר וּ ׁש נים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְׁש מוֹ תם.

ל הע  ק הא  ִַָָָהרח

גּ ב בּ א על אף ׁש אמרנוּ , העליוֹ נים הצּ דדים ארבּ עת כּ ל ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש ל  קיּ וּ ם ומ ּט ה, ׁש לּ מעלה ה ּק יּ וּ ם והם בּ זה, זה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קׁש רים
א ונפׁש  בּ גלל וֹ , עוֹ מד ׁש הכּ ל מ וּ ם הר וּ ח, הוּ א י וֹ תר  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם
אין  אחד, רגע  אפלּ וּ  הר וּ ח  נגרעת ׁש אם בּ ר וּ ח, אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶעוֹ מדת

תהלי זוהר 
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כּ תוּ ב  זה וסוֹ ד  להתקיּ ם, יכ וֹ לה יט )הנּ פׁש  דעת(משלי  בּ א גּ ם ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
להתקיּ ם. יכוֹ לה וא טוֹ ב, אינ ּה  ר וּ ח בּ לי  נפׁש  טוֹ ב. א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶנפׁש 

קר ער ני אבני ער ניְְֲִִִַַָָָָָָָ

ערהוּ בא  ׁש ּת ים ׁש הם ׁש אמרנ וּ , עשׂ ר ׁש נים אוֹ תם  ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
נטלוּ   ּכ מוּ ם היּ ם. ׁש ּת חת בּ קר  עשׂ ר ׁש נים הם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים,

נ שׂ יאים  ע שׂ ר  ׁש נים ז)אוֹ תם עשׂ ר(במדבר ׁש נים  לעלה הבּ קר כּ ל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הלּ ל וּ , בּ דּ ברים ׁש יּ ׁש גּ יח וּ מי  עליוֹ ן , סוֹ ד הוּ א והכּ ל וגוֹ '. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָּפ רים

בּ ּה . הכּ ל ׁש ל ׁש העּק ר העליוֹ נה, החכמה בּ ס וֹ ד ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַי ׁש גּ יח

יסדת מארעה נברא   ְְְִֵַָָָָָָהאד

הּק דוֹ ׁש אמר  ׁש כּ ׁש בּ רא חזקיּ ה, רבּ י אמר מה ׁש מעוֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
א הוּ א  ּנברא,בּ רו ׁש לּ מ ּט ה הּמ קדּ ׁש  מעפר האדם, ת ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ ׁש נּ ברא וּ כמ וֹ  נׁש מה, בּ וֹ  נּת נה ׁש לּ מעלה הּמ קדּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵוּ מעפר 
העוֹ לם, יסוֹ דוֹ ת צדדים ׁש ׁש ה בוֹ  התחבּ רוּ  ׁש לּ מ ּט ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵמהעפר
ׁש ׁש ה בוֹ  התח בּ ר וּ  ׁש לּ מעלה העפר מן כּ ׁש נּ ברא גּ ם  ָּכ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב  והינוּ  האדם , והׁש ּת לּ ם  העוֹ לם ׁש ל  לב )יסוֹ דוֹ ת (תהלים ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
א אימתי  רמ יּ ה. בּ ר וּ חוֹ  ואין עוֹ ן לוֹ  ה' יחׁש ב א אדם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

עון  לוֹ  ה' רמ יּ ה.יחׁש ב בּ רוּ חוֹ  ׁש אין בּ זמן ? ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

רבּ י ויד בּ ר  וגוֹ '. גרׁש וֹ ן בּ ני  ראׁש  את נשׂ א לּ אמר מׁש ה אל ה' ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ָֹ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, לב )אבּ א עון (תהלים לוֹ  ה' יחב  א  אדם אׁש רי ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

סוֹ פוֹ  ואין ס וֹ פוֹ , ראׁש וֹ  אין הזּ ה הּפ סוּ ק  רמיּ ה. בּ רוּ חוֹ  ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְואין
ּפ ר ׁש וּ הוּ .  וכ בּ וֹ , להסּת כּ ל ויׁש  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹראׁש וֹ .

תהלי זוהר 
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כּ מ וֹ  קטנּ ה. נחׁש ת ׁש הוּ א בּ דיל  מוֹ לידה העליוֹ נה ׁש נּ חׁש ת ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 
- וסימנ בּ רזל, מוֹ ליד כז)ׁש בּ רזל יחד .(משלי  בּ ברזל  בּ רזל  ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ק  היסודות  בזהארבעה זה  שורי

וּ קׁש וּ ריםבּ א בּ זה זה אחוּ זים כּ לּ ם ועפר, מים רוּ ח אׁש  ראה , ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מ וֹ ליד  כּ ׁש הוּ א הזּ ה, והעפר  ּפ רוּ ד. בּ הם ואין בּ זה, ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עליוֹ נים, כּ אוֹ תם  בּ זה זה מתקרים א  , ּכ ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר

ב ) היה(בראשית בּ אלּ ה ראׁש ים , לאר בּ עה והיה יּפ רד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִוּ מם
◌ֵּפ ר וּ ד .

." ה ה ואב ה דלח  "ְְֶֶַַַַָֹֹ

ׁש ׁש תמ וּ ם  ׁש ל  בּ כּ ח מוֹ ליד כּ ׁש הא העפר , ׁש הרי ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
נמצא וֹ ת ׁש ם נהרוֹ ת ארבּ עה מוֹ ציא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים ,
ואבן  הבּ דלח ׁש ם ׁש כּ תוּ ב  אחד, בּ מקוֹ ם והם יקרוֹ ת, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים
לאר בּ עה והן ערה , ׁש ּת ים הן יקרוֹ ת אבנים ואוֹ תן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַההם.

ׁש כּ תוּ ב  ׁש בטים, עשׂ ר ׁש נים כּ נגד העוֹ לם כח)צדדי (שמות ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
על  עשׂ רה  ׁש ּת ים ישׂ ראל בּ ני ׁש מוֹ ת על ּת היין ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאבנים

ה יּ ם. ּת חת ׁש הם הלּ לוּ  הבּ קר עשׂ ר וּ ׁש נים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְׁש מוֹ תם.

ל הע  ק הא  ִַָָָהרח

גּ ב בּ א על אף ׁש אמרנוּ , העליוֹ נים הצּ דדים ארבּ עת כּ ל ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש ל  קיּ וּ ם ומ ּט ה, ׁש לּ מעלה ה ּק יּ וּ ם והם בּ זה, זה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קׁש רים
א ונפׁש  בּ גלל וֹ , עוֹ מד ׁש הכּ ל מ וּ ם הר וּ ח, הוּ א י וֹ תר  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם
אין  אחד, רגע  אפלּ וּ  הר וּ ח  נגרעת ׁש אם בּ ר וּ ח, אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶעוֹ מדת
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כּ תוּ ב  זה וסוֹ ד  להתקיּ ם, יכ וֹ לה יט )הנּ פׁש  דעת(משלי  בּ א גּ ם ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
להתקיּ ם. יכוֹ לה וא טוֹ ב, אינ ּה  ר וּ ח בּ לי  נפׁש  טוֹ ב. א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶנפׁש 

קר ער ני אבני ער ניְְֲִִִַַָָָָָָָ

ערהוּ בא  ׁש ּת ים ׁש הם ׁש אמרנ וּ , עשׂ ר ׁש נים אוֹ תם  ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
נטלוּ   ּכ מוּ ם היּ ם. ׁש ּת חת בּ קר  עשׂ ר ׁש נים הם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים,

נ שׂ יאים  ע שׂ ר  ׁש נים ז)אוֹ תם עשׂ ר(במדבר ׁש נים  לעלה הבּ קר כּ ל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הלּ ל וּ , בּ דּ ברים ׁש יּ ׁש גּ יח וּ מי  עליוֹ ן , סוֹ ד הוּ א והכּ ל וגוֹ '. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָּפ רים

בּ ּה . הכּ ל ׁש ל ׁש העּק ר העליוֹ נה, החכמה בּ ס וֹ ד ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַי ׁש גּ יח

יסדת מארעה נברא   ְְְִֵַָָָָָָהאד

הּק דוֹ ׁש אמר  ׁש כּ ׁש בּ רא חזקיּ ה, רבּ י אמר מה ׁש מעוֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
א הוּ א  ּנברא,בּ רו ׁש לּ מ ּט ה הּמ קדּ ׁש  מעפר האדם, ת ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ ׁש נּ ברא וּ כמ וֹ  נׁש מה, בּ וֹ  נּת נה ׁש לּ מעלה הּמ קדּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵוּ מעפר 
העוֹ לם, יסוֹ דוֹ ת צדדים ׁש ׁש ה בוֹ  התחבּ רוּ  ׁש לּ מ ּט ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵמהעפר
ׁש ׁש ה בוֹ  התח בּ ר וּ  ׁש לּ מעלה העפר מן כּ ׁש נּ ברא גּ ם  ָּכ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב  והינוּ  האדם , והׁש ּת לּ ם  העוֹ לם ׁש ל  לב )יסוֹ דוֹ ת (תהלים ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
א אימתי  רמ יּ ה. בּ ר וּ חוֹ  ואין עוֹ ן לוֹ  ה' יחׁש ב א אדם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

עון  לוֹ  ה' רמ יּ ה.יחׁש ב בּ רוּ חוֹ  ׁש אין בּ זמן ? ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

רבּ י ויד בּ ר  וגוֹ '. גרׁש וֹ ן בּ ני  ראׁש  את נשׂ א לּ אמר מׁש ה אל ה' ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ָֹ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, לב )אבּ א עון (תהלים לוֹ  ה' יחב  א  אדם אׁש רי ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

סוֹ פוֹ  ואין ס וֹ פוֹ , ראׁש וֹ  אין הזּ ה הּפ סוּ ק  רמיּ ה. בּ רוּ חוֹ  ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְואין
ּפ ר ׁש וּ הוּ .  וכ בּ וֹ , להסּת כּ ל ויׁש  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹראׁש וֹ .

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד294 כסליו סדר טו  ליו

לבתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר 

ל ע רה  יה מנחה פ ת  ְְְִִִִֶַַַָָָעת 

נׂשא ּפרׁשת ּבּמדּבר ע"א )[זֹוהר  קכא  מנחה](ּדף ּת פלּ ת בּ ׁש עת ראה, בּ א ְְִַַַַָָָָֹֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ גבוּ רה מנחה , ּת פלּ ת  ּת ּק ן ויצחק בּ עוֹ לם, ׁש וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַהדּ ין
בּ ׁש ביל  הלּ ילה, ונכנס ׁש בּ א עד בּ עוֹ לם, ׁש וֹ לטת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה

אוֹ תוֹ  נפרד (ללילה)לקבּ ל מנחה, תפלּ ת ׁש וֹ רה וּ מזּ מן . ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לקבּ ל כּ ל (אותו)המאל ׁש ּמ תעוֹ ררים אחר הלּ ילה . וּ מתעוֹ רר  ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ עוֹ לם מתעוֹ ררים כּ לּ ם ׁש בּ חוּ ץ, ה ּפ תחים ׁש וֹ מרי ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם
מות. טעם טוֹ עמים הע וֹ לם בּ ני וכל  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתּפ טים,

לק מרימה מחת הכינה  ְְְֲִִַַַַַָָָחצ ת

נ ׂשא ּפרׁשת ּבּמד ּבר ע"ב)[זֹוהר קכא הלּ ילה](ּדף  בּ חצוֹ ת נתבּ אר. והרי ְִַַַַַָָָָֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מעלה הּק דוֹ ׁש ה וׁש וֹ ׁש נּ ה כּ מּק דם, המאל מתעוֹ רר  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
הראׁש  וׁש וֹ רה עוֹ לה ואז ק וֹ ל, וּ מרימה וּ מׁש בּ חת ֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵריחוֹ ת

מקבּ לּה . אז והמאל  בּ מאל , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 

לל ל ח להתע רר מ ה הא  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַֹהקר

לׁש בּ חאז  להתעוֹ רר הוּ א זמן ׁש הרי  בעוֹ לם, קוֹ רא  הכּ רוֹ ז ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
התבּ מ וּ ת ונמצאת מתעוֹ רר וֹ ת , ּת ׁש בּ חוֹ ת ואז . ַלּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש בּ א זה זוּ וּ ג לזוּ ג ׁש ּמ תעוֹ רר מי ׁש ל  חלקוֹ  א ׁש רי  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַהכּ ל .
כאחד . נמצא הכּ ל זוּ וּ ג ואז וּ מחבּ קּה , מתעוֹ רר  והיּ מין ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהבּ קר ,
ואז כאחד , הכל זווג נמצא אז אותה, ומחבק מתעורר  והימין הבקר  כשבא (למלך,

לזוג  שמעורר  מי  של חלקו אשרי הכל. התבשמות  ונמצאת מתעוררות התשבחות

זה) .זווג 
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יהוב יחׁש ב א אדם בּ רוּ חוֹ אׁש רי ואין עוֹ ן לוֹ  

ע ל האדה מה  מע י על מעידה למעלה  ה  ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָ

מותבּ א  טעם וטוֹ עמים י ׁש נים אדם  ׁש בּ ני  בּ ׁש עה ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש ע וֹ מדת, בּ מקוֹ ם עוֹ מדת - למעלה עוֹ לה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהנּ ׁש מה
על  אוֹ תם וכוֹ תבים היּ וֹ ם, כּ ל ׁש עשׂ תה מע שׂ יה על  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונבחנת

מדּ וּ ע  על ּפ תק. וּ מעידה למעלה  ע וֹ לה ׁש הנּ ׁש מה מ וּ ם ? ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
מּפ יו. ׁש יּ וֹ צא וד בּ וּ ר דּ בּ וּ ר  כּ ל ועל האדם  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ י 

.רקיעי ב קע  ע לה  קד ְִִִֵֶַָר

דּ בּ וּ רוּ כׁש א וֹ ת וֹ  כּ רא וּ י, הוּ א מּפ יו האיׁש  ׁש הוֹ ציא דבּ וּ ר  ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עוֹ לה ד בּ וּ ר אוֹ תוֹ  - ותוֹ רה ּת פלּ ה ׁש ל  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָקד וֹ ׁש 
הלּ ילה, ׁש נּ כנס  עד ׁש עוֹ מד , בּ מק וֹ ם ועוֹ מד רקיעים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵוּ ב וֹ קע
.הּמ ל לפני  וּ מכניסתוֹ  הדּ בּ וּ ר אוֹ תוֹ  ואוֹ חזת עוֹ לה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהנּ ׁש מה

פי תחי ְְִִֵֹמר

רעים,וּ כׁש א וֹ תוֹ  מדּ בּ וּ רים דּ בּ וּ ר והוּ א כראוּ י , אינוֹ  דבּ וּ ר  ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש עוֹ לה, למקוֹ ם עוֹ לה הדּ בּ וּ ר אוֹ תוֹ  - הרע  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמלּ ׁש וֹ ן

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  האדם. על  חטא ואוֹ תוֹ  דבּ וּ ר  אוֹ תוֹ  ז)ונר ׁש ם (מיכה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ה' יח ׁש ב א אדם אׁש רי ולכן .פי ּפ תחי ׁש מר חיק ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ִמכבת

אימתי  עון, רמ יּ ה.לוֹ  בּ רוּ חוֹ  כּ ׁש אין ? ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מעשיו  על ומעידה בלילה למעלה עולה  הנשמה 

רמ יּ ה א ׁש רי ּב ר וּ חוֹ  ואין  ע וֹ ן לוֹ  ה ' יחׁש ב  א  ב )אדם :(לב, ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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ל ע רה  יה מנחה פ ת  ְְְִִִִֶַַַָָָעת 

נׂשא ּפרׁשת ּבּמדּבר ע"א )[זֹוהר  קכא  מנחה](ּדף ּת פלּ ת בּ ׁש עת ראה, בּ א ְְִַַַַָָָָֹֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ גבוּ רה מנחה , ּת פלּ ת  ּת ּק ן ויצחק בּ עוֹ לם, ׁש וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַהדּ ין
בּ ׁש ביל  הלּ ילה, ונכנס ׁש בּ א עד בּ עוֹ לם, ׁש וֹ לטת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה

אוֹ תוֹ  נפרד (ללילה)לקבּ ל מנחה, תפלּ ת ׁש וֹ רה וּ מזּ מן . ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לקבּ ל כּ ל (אותו)המאל ׁש ּמ תעוֹ ררים אחר הלּ ילה . וּ מתעוֹ רר  ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ עוֹ לם מתעוֹ ררים כּ לּ ם ׁש בּ חוּ ץ, ה ּפ תחים ׁש וֹ מרי ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם
מות. טעם טוֹ עמים הע וֹ לם בּ ני וכל  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתּפ טים,

לק מרימה מחת הכינה  ְְְֲִִַַַַַָָָחצ ת

נ ׂשא ּפרׁשת ּבּמד ּבר ע"ב)[זֹוהר קכא הלּ ילה](ּדף  בּ חצוֹ ת נתבּ אר. והרי ְִַַַַַָָָָֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מעלה הּק דוֹ ׁש ה וׁש וֹ ׁש נּ ה כּ מּק דם, המאל מתעוֹ רר  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
הראׁש  וׁש וֹ רה עוֹ לה ואז ק וֹ ל, וּ מרימה וּ מׁש בּ חת ֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵריחוֹ ת

מקבּ לּה . אז והמאל  בּ מאל , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 

לל ל ח להתע רר מ ה הא  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַֹהקר

לׁש בּ חאז  להתעוֹ רר הוּ א זמן ׁש הרי  בעוֹ לם, קוֹ רא  הכּ רוֹ ז ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
התבּ מ וּ ת ונמצאת מתעוֹ רר וֹ ת , ּת ׁש בּ חוֹ ת ואז . ַלּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש בּ א זה זוּ וּ ג לזוּ ג ׁש ּמ תעוֹ רר מי ׁש ל  חלקוֹ  א ׁש רי  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַהכּ ל .
כאחד . נמצא הכּ ל זוּ וּ ג ואז וּ מחבּ קּה , מתעוֹ רר  והיּ מין ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהבּ קר ,
ואז כאחד , הכל זווג נמצא אז אותה, ומחבק מתעורר  והימין הבקר  כשבא (למלך,

לזוג  שמעורר  מי  של חלקו אשרי הכל. התבשמות  ונמצאת מתעוררות התשבחות

זה) .זווג 

תהלי זוהר 
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יהוב יחׁש ב א אדם בּ רוּ חוֹ אׁש רי ואין עוֹ ן לוֹ  

ע ל האדה מה  מע י על מעידה למעלה  ה  ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָ

מותבּ א  טעם וטוֹ עמים י ׁש נים אדם  ׁש בּ ני  בּ ׁש עה ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש ע וֹ מדת, בּ מקוֹ ם עוֹ מדת - למעלה עוֹ לה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהנּ ׁש מה
על  אוֹ תם וכוֹ תבים היּ וֹ ם, כּ ל ׁש עשׂ תה מע שׂ יה על  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונבחנת

מדּ וּ ע  על ּפ תק. וּ מעידה למעלה  ע וֹ לה ׁש הנּ ׁש מה מ וּ ם ? ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
מּפ יו. ׁש יּ וֹ צא וד בּ וּ ר דּ בּ וּ ר  כּ ל ועל האדם  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ י 

.רקיעי ב קע  ע לה  קד ְִִִֵֶַָר

דּ בּ וּ רוּ כׁש א וֹ ת וֹ  כּ רא וּ י, הוּ א מּפ יו האיׁש  ׁש הוֹ ציא דבּ וּ ר  ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עוֹ לה ד בּ וּ ר אוֹ תוֹ  - ותוֹ רה ּת פלּ ה ׁש ל  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָקד וֹ ׁש 
הלּ ילה, ׁש נּ כנס  עד ׁש עוֹ מד , בּ מק וֹ ם ועוֹ מד רקיעים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵוּ ב וֹ קע
.הּמ ל לפני  וּ מכניסתוֹ  הדּ בּ וּ ר אוֹ תוֹ  ואוֹ חזת עוֹ לה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהנּ ׁש מה

פי תחי ְְִִֵֹמר

רעים,וּ כׁש א וֹ תוֹ  מדּ בּ וּ רים דּ בּ וּ ר והוּ א כראוּ י , אינוֹ  דבּ וּ ר  ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש עוֹ לה, למקוֹ ם עוֹ לה הדּ בּ וּ ר אוֹ תוֹ  - הרע  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמלּ ׁש וֹ ן

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  האדם. על  חטא ואוֹ תוֹ  דבּ וּ ר  אוֹ תוֹ  ז)ונר ׁש ם (מיכה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ה' יח ׁש ב א אדם אׁש רי ולכן .פי ּפ תחי ׁש מר חיק ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ִמכבת

אימתי  עון, רמ יּ ה.לוֹ  בּ רוּ חוֹ  כּ ׁש אין ? ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מעשיו  על ומעידה בלילה למעלה עולה  הנשמה 

רמ יּ ה א ׁש רי ּב ר וּ חוֹ  ואין  ע וֹ ן לוֹ  ה ' יחׁש ב  א  ב )אדם :(לב, ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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היּ וֹ ם:ג רמיּ ה: כּ ל ׁש אגתי בּ  עצמי בּ לוּ  החרׁש ּת י כּ י 

קכא .] דף  נשא פ' ג' חלק זוהר תורה ; זה[זוהר מקרא אבא, רבי  אמר
בלילה, ישנים שהאנשים בשעה וראה , בוא בו. לעיין יש
עומדת למעלה, עולה הנשמה  מיתה, של טעם וטועמים
כל  שעשתה מעשיה על ונבחנת לעמוד , שצריכה במקום
עולה שהנשמה לפי  הטעם, מה בספר, ונכתבים היום,
שיצא ודבור  דבור  כל ועל האדם, מעשי על ומעידה למעלה,

מפיו.

המל לפני ומכניסה  טוב דיבור כל לוקחת  הנשמה 

כגון וכאשר כראוי , הוא מפיו האדם שהוציא הדבור אותו
עולה הדבור  זה ותפלה, תורה  של קדוש דבור 
שנכנס  עד  לעמוד , שצריך במקום ועומד רקיעים, ובוקע
אותו  ומכניסה  הדבור אותו ואוחזת עולה והנשמה הלילה,

המלך . לפני 

שדיבר  האד של  והגו הנשמה על נרש רע  דיבור

הרעיםוכאשר מדיבורים דבור  והוא כראוי, אינו הדבור  זה
ואז  שעולה, למקום  עולה זה דבור  הרע , מלשון או

על  החטא  ואותו הדבור  זה מפיו,נרשם שהוציאו האדם זה
"פי ּפ תחי  ׁש מר  חיק "מכבת שכתוב : ה)זהו ז , ולפי (מיכה , ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

"אין  כאשר  מתי , עוֹ ן", ל וֹ  ה' יח ׁש ב א אדם "אׁש רי ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַזה
רמיּ ה". ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְבּ ר וּ ח וֹ 

תהלי זוהר 
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בּ חרבניד  לׁש דּ י  נהּפ יד עלי ּת כבּ ד ולילה יוֹ מם כּ י
סלה: אמרּת יהקיץ כּס יתי א ועוֹ ני אוֹ דיע חּט אתי 

חּט אתי עוֹ ן נשׂ את ואּת ה  ליהו פׁש עי עלי אוֹ דה

החטא לפר  ְְִֵֵַָָצרי

פׁש עי ח ּט אתי עלי  אוֹ דה  אמרּת י כ ּס יתי א וע וֹ ני א וֹ דיע ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

סלה ח ּט אתי  עוֹ ן  נשׂ את ואּת ה ה)ליהוה פ':(לב, [זוהר ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ע"א )ויקרא כ עד ](דף . בּ דּ ר הוֹ לכים היוּ  י וֹ סי ורבּ י ח יּ יא ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
בּ דברי  נׁש ּת דּ ל  חיּ יא, לרבּ י  יוֹ סי ר בּ י אמר הוֹ לכים, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 

ואמר, חיּ יא ר בּ י ּפ תח היּ מים. עּת יק בּ דברי לב )תוֹ רה, (תהלים ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אוֹ דיע אתחּט אתי ׁש ּמ כּס ה אדם ׁש כּ ל  למדנוּ , מכּ אן וגוֹ ', ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ויבּק ׁש  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני אוֹ תם מפרׁש  ואינוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחטאיו
מוּ ם ּת ׁש וּ בה, ׁש ל  ּפ תח לפּת ח לוֹ  נוֹ תנים א רחמים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

מתבּ יּ ׁש  לפני (מכסה)ׁש הוּ א אוֹ תם מפר ׁש  הוּ א ואם מ ּמ נּ וּ . ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ויתגּ בּ ר וּ  עליו, חס הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

הדּ ין. על ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים

 ננעל לא  מע ת  ְְֲֲִֵַָֹערי

ה וּ אוכל הּס תוּ מים הּפ תחים כּ ל ׁש הרי  בּ וֹ כה, הוּ א אם ׁש כּ ן ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ בוֹ ד  חטאיו, ּפ ריׁש ת זה ועל  מתקבּ לת. וּ תפלּ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵּפ וֹ תח ,
ּת וֹ דה זּ בח  כּ ת וּ ב, זה  ועל  דּ ין. על  רחמים  להגבּ יר לּמ ל ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהוּ א

יכבּ דנני  זּ ה מה למעלהיכ בּ דנני . אחד הם, כבּ וּ דים ׁש ני ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם ואחד הזּ ה בּ עוֹ לם אחד למּט ה. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְואחד 

תהלי זוהר 
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היּ וֹ ם:ג רמיּ ה: כּ ל ׁש אגתי בּ  עצמי בּ לוּ  החרׁש ּת י כּ י 

קכא .] דף  נשא פ' ג' חלק זוהר תורה ; זה[זוהר מקרא אבא, רבי  אמר
בלילה, ישנים שהאנשים בשעה וראה , בוא בו. לעיין יש
עומדת למעלה, עולה הנשמה  מיתה, של טעם וטועמים
כל  שעשתה מעשיה על ונבחנת לעמוד , שצריכה במקום
עולה שהנשמה לפי  הטעם, מה בספר, ונכתבים היום,
שיצא ודבור  דבור  כל ועל האדם, מעשי על ומעידה למעלה,

מפיו.

המל לפני ומכניסה  טוב דיבור כל לוקחת  הנשמה 

כגון וכאשר כראוי , הוא מפיו האדם שהוציא הדבור אותו
עולה הדבור  זה ותפלה, תורה  של קדוש דבור 
שנכנס  עד  לעמוד , שצריך במקום ועומד רקיעים, ובוקע
אותו  ומכניסה  הדבור אותו ואוחזת עולה והנשמה הלילה,

המלך . לפני 

שדיבר  האד של  והגו הנשמה על נרש רע  דיבור

הרעיםוכאשר מדיבורים דבור  והוא כראוי, אינו הדבור  זה
ואז  שעולה, למקום  עולה זה דבור  הרע , מלשון או

על  החטא  ואותו הדבור  זה מפיו,נרשם שהוציאו האדם זה
"פי ּפ תחי  ׁש מר  חיק "מכבת שכתוב : ה)זהו ז , ולפי (מיכה , ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

"אין  כאשר  מתי , עוֹ ן", ל וֹ  ה' יח ׁש ב א אדם "אׁש רי ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַזה
רמיּ ה". ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְבּ ר וּ ח וֹ 

תהלי זוהר 
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בּ חרבניד  לׁש דּ י  נהּפ יד עלי ּת כבּ ד ולילה יוֹ מם כּ י
סלה: אמרּת יהקיץ כּס יתי א ועוֹ ני אוֹ דיע חּט אתי 

חּט אתי עוֹ ן נשׂ את ואּת ה  ליהו פׁש עי עלי אוֹ דה

החטא לפר  ְְִֵֵַָָצרי

פׁש עי ח ּט אתי עלי  אוֹ דה  אמרּת י כ ּס יתי א וע וֹ ני א וֹ דיע ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

סלה ח ּט אתי  עוֹ ן  נשׂ את ואּת ה ה)ליהוה פ':(לב, [זוהר ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ע"א )ויקרא כ עד ](דף . בּ דּ ר הוֹ לכים היוּ  י וֹ סי ורבּ י ח יּ יא ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
בּ דברי  נׁש ּת דּ ל  חיּ יא, לרבּ י  יוֹ סי ר בּ י אמר הוֹ לכים, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 

ואמר, חיּ יא ר בּ י ּפ תח היּ מים. עּת יק בּ דברי לב )תוֹ רה, (תהלים ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אוֹ דיע אתחּט אתי ׁש ּמ כּס ה אדם ׁש כּ ל  למדנוּ , מכּ אן וגוֹ ', ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ויבּק ׁש  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני אוֹ תם מפרׁש  ואינוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחטאיו
מוּ ם ּת ׁש וּ בה, ׁש ל  ּפ תח לפּת ח לוֹ  נוֹ תנים א רחמים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

מתבּ יּ ׁש  לפני (מכסה)ׁש הוּ א אוֹ תם מפר ׁש  הוּ א ואם מ ּמ נּ וּ . ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ויתגּ בּ ר וּ  עליו, חס הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

הדּ ין. על ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים

 ננעל לא  מע ת  ְְֲֲִֵַָֹערי

ה וּ אוכל הּס תוּ מים הּפ תחים כּ ל ׁש הרי  בּ וֹ כה, הוּ א אם ׁש כּ ן ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ בוֹ ד  חטאיו, ּפ ריׁש ת זה ועל  מתקבּ לת. וּ תפלּ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵּפ וֹ תח ,
ּת וֹ דה זּ בח  כּ ת וּ ב, זה  ועל  דּ ין. על  רחמים  להגבּ יר לּמ ל ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהוּ א

יכבּ דנני  זּ ה מה למעלהיכ בּ דנני . אחד הם, כבּ וּ דים ׁש ני ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם ואחד הזּ ה בּ עוֹ לם אחד למּט ה. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְואחד 

תהלי זוהר 
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לה '" פ עי עלי ְֲֵֶַַָ"א דה 

עלי הּפ סוּ ק בּ אוֹ דה ׁש הרי  דּ ברים , בּ רב בּ כּ ל, קׁש ה הזּ ה ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
א ועוני  אוֹ דיע חּט אתי זּ ה מה מסּפ יק, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְפׁש עי 

לה' פׁש עי  עלי  אוֹ דה  ּכ ואחר  אוֹ דהכּס יתי, ׁש הרי ועוֹ ד , ? ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
להיוֹ ת  צרי היה ל לה', פׁש עי  !עלי  ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌

קיא ע יקא  זה  החטא  נ יאת  למל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהדאה

אתא לּ א  ואמר הּק דׁש , בּ רוּ ח אמר הוּ א דּ בריו כּ ל את  דּ וד, ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
מהּת חּת וֹ נים ׁש ליח ׁש הוּ א מוּ ם ה מים, למלכ וּ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶזה
את ׁש ר וֹ צה  וּ מי הּת חּת וֹ נים, אל  וּ מעלי וֹ נים העליוֹ נים, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאל
,א וֹ דיע חּט אתי  כּ ן ועל  בּ ראׁש וֹ נה. לּה  מוֹ דיע הוּ א ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌

אמר ) השמים כּס (למלכות א  עוֹ לם.ועוֹ ני  ׁש ל  מצּ דּ יק וֹ  יתי, ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ ל  הּק ד וֹ ׁש  הּמ ל זהוּ  - לה' פׁש עי  עלי  אוֹ דה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י
בּ הוֹ דאה. - לפניו להכניס  אדם ׁש צּ רי והלוֹ ם ׁש לּ וֹ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהל וֹ ם
ּת וֹ דת זבח על  ׁש כּ תוּ ב בּ הוֹ דאה, ׁש למים נקרבים  ּכ ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
למעלה, למעלה  זה סלה. חּט אתי עון  נשׂ את ואּת ה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְׁש למיו.
הזּ ה הּפ סוּ ק  ּכ מוּ ם ׁש רוּ י . הּק ד וֹ ׁש  ׁש העּת יק  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם

בּ כּ ל . ֹ◌ַ◌ֵאוֹ חז

"לכ אלהיכ ה' ֱֲֵֵֵֵֶַֹ"אחרי

ויקרא פ' ע"ב)[זוהר  כ לּמ ל,](דף בּ ּק ׁש תוֹ  ׁש ּמ ב ּק ׁש  מי זה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
למעלה מּמ ּט ה בּ רצוֹ נוֹ , הּק ד וֹ ׁש  הם את ליחד ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
קׁש ר וּ באוֹ תוֹ  אחד, בּ קׁש ר הכּ ל  ולקׁש ר למּט ה, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִוּ מּמ עלה 
בּ ּק ׁש תוֹ  לב ּק ׁש  החכם מי יוֹ סי, ר בּ י אמר בּ ּק ׁש תוֹ . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת

תהלי זוהר 
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הּמ ל ּפ תח את ׁש וֹ מר  היה ׁש הוּ א , הּמ ל דוד לוֹ כּ מוֹ  אמר ? ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
דּ רכי  את אוֹ תנוּ  לּמ דה הּת וֹ רה כּ ן ועל הוּ א,  ּכ ו דּ אי חיּ יא, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  אחריו , ללכת ׁש נּ דע כּ די  הּק דוֹ ׁש  יג )הּמ ל (דברים ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וגוֹ '. ּת לכוּ  אהיכם ה' ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי

קשה הזה  פסוק
פׁש עי ח ּט אתי עלי  אוֹ דה  אמרּת י כ ּס יתי א וע וֹ ני א וֹ דיע ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

סלה חּט אתי עוֹ ן  נ שׂ את ואּת ה  ה)לה' תורה;:(לב, [זוהר  ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

כ.] דף  ויקרא  פ' ג' חלק זהזוהר כל חייא, רבי קשה,אמר המקרא
ומהו  די , היה פ ׁש עי" עלי ב"אוֹ דה שהרי  לשון, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶביתור
עלי  "אוֹ דה כך  ואחר  כּס יתי", א וע וֹ ני אוֹ דיע ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ"חּט אתי 
לומר. צריך היה לך פשעי עלי  אודה שהרי ועוד לה'", ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְפׁש עי

לפני ליכנס שיוכל כדי למלכות הוא  הוידוי עיקר

השמיםאלא  ולמלכות אמרם, הקודש  ברוח דבריו כל  דוד
ומן  לעליונים, התחתונים  מן  השליח שהיא  לפי אמר,
לה להודיע צריך  מהמלך, שמבקש  ומי  לתחתונים , העליונים

"אוֹ דיע "חּט אתי כן  ועל אמר]בתחלה, השמים .[למלכות  ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌

שבבינה שורשו עד ז"א  לפני להתודות 
עלי "ועוֹ ני  "אוֹ דה אמרתי  עולם, של  צדיקו מן כּס יתי", א ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

שלו  השלום שכל הקדוש מלך  זה לה'", ,מחפ ׁש עי ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

תהלי זוהר 

ותפארמח . יסוד מלכות המדרגות, ג' על קלה כוונתו עבירה ת ,
מגיע עון , שנקראת  גדולה במלכות, רק הפגם נוגע חטא , שנקראת 

הזוהר זיו
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לה '" פ עי עלי ְֲֵֶַַָ"א דה 

עלי הּפ סוּ ק בּ אוֹ דה ׁש הרי  דּ ברים , בּ רב בּ כּ ל, קׁש ה הזּ ה ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
א ועוני  אוֹ דיע חּט אתי זּ ה מה מסּפ יק, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְפׁש עי 

לה' פׁש עי  עלי  אוֹ דה  ּכ ואחר  אוֹ דהכּס יתי, ׁש הרי ועוֹ ד , ? ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
להיוֹ ת  צרי היה ל לה', פׁש עי  !עלי  ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌

קיא ע יקא  זה  החטא  נ יאת  למל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהדאה

אתא לּ א  ואמר הּק דׁש , בּ רוּ ח אמר הוּ א דּ בריו כּ ל את  דּ וד, ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
מהּת חּת וֹ נים ׁש ליח ׁש הוּ א מוּ ם ה מים, למלכ וּ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶזה
את ׁש ר וֹ צה  וּ מי הּת חּת וֹ נים, אל  וּ מעלי וֹ נים העליוֹ נים, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאל
,א וֹ דיע חּט אתי  כּ ן ועל  בּ ראׁש וֹ נה. לּה  מוֹ דיע הוּ א ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌

אמר ) השמים כּס (למלכות א  עוֹ לם.ועוֹ ני  ׁש ל  מצּ דּ יק וֹ  יתי, ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ ל  הּק ד וֹ ׁש  הּמ ל זהוּ  - לה' פׁש עי  עלי  אוֹ דה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י
בּ הוֹ דאה. - לפניו להכניס  אדם ׁש צּ רי והלוֹ ם ׁש לּ וֹ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהל וֹ ם
ּת וֹ דת זבח על  ׁש כּ תוּ ב בּ הוֹ דאה, ׁש למים נקרבים  ּכ ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
למעלה, למעלה  זה סלה. חּט אתי עון  נשׂ את ואּת ה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְׁש למיו.
הזּ ה הּפ סוּ ק  ּכ מוּ ם ׁש רוּ י . הּק ד וֹ ׁש  ׁש העּת יק  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם

בּ כּ ל . ֹ◌ַ◌ֵאוֹ חז

"לכ אלהיכ ה' ֱֲֵֵֵֵֶַֹ"אחרי

ויקרא פ' ע"ב)[זוהר  כ לּמ ל,](דף בּ ּק ׁש תוֹ  ׁש ּמ ב ּק ׁש  מי זה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
למעלה מּמ ּט ה בּ רצוֹ נוֹ , הּק ד וֹ ׁש  הם את ליחד ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
קׁש ר וּ באוֹ תוֹ  אחד, בּ קׁש ר הכּ ל  ולקׁש ר למּט ה, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִוּ מּמ עלה 
בּ ּק ׁש תוֹ  לב ּק ׁש  החכם מי יוֹ סי, ר בּ י אמר בּ ּק ׁש תוֹ . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת

תהלי זוהר 
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הּמ ל ּפ תח את ׁש וֹ מר  היה ׁש הוּ א , הּמ ל דוד לוֹ כּ מוֹ  אמר ? ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
דּ רכי  את אוֹ תנוּ  לּמ דה הּת וֹ רה כּ ן ועל הוּ א,  ּכ ו דּ אי חיּ יא, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  אחריו , ללכת ׁש נּ דע כּ די  הּק דוֹ ׁש  יג )הּמ ל (דברים ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וגוֹ '. ּת לכוּ  אהיכם ה' ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי

קשה הזה  פסוק
פׁש עי ח ּט אתי עלי  אוֹ דה  אמרּת י כ ּס יתי א וע וֹ ני א וֹ דיע ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

סלה חּט אתי עוֹ ן  נ שׂ את ואּת ה  ה)לה' תורה;:(לב, [זוהר  ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

כ.] דף  ויקרא  פ' ג' חלק זהזוהר כל חייא, רבי קשה,אמר המקרא
ומהו  די , היה פ ׁש עי" עלי ב"אוֹ דה שהרי  לשון, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶביתור
עלי  "אוֹ דה כך  ואחר  כּס יתי", א וע וֹ ני אוֹ דיע ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ"חּט אתי 
לומר. צריך היה לך פשעי עלי  אודה שהרי ועוד לה'", ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְפׁש עי

לפני ליכנס שיוכל כדי למלכות הוא  הוידוי עיקר

השמיםאלא  ולמלכות אמרם, הקודש  ברוח דבריו כל  דוד
ומן  לעליונים, התחתונים  מן  השליח שהיא  לפי אמר,
לה להודיע צריך  מהמלך, שמבקש  ומי  לתחתונים , העליונים

"אוֹ דיע "חּט אתי כן  ועל אמר]בתחלה, השמים .[למלכות  ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌

שבבינה שורשו עד ז"א  לפני להתודות 
עלי "ועוֹ ני  "אוֹ דה אמרתי  עולם, של  צדיקו מן כּס יתי", א ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

שלו  השלום שכל הקדוש מלך  זה לה'", ,מחפ ׁש עי ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

תהלי זוהר 

ותפארמח . יסוד מלכות המדרגות, ג' על קלה כוונתו עבירה ת ,
מגיע עון , שנקראת  גדולה במלכות, רק הפגם נוגע חטא , שנקראת 

הזוהר זיו
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בהודאה הוא לפניו להכניס האדם שצריך  שהרימט והשלמות ,
ׁש למיו" ּת וֹ דת זבח "על שנאמר: בהודאה, נקרבים יג)שלמים ז, .(ויקרא ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ואמא אבא  במקו היינו  שורה, שאר למעלה  למעלה

מקום "וא ּת ה  למעלה , למעלה  זה  סלה", חּט אתי ע וֹ ן נ שׂ את ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
שוכן הקדוש  הכל נשהקדמון  כולל זה מקרא לפיכך  .נא,

העליונות המדות כל את בבקשתו ליחד 

צריך כדמיון  המלך, מאת בקשתו  לתבוע החפץ מי זה ,
למעלה, מלמטה בבקשתו, הקדוש שם לייחד 
הקשר ושבזה אחד, בקשר  הכל ולקשור למטה, ומלמעלה

בקשתו. נמצאת תהיה

תהלי זוהר 

לתפארת הפגם מגיע פשע, שנקראת  גדולה היותר ליסוד, הפגם 
שבזה  הכפול לשון  יתורץ ובזה שלו, השלום שכל  מלך, שנקרא

תשובה.מט .הפסוק. הבעל של בוידוי הפירושים,נ.פירוש, רבו  כאן
לפרש , נראה הפעוט ולי  סלע , יפוצץ כפטיש הקדוש הזוהר ודברי
וימחול  ישא  תשובה, עם  הוידוי ידי שעל התפארת , על מוסב ואת"ה 
לעילא על רמז סל"ה ותיבת סל"ה, של  בכח חטאתו עון התפארת
חכמה  כתר  הראשונות, ג' והיינו שריא, קדישא  דעתיקא אתר  לעילא 
נשיאת התפארת ידי  על יתמשך ומשם  הרחמים, מדות י"ג  ששם בינה,
מכל  וסתומה עגולה שתמונתה סמ"ך שאות לומר , ויש להחוטא , עון 
שעליו  ומכוסה, מופלא  הכתר  שהוא לכל, המקיף אור  על מורה צד ,

"õ תéס סביבõתיו  õ סתר üŁח "י Łת יח,יב)נאמר : רמז(תהלים  למ"ד אות  , ְְִִֶֶָָָֹֻ
בינה, על  רמז  ה' ואות לחכמה, השייך לימוד לשון  שהוא  חכמה על
השי"ב. שגיתי ואם  הוא , ברוך הוי"ה השם מן  הראשונה ה ' ששורשה

עדנא. מלכות מן כולל הפסוק שזה הכתר.פירוש,

הזוהר זיו
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רקוסלה: מצא לעת אלי חסיד כּ ל יתּפ לּ ל זאת על 
יגּ יעוּ : א אליו רבּ ים מים מצּ רזלׁש טף לי סתר אּת ה 

סלה: ּת סוֹ בבני פלּ ט רנּ י ואוֹ רחּת צּ רני אשׂ כּ יל 
עיני: עלי איעצה תל זוּ  כּ סוּ סטּב דר ּת היוּ  אל 

תשובה שערי  לו פותחי אי מתודה  שאינו מי

ואינו עוד חטאיו, המכסה איש שכל  מכאן, ללמוד יש
עליהם לבקש הקדוש, המלך  לפני עליהם מתודה

תשובה. של פתח לפתוח לו מסייעין אין רחמים,

תפלתו  מתקבלת  חטאיו על ובוכה  שמתודה  מי

ומתבייש ואם הוא , ברוך הקדוש לפני  עליהם  מתודה  הוא
על  רחמים ויתגבר  עליו, יחוס הוא ברוך הקדוש ממנו,
פתחים כל  שהרי  עליהם, בוכה  הוא  אם שכן וכל דין,

תפלתו. ונתקבלה  פותח, הוא הסתומים

למל כבוד הוא  להתודות

הועל כבוד  הוא החטאים ודוי  על כן רחמים להגביר מלך ,
יכבּ דנני" ּת וֹ דה "זבח כתוב : זה ועל כג )דין, נ, ,(תהלים ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ואחד  למעלה אחד  הם, כיבודים שני  "יכבּ דנני", ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְמהו
הבא.נבלמטה בעולם ואחד הזה בעולם  אחד ,

תהלי זוהר 

דין.נב. על רחמים  תגבורת היינו שלמעלה, הכבוד 

הזוהר זיו
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תהלי זוהר 
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קרב בּ ל לבלוֹ ם עדיוֹ  ורסן בּ מתג הבין אין כּ פרד
:יאליבּ יהו והבּ וֹ טח לרׁש ע מכאוֹ בים רבּ ים 

יסוֹ בבנּ וּ : בּ יהויאחסד צדּ יקיםשׂ מחוּ  וגילוּ  
לב: יׁש רי כּ ל והרנינוּ 

אותו  ד בעצמו ה ' חטאיו על  המתודה 

רלא .] דף  פנחס פ' ג' חלק שמתודה[זוהר מי  אמר , שמעון  רבי 
הקדוש  המלך  ביד אלא דינו נמסר לא חטאיו, ומפרש
ועל  לטוב, הוא אותו, ידין הוא  ברוך שהקדוש ומי  בלבדו,

אהים" "ׁש פטני ואמר, המלך דוד  ביקש א)כן  מג , אתה(שם , ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ִ◌
עבדּ וֹ " מ ׁש ּפ ט "לעשׂ וֹ ת אמר שלמה וכן אחר , ח,ולא א ' (מלכים ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ממנו.נט ) נבדלים דינו בית וכל  אחר , ולא הוא ,

אבר כל של החטא  לפרש 

בהודוי ,ולכן  ואבר  אבר  כל של  החטאים לפרש לנו נצרך 
"ח ּט אתי  שכתוב: זהו בפרטיות, שחטאנו מה ◌ִ◌ָ◌ַוכל

סלה". חּט אתי  עוֹ ן נשׂ את "ואּת ה כך  ואחר  וגו'", ִאוֹ דיע◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

פטור בקנס  מודה

דין ומה  הבית נבדל בהודוי חטאיו שמפרש מי שכל הטעם 
פיו, על נידון  ואינו לעצמו, קרוב שהאדם לפי ממנו,

ש  האדםוגם שהרי חוב , עליו  ללמד  להמקטרג מניח אינו
ברוך  הקדוש ובכן לומר, לאחר מקום נתן ולא ואמר, התקדם

ירחם" ועזב "וּ מוֹ דה שכתוב: זהו לו, מוחל יג )הוא כח , .(משלי  ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌◌ָ◌

תהלי זוהר 
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מז"א למעלה  שהוא  תלוי אנפי  בארי מזוני

מצא ""על לעת  אלי חסיד ּכ ל יתּפ לּ ל ו )זאת תורה;:(לב, [זוהר ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ

עט:] דף  אחרי פ' ג' חלק שהיהזוהר אבא, לרבי  מצא יוסי  רבי
וה וּ א יהב ה' על הׁש ל" שכתוב: זה, מקרא וקורא ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַיושב

" כג )יכלכּ ל נה, במזל (תהלים  תולה מזון שהרי  דוקא, "על " .נג, ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

טוב מצאזיווג לעת  לז"א שיתפלל  מזאת , למעלה זאת, על

לעתרבי   אלי חסיד כּ ל יתּפ לּ ל  זאת "על  קורא, היה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַיהודה
ודאי  זא"ת " "על נתבאר.נד מצא", זה מצא", "לעת לעת , ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֹ

אלינו . קרוב כשז "א שכתוב :מצא כמו מצא", "לעת ֹ◌ְ◌ֵ◌ְאבל
קר וֹ ב" בּ הי וֹ תוֹ  קראהוּ  בּ הּמ צאוֹ  ה' ו)"דּ ר ׁש וּ  נה, .נה(ישעיהו ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌

שפע די כשיש מצא  לעת 

מתפשטיםדבר שהנהרות בשעה מצא", "לעת ֹ◌ְ◌ֵ◌ְאחר 
כלם ומתברכים להאבות ומשפיעים .נוונמשכים,

תהלי זוהר 

ו נג. התפארת, הוא  הוי "ה  סתם  שהואעל פירוש , משם, גבוה היינו 
הראשונות. ג' על רמז  הואנד.מזלא, זאתוכן כי על היינו זאת,

ו  התפארת.משמעותו ע"ל מלכות, והוא ממלכות, מביאנה .גבוה
מצא. לעת  גם וכן תפארת, דהיינו ה' על מסוב בהמצאו שלשון ראיה

חסדנו. שהם להאבות הבינה מן השפע השפעת בעת  מצא  לעת דורש
יסוד הוד נצח הספירות  שאר  היינו כולם, ומתברכים  תפארת , גבורה
אדנ "י  הוי"ה היינו צ"א בינה, היינו מ' מצ"א , תיבת  מרמז זה ועל  מלכות ,
העת שאז ומועדים , ר "ח שבת שהיא  מובן  העת וזאת  ומלכות , תפארת
יתעלו  ספירות שהז ' ובתפלתם, בעבודתם ישראל שיפעלו מסוגל

לכל. ולהשפיע הבינה, מן  שפע לקבל ויתיחדו

הזוהר זיו
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" כג )יכלכּ ל נה, במזל (תהלים  תולה מזון שהרי  דוקא, "על " .נג, ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

טוב מצאזיווג לעת  לז"א שיתפלל  מזאת , למעלה זאת, על

לעתרבי   אלי חסיד כּ ל יתּפ לּ ל  זאת "על  קורא, היה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַיהודה
ודאי  זא"ת " "על נתבאר.נד מצא", זה מצא", "לעת לעת , ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֹ

אלינו . קרוב כשז "א שכתוב :מצא כמו מצא", "לעת ֹ◌ְ◌ֵ◌ְאבל
קר וֹ ב" בּ הי וֹ תוֹ  קראהוּ  בּ הּמ צאוֹ  ה' ו)"דּ ר ׁש וּ  נה, .נה(ישעיהו ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌

שפע די כשיש מצא  לעת 

מתפשטיםדבר שהנהרות בשעה מצא", "לעת ֹ◌ְ◌ֵ◌ְאחר 
כלם ומתברכים להאבות ומשפיעים .נוונמשכים,

תהלי זוהר 

ו נג. התפארת, הוא  הוי "ה  סתם  שהואעל פירוש , משם, גבוה היינו 
הראשונות. ג' על רמז  הואנד.מזלא, זאתוכן כי על היינו זאת,

ו  התפארת.משמעותו ע"ל מלכות, והוא ממלכות, מביאנה .גבוה
מצא. לעת  גם וכן תפארת, דהיינו ה' על מסוב בהמצאו שלשון ראיה

חסדנו. שהם להאבות הבינה מן השפע השפעת בעת  מצא  לעת דורש
יסוד הוד נצח הספירות  שאר  היינו כולם, ומתברכים  תפארת , גבורה
אדנ "י  הוי"ה היינו צ"א בינה, היינו מ' מצ"א , תיבת  מרמז זה ועל  מלכות ,
העת שאז ומועדים , ר "ח שבת שהיא  מובן  העת וזאת  ומלכות , תפארת
יתעלו  ספירות שהז ' ובתפלתם, בעבודתם ישראל שיפעלו מסוגל

לכל. ולהשפיע הבינה, מן  שפע לקבל ויתיחדו

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד304 כסליו סדר יז ליו

לבתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר 

מל ייל ְְְִַָמזנת 

לׁש טףעל רק מצא  לעת  אלי חסיד ּכ ל יתּפ לּ ל זאת ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

יגּ יעוּ  א  אליו רּב ים  ו )מים אחרי:(לב, פרשת  ויקרא [זוהר ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ע"ט:)מות וקוֹ רא](דף י וֹ ׁש ב ׁש היה אבּ א ר בּ י  את מצא יוֹ סי  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י
ׁש כּ תוּ ב, ה ּפ סוּ ק נה)את יהב(תהלים ה' על על הׁש ל , ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

קוֹ רא, היה יהוּ דה  רבּ י בּ מ זּ ל . ּת לוּ יים מזוֹ נוֹ ת ׁש הרי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַדּ וקא.
לב ) זּ את(שם  על מצא . לעת אליך חסיד  כל יתפלל זאת ֹ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְעל

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  מצא, לעת אבל בּ ארנוּ . הרי מצא, לעת ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי.
נה) דּ בר(ישעיה קר וֹ ב. בּ הי וֹ תוֹ  קראהוּ  בּ ה ּמ צאוֹ  ה' ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִדּ רׁש וּ 

ונמׁש כים, ׁש וֹ פעים ׁש נּ הר וֹ ת בּ ׁש עה - מצא לעת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַאחר
מי  רבּ ים, מים לׁש טף רק מתבּ רכים . והכּ ל נהנים, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהאבוֹ ת 

רבּ ים מים הטף ׁש ּמ י זה והנּ הר וֹ ת, הנּ חלים  עמק זהוּ  ? ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
בּ וֹ , ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לׁש ם. ולעל וֹ ת להתקרב  יזכּ ה וּ מי ל וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיזכּ ה

לה) א(תהלים ׁש הרי יגּ יע וּ , א אליו רבּ ים מים לׁש טף  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַרק 
וא יכוֹ לים.זוֹ כים  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

ולקבל להשיג יכולי אי הבינה  אור עצ

רּב ים ""רק  מים ו )לׁש טף זה:(לב , רבים , מים שטף  איזה ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

ולעלות להתקרב יזכה מי  כי והנהרות, המעינות עומק
אנזשמה אליו רבּ ים מים לׁש טף "רק  בו, שכתוב  זהו ,ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

לזה. לזכות ביכולת אין שהרי  ◌ִ◌ַי גּ יעוּ ",

תהלי זוהר 

ובינה,נז. חכמה של  העולמות  היינו ונהרין , מבועין  הכתר , היינו עמיקא
יזכה  ומי  בתמידיות , השפע השפעת היינו רבים , מים  שטף  הוא ששם

הזוהר זיו
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שום שייך  אין  שם  כי  הטבה, איזו שם לגרום בעבודתו  ישר  שם  לעלות 
הוא ותפלה תורה  של העבודה ופעולת שבעולם, נברא מאיזה הטבה
לקבל  ומלכות , תפארת  שיזדווגו התחתונות, ספירות ז' עליית לגרום רק
ענין  הזה, ולעולם העולמות  לשאר ולהשפיע  רבים, מים השטף מן שפע
ישראל  שעבודת  איתא הקדוש בזוהר  מקומות באיזה  כי מאד, עמוק  זה
בקצור, שכתבתי כמו הוא והענין  סתירה, אין אבל סוף, אין  עד מגיע
או  תפעל  הנברא שעבודת לומר שייך אין גבוה, שעל בגבוה שם כי
ישטוף שם כי השפע , להיטיב  או שפע להרבות  והוספה, הטבה תגרום
ככתוב: הפסק , ובלי השתנות בלי מאד, טובים מים  רבים, מים  שטף

Łניתי" לא  ה ' ו)"אני ג, ישראל (מלאכי  עבודת  של תועלת ענין וכל  , ֲִִִָֹ
ג' אל התחתונות ספירות ז' עליית לגרום הוא ומצות, ותפלה בתורה
תפארת הזדווגות ולגרום  שפע, משם לקבל הראשונות , ספירות
השפע נשתנה  ובהן ולבריות, לעולמות השפע  אותו להשפיע ומלכות,
מן  מעט הדבר  ויובן  הנבראים, ומדרגת  מצב לפי  עליונה בהשגחה
שאנו  כמו והוא הנמשל , מן  מאד רחוק שהוא משל, דרך על המעט,
שממנה  גדולה, מכונה עומדת  רחוק שבמקום  האלקטרין, במאור רואים 
האלקטרין  זרם  משם  ונמשך האלקטרין, הבל זרם  הפסק  בלי נזרם 
המאור, אותו מן  ליהנות נרצה ואם  שיעור, בלי רחוקים  מקומות  לכמה
ואז החיבור, פעולת ולעשות לזה, עששית בביתו להכין אחד כל צריך
וההתקשרות, ההכנה  בבית נעשה לא  ואם  המקור , מן אור  אליו יתמשך
המכונה  מן האלקטרין  שזרם פי על אף  ההוא, אור הביתה יבוא לא אז
אל  עצמי  דמיון לו  שאין הנמשל , את יבין והמבין נפסק, לא הגדולה
בזה, להאריך המקום כאן  ואין האוזן, את  לשבר כדי רק שהוא  המשל,

הקבלה, חכמת  עיקר כל  זה מיני כי כל להיעשות  שאפשר איך להבין 
ומה  Łניתי ", לא ה' "אני  שכתוב: פי על אף השמים , מן שבעולם  ֲִִִָֹשינוים
רצה  סוף , אין עד מגיע  ישראל שעבודת יוחאי בר  שמעון רבי שאמר
ספירות ז' באמצעות  למטה משם  השפע המשכת שגורמת  לומר
אשר הראשונות , ספירות ג' מן  בשפע להתמלא שיתנשאו התחתונות

הזוהר זיו
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מל ייל ְְְִַָמזנת 

לׁש טףעל רק מצא  לעת  אלי חסיד ּכ ל יתּפ לּ ל זאת ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

יגּ יעוּ  א  אליו רּב ים  ו )מים אחרי:(לב, פרשת  ויקרא [זוהר ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ע"ט:)מות וקוֹ רא](דף י וֹ ׁש ב ׁש היה אבּ א ר בּ י  את מצא יוֹ סי  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י
ׁש כּ תוּ ב, ה ּפ סוּ ק נה)את יהב(תהלים ה' על על הׁש ל , ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

קוֹ רא, היה יהוּ דה  רבּ י בּ מ זּ ל . ּת לוּ יים מזוֹ נוֹ ת ׁש הרי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַדּ וקא.
לב ) זּ את(שם  על מצא . לעת אליך חסיד  כל יתפלל זאת ֹ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְעל

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  מצא, לעת אבל בּ ארנוּ . הרי מצא, לעת ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי.
נה) דּ בר(ישעיה קר וֹ ב. בּ הי וֹ תוֹ  קראהוּ  בּ ה ּמ צאוֹ  ה' ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִדּ רׁש וּ 

ונמׁש כים, ׁש וֹ פעים ׁש נּ הר וֹ ת בּ ׁש עה - מצא לעת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַאחר
מי  רבּ ים, מים לׁש טף רק מתבּ רכים . והכּ ל נהנים, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהאבוֹ ת 

רבּ ים מים הטף ׁש ּמ י זה והנּ הר וֹ ת, הנּ חלים  עמק זהוּ  ? ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
בּ וֹ , ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לׁש ם. ולעל וֹ ת להתקרב  יזכּ ה וּ מי ל וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיזכּ ה

לה) א(תהלים ׁש הרי יגּ יע וּ , א אליו רבּ ים מים לׁש טף  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַרק 
וא יכוֹ לים.זוֹ כים  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

ולקבל להשיג יכולי אי הבינה  אור עצ

רּב ים ""רק  מים ו )לׁש טף זה:(לב , רבים , מים שטף  איזה ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

ולעלות להתקרב יזכה מי  כי והנהרות, המעינות עומק
אנזשמה אליו רבּ ים מים לׁש טף "רק  בו, שכתוב  זהו ,ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

לזה. לזכות ביכולת אין שהרי  ◌ִ◌ַי גּ יעוּ ",

תהלי זוהר 

ובינה,נז. חכמה של  העולמות  היינו ונהרין , מבועין  הכתר , היינו עמיקא
יזכה  ומי  בתמידיות , השפע השפעת היינו רבים , מים  שטף  הוא ששם

הזוהר זיו
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שום שייך  אין  שם  כי  הטבה, איזו שם לגרום בעבודתו  ישר  שם  לעלות 
הוא ותפלה תורה  של העבודה ופעולת שבעולם, נברא מאיזה הטבה
לקבל  ומלכות , תפארת  שיזדווגו התחתונות, ספירות ז' עליית לגרום רק
ענין  הזה, ולעולם העולמות  לשאר ולהשפיע  רבים, מים השטף מן שפע
ישראל  שעבודת  איתא הקדוש בזוהר  מקומות באיזה  כי מאד, עמוק  זה
בקצור, שכתבתי כמו הוא והענין  סתירה, אין אבל סוף, אין  עד מגיע
או  תפעל  הנברא שעבודת לומר שייך אין גבוה, שעל בגבוה שם כי
ישטוף שם כי השפע , להיטיב  או שפע להרבות  והוספה, הטבה תגרום
ככתוב: הפסק , ובלי השתנות בלי מאד, טובים מים  רבים, מים  שטף

Łניתי" לא  ה ' ו)"אני ג, ישראל (מלאכי  עבודת  של תועלת ענין וכל  , ֲִִִָֹ
ג' אל התחתונות ספירות ז' עליית לגרום הוא ומצות, ותפלה בתורה
תפארת הזדווגות ולגרום  שפע, משם לקבל הראשונות , ספירות
השפע נשתנה  ובהן ולבריות, לעולמות השפע  אותו להשפיע ומלכות,
מן  מעט הדבר  ויובן  הנבראים, ומדרגת  מצב לפי  עליונה בהשגחה
שאנו  כמו והוא הנמשל , מן  מאד רחוק שהוא משל, דרך על המעט,
שממנה  גדולה, מכונה עומדת  רחוק שבמקום  האלקטרין, במאור רואים 
האלקטרין  זרם  משם  ונמשך האלקטרין, הבל זרם  הפסק  בלי נזרם 
המאור, אותו מן  ליהנות נרצה ואם  שיעור, בלי רחוקים  מקומות  לכמה
ואז החיבור, פעולת ולעשות לזה, עששית בביתו להכין אחד כל צריך
וההתקשרות, ההכנה  בבית נעשה לא  ואם  המקור , מן אור  אליו יתמשך
המכונה  מן האלקטרין  שזרם פי על אף  ההוא, אור הביתה יבוא לא אז
אל  עצמי  דמיון לו  שאין הנמשל , את יבין והמבין נפסק, לא הגדולה
בזה, להאריך המקום כאן  ואין האוזן, את  לשבר כדי רק שהוא  המשל,

הקבלה, חכמת  עיקר כל  זה מיני כי כל להיעשות  שאפשר איך להבין 
ומה  Łניתי ", לא ה' "אני  שכתוב: פי על אף השמים , מן שבעולם  ֲִִִָֹשינוים
רצה  סוף , אין עד מגיע  ישראל שעבודת יוחאי בר  שמעון רבי שאמר
ספירות ז' באמצעות  למטה משם  השפע המשכת שגורמת  לומר
אשר הראשונות , ספירות ג' מן  בשפע להתמלא שיתנשאו התחתונות

הזוהר זיו
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מהיצר עליו שתשמור  האד על  המגינה  לשכינה בקש  דוד
הרע

סלה ""א ּת ה  ּת ס וֹ בבני  פלּ ט רנּ י  ּת צּ רני  מ צּ ר  לי ז)סתר חלק:(לב, [זוהר  ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

קעח:] דף וישלח  פ ' זהא' לי ", סתר "אּת ה  ואמר, יוסי רבי  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַפתח 
התורה, בדרכי ההולך לאדם  ומגן  סתר שהוא הוא  ברוך הקדוש
ּת צּ רני", "מצּ ר לו, להרע יוכלו שלא  כנפיו, בצל נסתר ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִוהוא 
כך, כן  גם למטה  שונאים, לאדם  לו יש  למעלה ומלמטה, מלמעלה
ואלמלא למטה, ושונא למעלה שונא שהוא  הרע, יצר  זה  הוא ומי 
ּת צּ רני". "מ צּ ר לפיכך  בעולם , לאיש שונאים נמצא היה לא הרע ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִיצר

הרה דר לכי לה מג ְְִֵֶֶַַָָה '

סלּ ה אּת ה ּת סוֹ בבני פלּ ט רני ּת צרני מ צּ ר  לי ז)סתר :(לב, ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

וישלח פרשת בראשית ע"ב)[זוהר  קעח ואמר,](דף  י וֹ סי  רבּ י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
לב ) אּת ה(שם סלה. ּת סוֹ בבני פלּ ט ר נּ י  ּת צּ רני מצּ ר לי  סתר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַאּת ה 

ׁש הוֹ ל לאדם וּ מגן סתר  ׁש הוּ א הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  זה - לי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵסתר
להרע  יכוֹ לים ׁש א כּ נפיו, בּ צל מסּת ּת ר והוּ א הּת וֹ רה , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרכי
לאדם יׁש  למעלה וּ מלּ מּט ה. מלמעלה - ּת צּ רני מצּ ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִל וֹ .

וּ מיהוּ  גּ ם,  ּכ למּט ה אף צריריבים, ׁש הוּ א הרע יצר זהוּ  ? ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

תהלי זוהר 

וריח  והשעשועים  הענג ידי על נעשה וזה הרף, בלי רבים  מים  שטף שם 
והן  ספירות, הז' אל למעלה העולה ישראל, עבודת  של  הניחוח
להשפיע שפע  משם ומקבלות  ומזדווגות מעלה, למעלה בזה מתנשאות
עבודת של הניחוח וריח והשעשועים  הענג זה לבעבור רק כי למטה ,
מן  הזה עמוק ענין יבין הקבלה, בחכמת  והמעמיק העולם, נברא ישראל

מאד.ספרי בקיצור זה סוד מרמז יוסי ורבי הקבלה,

הזוהר זיו
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ריב  בּ על  נמצא א - הרע יצר ואלמלא למּט ה, וצר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
ּת צּ רני . מצּ ר  ּכ בּ ׁש ביל  בּ ע וֹ לם. ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלאדם

לה לה לי ס ות חת  ירת  נ ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֻי

סלה,ר נּ י יס וֹ בבני  לכּת ב  צרי היה סלה, ּת סוֹ בבני פלּ ט  ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ּת סוֹ בבני  זּ ה דּ רג וֹ תמה בּ הם ׁש יּ ׁש  ׁש ירים אלּ וּ  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

גּ ם הוּ א זה וּ פסוּ ק . בּ דּ ר להצּ ילני  בּ הם ּת סוֹ בבני ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלה צּ לה,
וּ מצּ ד זה מצּ ד  למפרע , וגם זה.כּ ּס דר  ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

.ד ה רח נאמר  ל ה דוד אמר יריְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה

סוֹ דוֹ תבּ א  בּ ּה  י ׁש  דּ וד  ׁש אמר הלּ ל וּ  ותׁש בּ חוֹ ת בּ ׁש ירים ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
נאמר וּ  ׁש כּ לּ ם מוּ ם  החכמה, בּ סוֹ דוֹ ת עליוֹ נים ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ דברים
אוֹ מר והיה דּ וד על הּק דׁש  רוּ ח ׁש וֹ רה ׁש היה  הּק דׁש , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְבּ רוּ ח

החכמה. בּ ס וֹ דוֹ ת נאמר וּ  כּ לּ ם ולכן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִׁש ירה,

המגיני חומות  נעשי השיר  דברי

סלה""ר נּ י ּת ס וֹ בבני  ז)פלּ ט לומר,:(לב, צריך היה סלה יסובבני ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

אלו "ּת סוֹ בבני", מדרגותמהו בהן שיש  החומות אותן ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
כסדר הוא זה ומקרא בדרך, להצילני  בהן תסובבני  להצלה,

למפרע  זה.נחוהוא  ומצד זה מצד  ,

תהלי זוהר 

למגפה נח. סגולה היא  שזאת כידוע והפוך, ישר  לאומרו  שנוכל פירוש ,
ליצלן. רחמנא

הזוהר זיו
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מהיצר עליו שתשמור  האד על  המגינה  לשכינה בקש  דוד
הרע

סלה ""א ּת ה  ּת ס וֹ בבני  פלּ ט רנּ י  ּת צּ רני  מ צּ ר  לי ז)סתר חלק:(לב, [זוהר  ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

קעח:] דף וישלח  פ ' זהא' לי ", סתר "אּת ה  ואמר, יוסי רבי  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַפתח 
התורה, בדרכי ההולך לאדם  ומגן  סתר שהוא הוא  ברוך הקדוש
ּת צּ רני", "מצּ ר לו, להרע יוכלו שלא  כנפיו, בצל נסתר ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִוהוא 
כך, כן  גם למטה  שונאים, לאדם  לו יש  למעלה ומלמטה, מלמעלה
ואלמלא למטה, ושונא למעלה שונא שהוא  הרע, יצר  זה  הוא ומי 
ּת צּ רני". "מ צּ ר לפיכך  בעולם , לאיש שונאים נמצא היה לא הרע ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִיצר

הרה דר לכי לה מג ְְִֵֶֶַַָָה '

סלּ ה אּת ה ּת סוֹ בבני פלּ ט רני ּת צרני מ צּ ר  לי ז)סתר :(לב, ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

וישלח פרשת בראשית ע"ב)[זוהר  קעח ואמר,](דף  י וֹ סי  רבּ י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
לב ) אּת ה(שם סלה. ּת סוֹ בבני פלּ ט ר נּ י  ּת צּ רני מצּ ר לי  סתר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַאּת ה 

ׁש הוֹ ל לאדם וּ מגן סתר  ׁש הוּ א הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  זה - לי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵסתר
להרע  יכוֹ לים ׁש א כּ נפיו, בּ צל מסּת ּת ר והוּ א הּת וֹ רה , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרכי
לאדם יׁש  למעלה וּ מלּ מּט ה. מלמעלה - ּת צּ רני מצּ ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִל וֹ .

וּ מיהוּ  גּ ם,  ּכ למּט ה אף צריריבים, ׁש הוּ א הרע יצר זהוּ  ? ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

תהלי זוהר 

וריח  והשעשועים  הענג ידי על נעשה וזה הרף, בלי רבים  מים  שטף שם 
והן  ספירות, הז' אל למעלה העולה ישראל, עבודת  של  הניחוח
להשפיע שפע  משם ומקבלות  ומזדווגות מעלה, למעלה בזה מתנשאות
עבודת של הניחוח וריח והשעשועים  הענג זה לבעבור רק כי למטה ,
מן  הזה עמוק ענין יבין הקבלה, בחכמת  והמעמיק העולם, נברא ישראל

מאד.ספרי בקיצור זה סוד מרמז יוסי ורבי הקבלה,

הזוהר זיו
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ריב  בּ על  נמצא א - הרע יצר ואלמלא למּט ה, וצר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
ּת צּ רני . מצּ ר  ּכ בּ ׁש ביל  בּ ע וֹ לם. ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלאדם

לה לה לי ס ות חת  ירת  נ ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֻי

סלה,ר נּ י יס וֹ בבני  לכּת ב  צרי היה סלה, ּת סוֹ בבני פלּ ט  ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ּת סוֹ בבני  זּ ה דּ רג וֹ תמה בּ הם ׁש יּ ׁש  ׁש ירים אלּ וּ  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

גּ ם הוּ א זה וּ פסוּ ק . בּ דּ ר להצּ ילני  בּ הם ּת סוֹ בבני ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלה צּ לה,
וּ מצּ ד זה מצּ ד  למפרע , וגם זה.כּ ּס דר  ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

.ד ה רח נאמר  ל ה דוד אמר יריְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה

סוֹ דוֹ תבּ א  בּ ּה  י ׁש  דּ וד  ׁש אמר הלּ ל וּ  ותׁש בּ חוֹ ת בּ ׁש ירים ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
נאמר וּ  ׁש כּ לּ ם מוּ ם  החכמה, בּ סוֹ דוֹ ת עליוֹ נים ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ דברים
אוֹ מר והיה דּ וד על הּק דׁש  רוּ ח ׁש וֹ רה ׁש היה  הּק דׁש , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְבּ רוּ ח

החכמה. בּ ס וֹ דוֹ ת נאמר וּ  כּ לּ ם ולכן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִׁש ירה,

המגיני חומות  נעשי השיר  דברי

סלה""ר נּ י ּת ס וֹ בבני  ז)פלּ ט לומר,:(לב, צריך היה סלה יסובבני ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

אלו "ּת סוֹ בבני", מדרגותמהו בהן שיש  החומות אותן ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
כסדר הוא זה ומקרא בדרך, להצילני  בהן תסובבני  להצלה,

למפרע  זה.נחוהוא  ומצד זה מצד  ,

תהלי זוהר 

למגפה נח. סגולה היא  שזאת כידוע והפוך, ישר  לאומרו  שנוכל פירוש ,
ליצלן. רחמנא

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד308 כסליו סדר יח ליו

לבתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר 

הקודש ברוח נאמרו דוד של  ותשבחות שירות 

בהן בוא  יש דוד, שאמר ותשבחות שירות באלה וראה
שכלן  לפי  החכמה, בסודות עליונים  וענינים סודות
והיה דוד  על הקודש רוח שורה שהיה נאמרו, הקודש ברוח

נאמרו. החכמה בסודות כלן ולפיכך שירה, אומר 

יתבר לה ' מתקרבי  אי תאותיה ידי על   אנשי

וגו '""אל  הבין אין  ּכ פרד ּכ סוּ ס ט)ּת הי וּ  זוהר:(לב, תורה; [זוהר ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

מט:] דף  תזריע פ' ג ' בני חלק לאותן ראיתי אבא, רבי אמר
נאמר רבונם, בכבוד יודעים ואין משגיחים, שאין העולם,

העּמ ים" מן אתכם הב דּ לּת י "אׁש ר בישראל, כד )בהם  כ , ,(ויקרא  ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
לי" כו)"להי וֹ ת פסוק קדׁש ים(שם והייתם "והתקדּ ׁש ּת ם וכתוב : , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌

ה'" אני קדוֹ ׁש  מד )כּ י  יא, היא(ויקרא  איה מרוחקים, הם אם , ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ממנו. נתרחקה שלהם רצון הלא שלהם, קדושה

כבהמות יתנהגו לא  אד בני

הבין",והכתוב אין כּ פרד כּ סוּ ס ּת היוּ  "אל ואומר  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַמכריז 
בקדושת ופרד , סוס מן אנשים נבדלים במה

מהכל . נעלה בשלמות להמצא גופותם,

רוצה שהוא  עת  בכל ולא  ידועי בזמני רק

הרצון ועל לכוון ידועים, בזמנים הוא אנשים של  הזיווג כן
הוא. ברוך בהקדוש בו להתדבק

תהלי זוהר 

יתה 309זוהר הלימוד כסליו סדר יט  ליו

לבתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר 

להזדווג  רצו העת  הוא  הלילה בחצות 

בגן והרי  נכנס הוא ברוך הקדוש הלילה שבחצות העירו,
ישראל  וכנסת הצדיקים, עם להשתעשע העדן,
להתדבק  רצון  עת  והיא הוא, ברוך להקדוש לו משבחת

בכנסתנטבהם בה משתתפים בתורה, העמלים והחברים ,
האנשים שאר  בתורה, ועוסקים הקדוש, למלך לשבח ישראל 
הקדוש  בקדושת להתקדש שלהם לזיווג רצון עת היא אז

בו. להתדבק  הרצון ולכוון הוא , ברוך 

לשבת משבת  חכמי תלמידי

בשעהואותן הוא שלהם זיווג בתורה, שמתיגעים החברים
הרצון  לכוון לשבת, משבת וזה נמצא, אחר  שזיווג

ישראל  ובכנסת הוא ברוך בהקדוש בו היאסלהתדבק שאז ,
ותחתונים. עליונים כלם שמתברכים רצון עת

קדושי אינ כבהמות עושי א

היאואם  איה כבהמות, ועושים ממנו, מרוחקים האנשים
נפשות אותן איה  קדושים, להמצא שלהם, הקדושה
"גּ ם ואמר  צעק המלך ושלמה מלמעלה, שממשיכים ◌ַקדושות

טוֹ ב" א נפׁש  דעת ב )בּ א  יט , הקדוש (משלי  זה דעת, הוא מי  , ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
שממשיכים הנפש זאת טוב , לא נפש הוא, ברוך

תהלי זוהר 

לבדה.נט. בזאת או לבדו , בזה  או יחד, בשניהם התדבקות ס.פירוש , שאז
יחדו . בשניהם מחשבתם

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד308 כסליו סדר יח ליו

לבתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר 

הקודש ברוח נאמרו דוד של  ותשבחות שירות 

בהן בוא  יש דוד, שאמר ותשבחות שירות באלה וראה
שכלן  לפי  החכמה, בסודות עליונים  וענינים סודות
והיה דוד  על הקודש רוח שורה שהיה נאמרו, הקודש ברוח

נאמרו. החכמה בסודות כלן ולפיכך שירה, אומר 

יתבר לה ' מתקרבי  אי תאותיה ידי על   אנשי

וגו '""אל  הבין אין  ּכ פרד ּכ סוּ ס ט)ּת הי וּ  זוהר:(לב, תורה; [זוהר ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

מט:] דף  תזריע פ' ג ' בני חלק לאותן ראיתי אבא, רבי אמר
נאמר רבונם, בכבוד יודעים ואין משגיחים, שאין העולם,

העּמ ים" מן אתכם הב דּ לּת י "אׁש ר בישראל, כד )בהם  כ , ,(ויקרא  ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
לי" כו)"להי וֹ ת פסוק קדׁש ים(שם והייתם "והתקדּ ׁש ּת ם וכתוב : , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌

ה'" אני קדוֹ ׁש  מד )כּ י  יא, היא(ויקרא  איה מרוחקים, הם אם , ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ממנו. נתרחקה שלהם רצון הלא שלהם, קדושה

כבהמות יתנהגו לא  אד בני

הבין",והכתוב אין כּ פרד כּ סוּ ס ּת היוּ  "אל ואומר  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַמכריז 
בקדושת ופרד , סוס מן אנשים נבדלים במה

מהכל . נעלה בשלמות להמצא גופותם,

רוצה שהוא  עת  בכל ולא  ידועי בזמני רק

הרצון ועל לכוון ידועים, בזמנים הוא אנשים של  הזיווג כן
הוא. ברוך בהקדוש בו להתדבק

תהלי זוהר 

יתה 309זוהר הלימוד כסליו סדר יט  ליו

לבתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר 

להזדווג  רצו העת  הוא  הלילה בחצות 

בגן והרי  נכנס הוא ברוך הקדוש הלילה שבחצות העירו,
ישראל  וכנסת הצדיקים, עם להשתעשע העדן,
להתדבק  רצון  עת  והיא הוא, ברוך להקדוש לו משבחת

בכנסתנטבהם בה משתתפים בתורה, העמלים והחברים ,
האנשים שאר  בתורה, ועוסקים הקדוש, למלך לשבח ישראל 
הקדוש  בקדושת להתקדש שלהם לזיווג רצון עת היא אז

בו. להתדבק  הרצון ולכוון הוא , ברוך 

לשבת משבת  חכמי תלמידי

בשעהואותן הוא שלהם זיווג בתורה, שמתיגעים החברים
הרצון  לכוון לשבת, משבת וזה נמצא, אחר  שזיווג

ישראל  ובכנסת הוא ברוך בהקדוש בו היאסלהתדבק שאז ,
ותחתונים. עליונים כלם שמתברכים רצון עת

קדושי אינ כבהמות עושי א

היאואם  איה כבהמות, ועושים ממנו, מרוחקים האנשים
נפשות אותן איה  קדושים, להמצא שלהם, הקדושה
"גּ ם ואמר  צעק המלך ושלמה מלמעלה, שממשיכים ◌ַקדושות

טוֹ ב" א נפׁש  דעת ב )בּ א  יט , הקדוש (משלי  זה דעת, הוא מי  , ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
שממשיכים הנפש זאת טוב , לא נפש הוא, ברוך

תהלי זוהר 

לבדה.נט. בזאת או לבדו , בזה  או יחד, בשניהם התדבקות ס.פירוש , שאז
יחדו . בשניהם מחשבתם

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד310 כסליו סדר יט  ליו

לבתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר 

נמשכות הטומאה צד מן שהרי  טוב, לא זיווגם במעשה
להקדוש  לבם מכוונים שאין לפי  טוב, שאינן נפשות, עליהם

הוא. ברוך

 לבניה קדושות נשמות  ממשיכי הזיווג  בשעת עצמ המקדשי

פ.] דף  קדושים פ' ג ' חלק זוהר תורה; הם[זוהר זכאים אמר, אלעזר  רבי 
הוא, ברוך הקדוש דרכי ויודעים בתורה, העמלים הצדיקים
בכל , קדושים ונמצאים המלך , בקדושת עצמם ומקדשים
כלם ובניהם מלמעלה, קדושה של רוח ממשיכים ולכן

קדושים. בנים המלך , בני ונקראים אמת, צדיקי

חצופה נפש  לבניה ממשיכי הרשעי

לפיכך אוי  בעזות, ומעשיהם פנים עזי שכלם להרשעים, להם
שנאמר: כמו  הטומאה, מצד פרוצה נפש בניהם נוחלים

בּ ם" מג )"ונטמתם יא, לו.(ויקרא מטמאין להטמא הבא , ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

לגיהנ אנשי מושכי  גיהנ סרסורי

ּת היוּ ועל "אל כתוב: על כן זנות בעלי שהם כּ פרד", כּ סוּ ס  ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בדרך סאכלם כבהמות האנשים יתנהגו אל הבין", "אין ,ֵ◌ָ◌ִ◌

הבין", "אין כאן כתוב  עונשם, זהו  כן יתנהגו שאם ◌ִ◌ָ◌ֵזה,
א רעים וה ּמ ה שׂ בעה  ידעוּ  א נפ ׁש  עזּ י "וה כּ לבים ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוכתוב:

הבין" יא)ידע וּ  נו, אותן (ישעיהו להם שיזדמן יענשו כלומר  , ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 

זרמת סא . והיינו  בזנות, שלהוט  מהם ואחד בסוס, דברים ששה  ז"ל כאומרם
סוסים.

הזוהר זיו

יתה 311זוהר הלימוד כסליו סדר יט  ליו

לבתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר 

נפש  עזי שׂ בעה",סבשנקראים ידעוּ  ש"א לפי מה, מפני ,ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הב " הב בנוֹ ת ׁש ּת י "לעלוּ קה  שכתוב : טו)כמו  ל , לפי (משלי  , ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌

איׁש  ּפ נוּ , לדרכּ ם "כּ לּ ם שׂ בעה", ידעוּ  "א הב, הב  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָשהם
הם אלו רועים, מהו רעים", "והּמ ה מּק צהוּ ", ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלבצעוֹ 
סרסורי  שהרי לגיהנם, האדם את ומנהיגים המושכים
שלא הבין, ידעו שלא לפי  להם , גרם מי  זה וכל הם. הגיהנם

שנצרך . כמו  שלהם  בזיווג התקדשו 

ה' אני  קד י יקד והיית ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָוהתק

הביןאל אין ּכ פרד ּכ סוּ ס ט)ּת הי וּ  תזריע :(לב, פרשת ויקרא  [זוהר ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ע"ב)דף  ׁש א](מט העוֹ לם בּ ני  אוֹ תם ראיתי  אבּ א, רבּ י  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ י שׂ ראל, כּ תוּ ב רבּ וֹ נם. בּ כבוֹ ד יוֹ דעים וא כ )מׁש גּ יחים (ויקרא ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וכתוּ ב  לי. להי וֹ ת העּמ ים  מן אתכם  הבדּ לּת י  (שם)אׁש ר ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הם אם ה'. אני קד וֹ ׁש  כּ י קדׁש ים והייתם ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקדּ ׁש ּת ם

ׁש לּ הם הּק דה  איפה מּמ נּ וּ ,מתרחקים, התרחק רצ וֹ נם הרי ? ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
ואוֹ מר , מכריז לב )והכּ תוּ ב אין (תהלים כּ פרד כּ סוּ ס  ּת היוּ  אל ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

תהלי זוהר 

כנזכרסב. הנכונה וגירסא חליף , יתיר  בחסר הדפוס בבית הזהר נלקה כאן
נפש  עזי  שהכלבים  הוא הכתוב ופירוש הגיהנם , משמשי  אלו  "Łנפ "עåי  ֵֶֶַכאן ,
לנו הב הב  וצועקים łבעה", äידע "לא הגיהנם, משמשי המשחיתים ְְָָָֹשהם
מנהיגים לומר  רצה  רעים", "והëה בחייהם, שבעה  ידעו  שלא הרשעים , ְִֵָֹאותן
äהיô "אל הכתוב : כאן יפורש  זה  פי  ועל הבין , ידעו  שלא אלה  את ְִַלגיהנם
שיש  נפש, עזי מהכלבים תיענשו  שלא הזהרו  כלומר  הבין", אין  éפרד éְְִֵֶֶָס äס

שליטה הבין.להם ידעו לא על

הזוהר זיו
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נמשכות הטומאה צד מן שהרי  טוב, לא זיווגם במעשה
להקדוש  לבם מכוונים שאין לפי  טוב, שאינן נפשות, עליהם

הוא. ברוך

 לבניה קדושות נשמות  ממשיכי הזיווג  בשעת עצמ המקדשי

פ.] דף  קדושים פ' ג ' חלק זוהר תורה; הם[זוהר זכאים אמר, אלעזר  רבי 
הוא, ברוך הקדוש דרכי ויודעים בתורה, העמלים הצדיקים
בכל , קדושים ונמצאים המלך , בקדושת עצמם ומקדשים
כלם ובניהם מלמעלה, קדושה של רוח ממשיכים ולכן

קדושים. בנים המלך , בני ונקראים אמת, צדיקי

חצופה נפש  לבניה ממשיכי הרשעי

לפיכך אוי  בעזות, ומעשיהם פנים עזי שכלם להרשעים, להם
שנאמר: כמו  הטומאה, מצד פרוצה נפש בניהם נוחלים

בּ ם" מג )"ונטמתם יא, לו.(ויקרא מטמאין להטמא הבא , ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

לגיהנ אנשי מושכי  גיהנ סרסורי

ּת היוּ ועל "אל כתוב: על כן זנות בעלי שהם כּ פרד", כּ סוּ ס  ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בדרך סאכלם כבהמות האנשים יתנהגו אל הבין", "אין ,ֵ◌ָ◌ִ◌

הבין", "אין כאן כתוב  עונשם, זהו  כן יתנהגו שאם ◌ִ◌ָ◌ֵזה,
א רעים וה ּמ ה שׂ בעה  ידעוּ  א נפ ׁש  עזּ י "וה כּ לבים ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוכתוב:

הבין" יא)ידע וּ  נו, אותן (ישעיהו להם שיזדמן יענשו כלומר  , ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 

זרמת סא . והיינו  בזנות, שלהוט  מהם ואחד בסוס, דברים ששה  ז"ל כאומרם
סוסים.

הזוהר זיו
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נפש  עזי שׂ בעה",סבשנקראים ידעוּ  ש"א לפי מה, מפני ,ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הב " הב בנוֹ ת ׁש ּת י "לעלוּ קה  שכתוב : טו)כמו  ל , לפי (משלי  , ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌

איׁש  ּפ נוּ , לדרכּ ם "כּ לּ ם שׂ בעה", ידעוּ  "א הב, הב  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָשהם
הם אלו רועים, מהו רעים", "והּמ ה מּק צהוּ ", ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלבצעוֹ 
סרסורי  שהרי לגיהנם, האדם את ומנהיגים המושכים
שלא הבין, ידעו שלא לפי  להם , גרם מי  זה וכל הם. הגיהנם

שנצרך . כמו  שלהם  בזיווג התקדשו 

ה' אני  קד י יקד והיית ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָוהתק

הביןאל אין ּכ פרד ּכ סוּ ס ט)ּת הי וּ  תזריע :(לב, פרשת ויקרא  [זוהר ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ע"ב)דף  ׁש א](מט העוֹ לם בּ ני  אוֹ תם ראיתי  אבּ א, רבּ י  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ י שׂ ראל, כּ תוּ ב רבּ וֹ נם. בּ כבוֹ ד יוֹ דעים וא כ )מׁש גּ יחים (ויקרא ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וכתוּ ב  לי. להי וֹ ת העּמ ים  מן אתכם  הבדּ לּת י  (שם)אׁש ר ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הם אם ה'. אני קד וֹ ׁש  כּ י קדׁש ים והייתם ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקדּ ׁש ּת ם

ׁש לּ הם הּק דה  איפה מּמ נּ וּ ,מתרחקים, התרחק רצ וֹ נם הרי ? ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
ואוֹ מר , מכריז לב )והכּ תוּ ב אין (תהלים כּ פרד כּ סוּ ס  ּת היוּ  אל ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

תהלי זוהר 

כנזכרסב. הנכונה וגירסא חליף , יתיר  בחסר הדפוס בבית הזהר נלקה כאן
נפש  עזי  שהכלבים  הוא הכתוב ופירוש הגיהנם , משמשי  אלו  "Łנפ "עåי  ֵֶֶַכאן ,
לנו הב הב  וצועקים łבעה", äידע "לא הגיהנם, משמשי המשחיתים ְְָָָֹשהם
מנהיגים לומר  רצה  רעים", "והëה בחייהם, שבעה  ידעו  שלא הרשעים , ְִֵָֹאותן
äהיô "אל הכתוב : כאן יפורש  זה  פי  ועל הבין , ידעו  שלא אלה  את ְִַלגיהנם
שיש  נפש, עזי מהכלבים תיענשו  שלא הזהרו  כלומר  הבין", אין  éפרד éְְִֵֶֶָס äס

שליטה הבין.להם ידעו לא על
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נפרד  בּ ּמ ה וּ פרד הבין. מּס וּ ס אדם בּ ני עצמם,ים  בּ קדת  ? ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהכּ ל . וּ ר ׁש וּ מים ׁש למים ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צאוּ 

חצ ת ה' אל ְְֲִֶַַהת קת

הרצוֹ ן ועל לכוּ ן ידוּ עים, בּ זמנּ ים הוּ א אדם  בּ ני  ׁש ל  ז וּ וּ גם כּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הלּ ילה בּ חצ וֹ ת העירוּ , והרי הוּ א.  ּבּ ר ו בּ ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהדּ בק
הצּ דּ יקים, עם להׁש ּת עׁש ע  עדן לגן נכנס הוּ א  ּבּ רו ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
רצוֹ ן  עת והיא ה וּ א ,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  את מׁש בּ חת י שׂ ראל  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנסת

בּ הם. ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִלדבּ ק

ת בה' קי מת רה  סקי ְְְְִִִַַַָָָהע

י שׂ ראל והחברים כּ נסת  עם מׁש ּת ּת פים בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים  ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ ּת וֹ רה וּ מתעּס קים הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש בּ ח
הּק דוֹ ׁש  בּ קדת להתקדּ ׁש  רצוֹ ן עת אז האדם, בּ ני ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש אר 
ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים החברים ואוֹ תם בּ וֹ . לדבּ ק  רצוֹ ן וּ לכ וּ ן הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מבּ ת וזה אחר , זוּ וּ ג ׁש נּ מצא בּ ׁש עה ׁש לּ הם הזּ וּ וּ ג ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,
י שׂ ראל , וּ בכנסת הוּ א  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש  לדבּ ק הרצוֹ ן  לכוּ ן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְל ׁש בּ ת,

והּת חּת וֹ נים. העליוֹ נים מתבּ רכים, ׁש הכּ ל  רצוֹ ן עת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש היא

לה' ל  ְִֵַיכ

הּק דהאם  איפה כּ בּ המוֹ ת, וע וֹ שׂ ים מּמ נּ וּ  התרחק וּ  אדם בּ ני ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌◌ָ◌
קדוֹ ׁש ים ׁש יּ ּמ צאוּ  הּק דוֹ ׁש וֹ תׁש לּ הם הנּ פׁש וֹ ת איפה  ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

מלּ מעלה ואוֹ מר ,ׁש ּמ וֹ ׁש כים צוֹ וח  ה ּמ ל וּ ׁש מה יט )? גּ ם(משלי  ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
הדּ עת הוּ א מי  דעת , בּ א גּ ם טוֹ ב. א נפׁש  דעת זהבּ א ? ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

מוֹ ׁש כים ׁש הם הנּ פ ׁש  זוֹ הי - ט וֹ ב  א נפׁש  הוּ א.  ּבּ רו ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

תהלי זוהר 
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עליהם נמׁש כוֹ ת האחר  מהצּ ד ׁש הרי טוֹ ב, א ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מע שׂ יהם.
 ּבּ ר ו לּק ד וֹ ׁש  לבּ ם מכוּ נים ׁש א מוּ ם טוֹ ב, ׁש אינּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 

הוּ א.

בה' נה ללא  ה עה  את לדח ת ְְִֶֶַַָָָָֹֹא 

בּ ר וּ מי  ל ּק דוֹ ׁש  הלּ ב וכ וּ נת רצוֹ ן בּ לי הרע בּ יּ צר ׁש ּמ תלהט ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ט וֹ ב. ׁש אינ ּה  נפ ׁש  עליו נמׁש כת הרע יצר  ׁש ל מהצּ ד ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵהוּ א,
חוֹ טא. בּ רגלים ואץ טוֹ ב א נפׁש  דעת בּ א גּ ם ׁש כּ תוּ ב ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 

ק  רצוֹ ן  בּ לי  העה את ודוֹ חה בּ רגלים אץ  ׁש הוּ א -מי  דוֹ ׁש  ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ כּ ל . ודּ אי חוֹ טא ֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵח וֹ טא,

ח טא . מי רת  רע ת  ְִֵֶַָמת 

תזריע פרשת ויקרא ע"א )[זוהר נ' רעוֹ ת](דף  מכּ וֹ ת ׁש וֹ רוֹ ת זה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְועל 
ׁש ה נּ ה להרא וֹ ת חצּפ תם, על בּ פניהם וּ מעידים אדם, ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ בני
ׁש הם עד בּ הם, דּ ע ּת וֹ  ואין  בּ הם מוֹ אס הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

וּ מתבּ רכים כּ מּק דם מעשׂ יהם את וּ מכ ׁש ירים .(ומטהרים)זוֹ כים ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הּט מאה מצּ ד  ׁש בּ אוֹ ת אוֹ תן לכּ הן, הּמ כּ וֹ ת נוֹ דעוֹ ת זה  ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל

האחר. מהצּ ד  ׁש בּ אוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תן

האד בני מעידה  ְְִִֵַָָָָָה רה 

דף  קדושים פרשת ויקרא ע"א )[זוהר  לּ אמר](פ' מׁש ה אל ה' ֹ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוידבּ ר
ּת היוּ  קדׁש ים אלהם ואמרּת  י שׂ ראל בּ ני עדת כּ ל  אל ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַדּ בּ ר 

ּפ תח , אלעזר  ר בּ י  אהיכם. ה' אני  קד וֹ ׁש  לב )כּ י  :(תהלים ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הבין  אין כּ פרד  כּ סוּ ס ּת הי וּ  הּת וֹ רהאל פעמים בּ כּמ ה וגוֹ '. ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

לכל  קוֹ לוֹ ת  מרימה היא פעמים כּ ּמ ה  אדם , בּ בני ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמעידה

תהלי זוהר 
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נפרד  בּ ּמ ה וּ פרד הבין. מּס וּ ס אדם בּ ני עצמם,ים  בּ קדת  ? ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהכּ ל . וּ ר ׁש וּ מים ׁש למים ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צאוּ 

חצ ת ה' אל ְְֲִֶַַהת קת

הרצוֹ ן ועל לכוּ ן ידוּ עים, בּ זמנּ ים הוּ א אדם  בּ ני  ׁש ל  ז וּ וּ גם כּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הלּ ילה בּ חצ וֹ ת העירוּ , והרי הוּ א.  ּבּ ר ו בּ ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהדּ בק
הצּ דּ יקים, עם להׁש ּת עׁש ע  עדן לגן נכנס הוּ א  ּבּ רו ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
רצוֹ ן  עת והיא ה וּ א ,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  את מׁש בּ חת י שׂ ראל  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנסת

בּ הם. ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִלדבּ ק

ת בה' קי מת רה  סקי ְְְְִִִַַַָָָהע

י שׂ ראל והחברים כּ נסת  עם מׁש ּת ּת פים בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים  ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ ּת וֹ רה וּ מתעּס קים הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש בּ ח
הּק דוֹ ׁש  בּ קדת להתקדּ ׁש  רצוֹ ן עת אז האדם, בּ ני ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש אר 
ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים החברים ואוֹ תם בּ וֹ . לדבּ ק  רצוֹ ן וּ לכ וּ ן הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מבּ ת וזה אחר , זוּ וּ ג ׁש נּ מצא בּ ׁש עה ׁש לּ הם הזּ וּ וּ ג ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,
י שׂ ראל , וּ בכנסת הוּ א  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש  לדבּ ק הרצוֹ ן  לכוּ ן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְל ׁש בּ ת,

והּת חּת וֹ נים. העליוֹ נים מתבּ רכים, ׁש הכּ ל  רצוֹ ן עת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש היא

לה' ל  ְִֵַיכ

הּק דהאם  איפה כּ בּ המוֹ ת, וע וֹ שׂ ים מּמ נּ וּ  התרחק וּ  אדם בּ ני ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌◌ָ◌
קדוֹ ׁש ים ׁש יּ ּמ צאוּ  הּק דוֹ ׁש וֹ תׁש לּ הם הנּ פׁש וֹ ת איפה  ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

מלּ מעלה ואוֹ מר ,ׁש ּמ וֹ ׁש כים צוֹ וח  ה ּמ ל וּ ׁש מה יט )? גּ ם(משלי  ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
הדּ עת הוּ א מי  דעת , בּ א גּ ם טוֹ ב. א נפׁש  דעת זהבּ א ? ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

מוֹ ׁש כים ׁש הם הנּ פ ׁש  זוֹ הי - ט וֹ ב  א נפׁש  הוּ א.  ּבּ רו ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

תהלי זוהר 
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עליהם נמׁש כוֹ ת האחר  מהצּ ד ׁש הרי טוֹ ב, א ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מע שׂ יהם.
 ּבּ ר ו לּק ד וֹ ׁש  לבּ ם מכוּ נים ׁש א מוּ ם טוֹ ב, ׁש אינּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 

הוּ א.

בה' נה ללא  ה עה  את לדח ת ְְִֶֶַַָָָָֹֹא 

בּ ר וּ מי  ל ּק דוֹ ׁש  הלּ ב וכ וּ נת רצוֹ ן בּ לי הרע בּ יּ צר ׁש ּמ תלהט ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ט וֹ ב. ׁש אינ ּה  נפ ׁש  עליו נמׁש כת הרע יצר  ׁש ל מהצּ ד ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵהוּ א,
חוֹ טא. בּ רגלים ואץ טוֹ ב א נפׁש  דעת בּ א גּ ם ׁש כּ תוּ ב ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 

ק  רצוֹ ן  בּ לי  העה את ודוֹ חה בּ רגלים אץ  ׁש הוּ א -מי  דוֹ ׁש  ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ כּ ל . ודּ אי חוֹ טא ֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵח וֹ טא,

ח טא . מי רת  רע ת  ְִֵֶַָמת 

תזריע פרשת ויקרא ע"א )[זוהר נ' רעוֹ ת](דף  מכּ וֹ ת ׁש וֹ רוֹ ת זה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְועל 
ׁש ה נּ ה להרא וֹ ת חצּפ תם, על בּ פניהם וּ מעידים אדם, ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ בני
ׁש הם עד בּ הם, דּ ע ּת וֹ  ואין  בּ הם מוֹ אס הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

וּ מתבּ רכים כּ מּק דם מעשׂ יהם את וּ מכ ׁש ירים .(ומטהרים)זוֹ כים ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הּט מאה מצּ ד  ׁש בּ אוֹ ת אוֹ תן לכּ הן, הּמ כּ וֹ ת נוֹ דעוֹ ת זה  ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל

האחר. מהצּ ד  ׁש בּ אוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תן

האד בני מעידה  ְְִִֵַָָָָָה רה 

דף  קדושים פרשת ויקרא ע"א )[זוהר  לּ אמר](פ' מׁש ה אל ה' ֹ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוידבּ ר
ּת היוּ  קדׁש ים אלהם ואמרּת  י שׂ ראל בּ ני עדת כּ ל  אל ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַדּ בּ ר 

ּפ תח , אלעזר  ר בּ י  אהיכם. ה' אני  קד וֹ ׁש  לב )כּ י  :(תהלים ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הבין  אין כּ פרד  כּ סוּ ס ּת הי וּ  הּת וֹ רהאל פעמים בּ כּמ ה וגוֹ '. ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

לכל  קוֹ לוֹ ת  מרימה היא פעמים כּ ּמ ה  אדם , בּ בני ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמעידה

תהלי זוהר 
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בּ חטאיהם בּ ׁש נה רד וּ מים וכלּ ם אוֹ תם, להעיר  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים
פנים(בחוריהם) בּ איזה מׁש גּ יחים ואינם מס ּת כּ לים  אינם ,ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

על  העלי וֹ ן  ה ּמ ל אוֹ תם כּ ׁש יּ תבּ ע  העלי וֹ ן, הדּ ין לי וֹ ם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַיעמדוּ 
ּפ ניהם מחזירים ואינם כּ נגדּ ם, ׁש צּ וֹ עקת הּת וֹ רה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶעל בּ וֹ ן
הּמ ל אמוּ נת את י וֹ דעים ׁש אינם בּ כּ ל, ּפ גוּ מים ׁש כּ לּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ָמוּ ל ּה ,

לנפׁש ם ואוֹ י להם  א וֹ י !העליוֹ ן, ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אמ נה  אי רה ע סק אינ ֱִֵֵֵַָָא

וא וֹ מרת,ׁש הרי  בּ וֹ  מעידה ט )ה ּת וֹ רה ה נּ ה(משלי יסר פתי  מי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌
לב לב (ואמרה)חסר חסר זּ ה  מה לּ וֹ . בּ וֹ אמרה ׁש אין ? ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌

ה וּ א וּ פגוּ ם אמוּ נה בּ וֹ  אין בּ ּת וֹ רה, עוֹ סק ׁש אינוֹ  ׁש ּמ י ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱאמוּ נה.
לּ וֹ (ואמרה)מהכּ ל. כּ מ וֹ ?אמרה להי וֹ ת,  צרי היה לוֹ  אוֹ מרה ! ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
מב )ׁש נּ אמר  אמרה(תהלים זּ ה מה סלעי. לאל אלּ אאוֹ מרה ? ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

חסר לוֹ  קוֹ ראת ׁש היא ׁש לּ מעלה, הּת וֹ רה את וּ להוֹ סיף ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכליל 
מהאמוּ נה. ּפ גוּ ם ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵלב,

רה . ע סק  אינ למי להתקרב ְְְִִֵֵֵֶַָָָאסר

 לוֹ ׁש ּכ אסוּ ר  בּ ּת וֹ רה, מׁש ּת דּ ל ׁש א מי ׁש כּ ל  ׁש נינוּ , ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
סחוֹ רה, ע ּמ וֹ  ולע שׂ וֹ ת עּמ וֹ  להׁש ּת ּת ף  אליו, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהתקרב 

אמוּ נה. בּ וֹ  אין ׁש הרי , בּ דּ ר עּמ וֹ  ללכת ׁש כּ ן זה)וכל  (ועל  ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌
דּ בר עּמ וֹ  ואין בּ דּ ר ׁש הוֹ ל אדם  כּ ל מתחיּ ב ׁש נינוּ , תוֹ רה, י  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אמוּ נה, בּ וֹ  ׁש אין מי עם בּ דּ ר מתחבּ ר מי ׁש כּ ן כּ ל  ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ נפׁש וֹ .
על חס ׁש א ׁש לּ וֹ , ואת אד וֹ נוֹ  כּ בוֹ ד את מחׁש יב נפ ׁש וֹ .ׁש א ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

תהלי זוהר 
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רה .  לי יקי ה  ריה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָא

נפׁש רבּ י  יׁש ף  אי נפׁש וֹ , על  חס ׁש א מי  אוֹ מר, יהוּ דה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
לבנוֹ  והרי כּ ׁש רה הדּ וֹ ר, על ּת מהני  אלעזר, רבּ י אמר ? ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

אין  כּ פרד כּ ס וּ ס ּת היוּ  אל כּ תוּ ב זה ועל וכוּ '. נאמר ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 
את ויוֹ דעים בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים הצּ דּ יקים אׁש ריהם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָהבין.
,הּמ ל בּ קדת עצמם את וּ מקדּ ׁש ים הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַדּ רכי 
קדׁש  ׁש ל  ר וּ ח ׁש וֹ לפים  ּכ וּ מוּ ם בּ כּ ל, קדוֹ ׁש ים ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצאים
,הּמ ל בּ ני ונקראים  אמת, צדּ יקי  הם בּ ניהם וכל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה,

קדוֹ ׁש ים. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָבּ נים

.פי חצ יה ע  עילר  לה ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָא י

חצוּ פים,אוֹ י  וּ מעשׂ יהם חצוּ פים ׁש כּ לּ ם לרׁש עים, ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָלהם
הּט מאה, מצּ ד חצוּ פה נפ ׁש  בּ ניהם יוֹ ר ׁש ים  ּכ ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִוּ מוּ ם 
אל  אוֹ תוֹ . מטּמ אים - להּט מא בּ א  בּ ם. ונטמתם ׁש כּ תוּ ב ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

זנוּ ת בּ עלי ׁש הם כּ פרד, כּ סוּ ס  טמאה)ּת היוּ  אין (של  הכּ ל. על  ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌
כּ אן  כּ תוּ ב , ּכ ׁש אם הזּ וֹ . בּ דּ ר אנׁש ים יׁש ּת דּ ל וּ  ׁש א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָהבין,

ׁש ם וכתוּ ב  הבין, נו)אין ידעוּ (ישעיה א נפׁש  עזּ י והכּ לבים ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
מזדּ ּמ נים יהיוּ  כּ לומר , הבין. ידעוּ  א רעים והּמ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָשׂ בעה

הּט עם מה נפׁש . ע זּ י ׁש נּ קראים הבין.אותם ידעוּ  ׁש א מוּ ם ? ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מתק  אינ ל  נ ְְִֵֵֶַע

רעיםוהּמ ה זּ ה מה והּמ נהיגיםרעים , הּמ וֹ בילים אוֹ תם  אלּ וּ  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  שׂ בעה, ידעוּ  א לגּ יהנּ ם. האדם (משליאת ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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בּ חטאיהם בּ ׁש נה רד וּ מים וכלּ ם אוֹ תם, להעיר  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים
פנים(בחוריהם) בּ איזה מׁש גּ יחים ואינם מס ּת כּ לים  אינם ,ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

על  העלי וֹ ן  ה ּמ ל אוֹ תם כּ ׁש יּ תבּ ע  העלי וֹ ן, הדּ ין לי וֹ ם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַיעמדוּ 
ּפ ניהם מחזירים ואינם כּ נגדּ ם, ׁש צּ וֹ עקת הּת וֹ רה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶעל בּ וֹ ן
הּמ ל אמוּ נת את י וֹ דעים ׁש אינם בּ כּ ל, ּפ גוּ מים ׁש כּ לּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ָמוּ ל ּה ,

לנפׁש ם ואוֹ י להם  א וֹ י !העליוֹ ן, ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אמ נה  אי רה ע סק אינ ֱִֵֵֵַָָא

וא וֹ מרת,ׁש הרי  בּ וֹ  מעידה ט )ה ּת וֹ רה ה נּ ה(משלי יסר פתי  מי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌
לב לב (ואמרה)חסר חסר זּ ה  מה לּ וֹ . בּ וֹ אמרה ׁש אין ? ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌

ה וּ א וּ פגוּ ם אמוּ נה בּ וֹ  אין בּ ּת וֹ רה, עוֹ סק ׁש אינוֹ  ׁש ּמ י ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱאמוּ נה.
לּ וֹ (ואמרה)מהכּ ל. כּ מ וֹ ?אמרה להי וֹ ת,  צרי היה לוֹ  אוֹ מרה ! ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
מב )ׁש נּ אמר  אמרה(תהלים זּ ה מה סלעי. לאל אלּ אאוֹ מרה ? ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

חסר לוֹ  קוֹ ראת ׁש היא ׁש לּ מעלה, הּת וֹ רה את וּ להוֹ סיף ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכליל 
מהאמוּ נה. ּפ גוּ ם ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵלב,

רה . ע סק  אינ למי להתקרב ְְְִִֵֵֵֶַָָָאסר

 לוֹ ׁש ּכ אסוּ ר  בּ ּת וֹ רה, מׁש ּת דּ ל ׁש א מי ׁש כּ ל  ׁש נינוּ , ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
סחוֹ רה, ע ּמ וֹ  ולע שׂ וֹ ת עּמ וֹ  להׁש ּת ּת ף  אליו, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהתקרב 

אמוּ נה. בּ וֹ  אין ׁש הרי , בּ דּ ר עּמ וֹ  ללכת ׁש כּ ן זה)וכל  (ועל  ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌
דּ בר עּמ וֹ  ואין בּ דּ ר ׁש הוֹ ל אדם  כּ ל מתחיּ ב ׁש נינוּ , תוֹ רה, י  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אמוּ נה, בּ וֹ  ׁש אין מי עם בּ דּ ר מתחבּ ר מי ׁש כּ ן כּ ל  ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ נפׁש וֹ .
על חס ׁש א ׁש לּ וֹ , ואת אד וֹ נוֹ  כּ בוֹ ד את מחׁש יב נפ ׁש וֹ .ׁש א ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
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רה .  לי יקי ה  ריה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָא

נפׁש רבּ י  יׁש ף  אי נפׁש וֹ , על  חס ׁש א מי  אוֹ מר, יהוּ דה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
לבנוֹ  והרי כּ ׁש רה הדּ וֹ ר, על ּת מהני  אלעזר, רבּ י אמר ? ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

אין  כּ פרד כּ ס וּ ס ּת היוּ  אל כּ תוּ ב זה ועל וכוּ '. נאמר ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 
את ויוֹ דעים בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים הצּ דּ יקים אׁש ריהם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָהבין.
,הּמ ל בּ קדת עצמם את וּ מקדּ ׁש ים הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַדּ רכי 
קדׁש  ׁש ל  ר וּ ח ׁש וֹ לפים  ּכ וּ מוּ ם בּ כּ ל, קדוֹ ׁש ים ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצאים
,הּמ ל בּ ני ונקראים  אמת, צדּ יקי  הם בּ ניהם וכל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה,

קדוֹ ׁש ים. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָבּ נים

.פי חצ יה ע  עילר  לה ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָא י

חצוּ פים,אוֹ י  וּ מעשׂ יהם חצוּ פים ׁש כּ לּ ם לרׁש עים, ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָלהם
הּט מאה, מצּ ד חצוּ פה נפ ׁש  בּ ניהם יוֹ ר ׁש ים  ּכ ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִוּ מוּ ם 
אל  אוֹ תוֹ . מטּמ אים - להּט מא בּ א  בּ ם. ונטמתם ׁש כּ תוּ ב ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

זנוּ ת בּ עלי ׁש הם כּ פרד, כּ סוּ ס  טמאה)ּת היוּ  אין (של  הכּ ל. על  ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌
כּ אן  כּ תוּ ב , ּכ ׁש אם הזּ וֹ . בּ דּ ר אנׁש ים יׁש ּת דּ ל וּ  ׁש א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָהבין,

ׁש ם וכתוּ ב  הבין, נו)אין ידעוּ (ישעיה א נפׁש  עזּ י והכּ לבים ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
מזדּ ּמ נים יהיוּ  כּ לומר , הבין. ידעוּ  א רעים והּמ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָשׂ בעה

הּט עם מה נפׁש . ע זּ י ׁש נּ קראים הבין.אותם ידעוּ  ׁש א מוּ ם ? ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מתק  אינ ל  נ ְְִֵֵֶַע

רעיםוהּמ ה זּ ה מה והּמ נהיגיםרעים , הּמ וֹ בילים אוֹ תם  אלּ וּ  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  שׂ בעה, ידעוּ  א לגּ יהנּ ם. האדם (משליאת ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
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אל ) הב, הב ׁש הם  ּכ מוּ ם הב. הב  בנוֹ ת ׁש ּת י  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַלעל וּ קה
הם ׁש הרי  מּק צה וּ . לבצעוֹ  אי ׁש  ּפ נוּ  לדרכּ ם כּ לּ ם שׂ בעה. ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָידעוּ 

להם גרם  מי זה וכל הגּ יהנּ ם. התקדּ ׁש וּ ּת יּ רי ׁש א מוּ ם ? ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
קדוֹ ׁש  כּ י ּת היוּ  קדׁש ים  כּ תוּ ב, זה ועל . ׁש צּ רי כּ מ וֹ  זוּ וּ ג ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ א וֹ ת וֹ 
רציתי  א העּמ ים  ׁש אר מכּ ל הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אמר ה'. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני 

ׁש כּ תוּ ב  י שׂ ראל, רק א לּ א בּ י  ד )להדבּ יק ה דּ בקים(דברים ואּת ם ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
העּמ ים. ׁש אר וא אּת ם, קדוש )בּ ה'. כאן כתוב  כן כּ (ועל  מוּ ם ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌

דוקא) תהיו .(קדשים

טוב  ביו בה' שמחי ישראל בני

וגו'""שׂ מח וּ  צדּ יקים וגילוּ  יא)בה ' חלק:(לב, זוהר תורה; [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

קה .] דף  אמור פ' היּ וֹ םג ' "זה כתוב : אבא, רבי ◌ַ◌ֶאמר
ב וֹ " ונשׂ מחה נגילה ה' כד )עשׂ ה קיח, ביארו (תהלים  הרי , ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

לו  ולהאיר  לו שנשמח הוא ברוך הקדוש חפץ  שבמועדים 
של  השמחה שזאת לפי  עמו, בשמחה האדם ושימצא  פנים,
בו  בוֹ ", ונשׂ מחה "נגילה שכתוב: היא, הוא ברוך ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהקדוש

אחד . ענין והכל  הוא, ברוך בהקדוש  בו ביום,

ומלכות תפארת  שמחי מתעוררי הרחמי כאשר 

נתעורר,"שׂ מח וּ  ורחמים נכפפים, הדינים כאשר  בה'", ִ◌ְ◌ַ◌
צדי "ק  צדּ יקים", "וגיל וּ  אז רחמים, נתעורר  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְוכאשר
שהרי  שנתבאר, כמו  צדיקים נקראים כאחד , נתברכים וצד"ק 
העולמות, לכל ומשמחים לעולמות, ומברכים נתברכים הם

בהם. להתקשר האמונה , בני  אלו לב", י ׁש רי  כּ ל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ"והרנינוּ 
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לעילא עובדי איתער דלתתא  עובדי ידי על 

שעל ובכל שביארו כמו למעלה, לעורר למטה, עשיה נצרך
שלמעלה. העשיה נתעורר שלמטה העשיה  ידי

עד  ְִֵַָמחה

צדּ יקים שׂ מחוּ  וגילוּ  יא)ביי' דף :(לב, אמור פרשת ע"א )[ויקרא ](קה  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ּפ תח, א בּ א לב )ר בּ י צ דּ יקים,(תהלים וגיל וּ  בה ' שׂ מחוּ  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
שנאמר ) כמו בה ', קיח)וכתוּ ב(שמחו נגילה(שם  ה' עשׂ ה היּ וֹ ם זה ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הוּ א  ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  ׁש הרי וּ פרׁש וּ ה, בוֹ . צרי(במועדים)ונשׂ מחה ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש אוֹ תּה  מוּ ם בּ שׂ מחה, אדם ויּמ צא  ּפ נים, וּ להאיר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִל שׂ מח 
ונשׂ מחה נגילה ׁש כּ תוּ ב הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל היא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה

אחד . דּ בר והכּ ל הוּ א,  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש  - בוֹ  בּ יּ וֹ ם. - ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַב וֹ 

וה ע ת יחד י רחמי י ְְֲֲִִֵֵֶַַַָא ר

וכאׁש רשׂ מחוּ  רחמים, וּ מתעוֹ ררים נכנעים כּ ׁש הדּ ינים בה', ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
הר צ דּ יקים,מתע וֹ ררים וגיל וּ  אזי  צ דּ יק (כתוב )חמים, ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌

ׁש הרי  ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  צדּ יקים, ׁש נּ קראים יחד, מתבּ רכים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוצדק
מתבּ רכים כּ לּ ם.(מברכים)א לּ וּ  לעוֹ למים וּ שׂ מחים לעוֹ למים, ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌

להם. להּק ׁש ר האמוּ נה, בּ ני אלּ וּ  - לב  יׁש רי כּ ל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהרנינוּ 

לעילא בדי ע איתער לת א  בדי ע ידי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָעל 

ׁש אוֹ מרוּ בּכ ל מי  ראה, בּ א למעלה. לעוֹ רר למּט ה מע שׂ ה צרי ַ ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
אוֹ תם להוֹ ציא דברים  אוֹ  בּ כּ ל, מעשׂ ה צרי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש א
ּת וֹ כיח, ה זּ וֹ  הּפ רׁש ה כּ אן והרי  ר וּ חוֹ . ּת ּפ ח קוֹ ל, בּ הם ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְולעשׂ וֹ ת
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אל ) הב, הב ׁש הם  ּכ מוּ ם הב. הב  בנוֹ ת ׁש ּת י  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַלעל וּ קה
הם ׁש הרי  מּק צה וּ . לבצעוֹ  אי ׁש  ּפ נוּ  לדרכּ ם כּ לּ ם שׂ בעה. ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָידעוּ 

להם גרם  מי זה וכל הגּ יהנּ ם. התקדּ ׁש וּ ּת יּ רי ׁש א מוּ ם ? ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
קדוֹ ׁש  כּ י ּת היוּ  קדׁש ים  כּ תוּ ב, זה ועל . ׁש צּ רי כּ מ וֹ  זוּ וּ ג ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ א וֹ ת וֹ 
רציתי  א העּמ ים  ׁש אר מכּ ל הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אמר ה'. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני 

ׁש כּ תוּ ב  י שׂ ראל, רק א לּ א בּ י  ד )להדבּ יק ה דּ בקים(דברים ואּת ם ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
העּמ ים. ׁש אר וא אּת ם, קדוש )בּ ה'. כאן כתוב  כן כּ (ועל  מוּ ם ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌

דוקא) תהיו .(קדשים

טוב  ביו בה' שמחי ישראל בני

וגו'""שׂ מח וּ  צדּ יקים וגילוּ  יא)בה ' חלק:(לב, זוהר תורה; [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

קה .] דף  אמור פ' היּ וֹ םג ' "זה כתוב : אבא, רבי ◌ַ◌ֶאמר
ב וֹ " ונשׂ מחה נגילה ה' כד )עשׂ ה קיח, ביארו (תהלים  הרי , ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

לו  ולהאיר  לו שנשמח הוא ברוך הקדוש חפץ  שבמועדים 
של  השמחה שזאת לפי  עמו, בשמחה האדם ושימצא  פנים,
בו  בוֹ ", ונשׂ מחה "נגילה שכתוב: היא, הוא ברוך ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהקדוש

אחד . ענין והכל  הוא, ברוך בהקדוש  בו ביום,

ומלכות תפארת  שמחי מתעוררי הרחמי כאשר 

נתעורר,"שׂ מח וּ  ורחמים נכפפים, הדינים כאשר  בה'", ִ◌ְ◌ַ◌
צדי "ק  צדּ יקים", "וגיל וּ  אז רחמים, נתעורר  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְוכאשר
שהרי  שנתבאר, כמו  צדיקים נקראים כאחד , נתברכים וצד"ק 
העולמות, לכל ומשמחים לעולמות, ומברכים נתברכים הם

בהם. להתקשר האמונה , בני  אלו לב", י ׁש רי  כּ ל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ"והרנינוּ 
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לעילא עובדי איתער דלתתא  עובדי ידי על 

שעל ובכל שביארו כמו למעלה, לעורר למטה, עשיה נצרך
שלמעלה. העשיה נתעורר שלמטה העשיה  ידי

עד  ְִֵַָמחה

צדּ יקים שׂ מחוּ  וגילוּ  יא)ביי' דף :(לב, אמור פרשת ע"א )[ויקרא ](קה  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ּפ תח, א בּ א לב )ר בּ י צ דּ יקים,(תהלים וגיל וּ  בה ' שׂ מחוּ  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
שנאמר ) כמו בה ', קיח)וכתוּ ב(שמחו נגילה(שם  ה' עשׂ ה היּ וֹ ם זה ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הוּ א  ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  ׁש הרי וּ פרׁש וּ ה, בוֹ . צרי(במועדים)ונשׂ מחה ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש אוֹ תּה  מוּ ם בּ שׂ מחה, אדם ויּמ צא  ּפ נים, וּ להאיר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִל שׂ מח 
ונשׂ מחה נגילה ׁש כּ תוּ ב הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל היא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה

אחד . דּ בר והכּ ל הוּ א,  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש  - בוֹ  בּ יּ וֹ ם. - ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַב וֹ 

וה ע ת יחד י רחמי י ְְֲֲִִֵֵֶַַַָא ר

וכאׁש רשׂ מחוּ  רחמים, וּ מתעוֹ ררים נכנעים כּ ׁש הדּ ינים בה', ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
הר צ דּ יקים,מתע וֹ ררים וגיל וּ  אזי  צ דּ יק (כתוב )חמים, ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌

ׁש הרי  ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  צדּ יקים, ׁש נּ קראים יחד, מתבּ רכים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוצדק
מתבּ רכים כּ לּ ם.(מברכים)א לּ וּ  לעוֹ למים וּ שׂ מחים לעוֹ למים, ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌

להם. להּק ׁש ר האמוּ נה, בּ ני אלּ וּ  - לב  יׁש רי כּ ל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהרנינוּ 

לעילא בדי ע איתער לת א  בדי ע ידי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָעל 

ׁש אוֹ מרוּ בּכ ל מי  ראה, בּ א למעלה. לעוֹ רר למּט ה מע שׂ ה צרי ַ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
אוֹ תם להוֹ ציא דברים  אוֹ  בּ כּ ל, מעשׂ ה צרי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש א
ּת וֹ כיח, ה זּ וֹ  הּפ רׁש ה כּ אן והרי  ר וּ חוֹ . ּת ּפ ח קוֹ ל, בּ הם ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְולעשׂ וֹ ת

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד318 כסליו סדר כא ליו

לבתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר 

הבּ שׂ מים, וּ קטרת הנּ רוֹ ת משום)הדלקת  ׁש מן (כאחד , ׁש כּ ת וּ ב ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
לב. ישׂ ּמ ח למעלה(ובזה)וּ קטרת הדלקה נמצאת הזּ ה וּ ב ּמ ע שׂ ה ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

למּט ה ולמטה)ושׂ מחה למעלה  ושמחה  יחד (הדלקה והתקרוּ ת ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
שלמעלה)כּ ראוּ י. מעשה מתעורר שלמטה יה וּ דה,(ובמעשה רבּ י אמר ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ הן  מעוֹ רר  ׁש לּ מּט ה הכּ הן אחר. מז בּ ח מעוֹ רר ׁש לּ מ ּט ה ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זבּ ח
ׁש לּ מעלה. מע שׂ ה מתעוֹ רר  ׁש לּ מּט ה בּ ּמ עשׂ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַאחר.



תהלי זוהר 

יתה 319זוהר הלימוד כסליו סדר כא ליו

לגתהלי מזמור | לחודש ה | ראשו ספר

בּ יהואלג צדּ יקים נאוהרנּ נוּ  ליׁש רים 
עשׂ וֹ רהוֹ דוּ בתהלּ ה: בּ נבל בּ כנּ וֹ ר  ליהו 

לוֹ : בּ תרוּ עה:ג זּמ רוּ  נגּ ן היטיבוּ  חדׁש  ׁש יר לוֹ  ׁש ירוּ  
יהוד  דּ בר יׁש ר בּ אמוּ נה:כּ י מעשׂ הוּ  וכל 
יהוה חסד וּ מׁש ּפ ט צדקה הארץ:אהב מלאה 

מתי שבניה  לאשה 
וגו' צדיקי א)רננו לג]:(לג , לפרק תהלי שבניה[שימוש לאשה  .

אותה . ומשח זית שמ על שלו ש ע אותו  אמור .מתי
המ  בני  יאמרו  ח "ו צרה  בו שיש  למקו המזמור.עוד זה  קו

"עצת  מ ו' "הודו ,  מ ה' "ביה וה, מ י ' יהוה . שלו הש
"היוצר.מה'יהוה ,

תהלי שימוש

הארץ""אהב מלאה  ה ' חסד  וּ מׁש ּפ ט  ה)צדקה חלק:(לג, [זוהר ֵֹ ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

רצב.] דף נמתקתג' כאשר וראה בוא שמעון, רבי אמר 
צדקה נקראת אז ממשפ"ט  ההיא נמתק סגצד"ק והעולם

חסד  וּ מׁש ּפ ט צדקה  "אהב שכתוב : זהו ממנו, ונתמלא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹבחסד
הארץ". מלאה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָה'

תהלי זוהר 

התפארת.סג. מן המלכות היינו ממשפט צדק

הזוהר זיו

11קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



יתה זוהר הלימוד318 כסליו סדר כא ליו

לבתהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר 

הבּ שׂ מים, וּ קטרת הנּ רוֹ ת משום)הדלקת  ׁש מן (כאחד , ׁש כּ ת וּ ב ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
לב. ישׂ ּמ ח למעלה(ובזה)וּ קטרת הדלקה נמצאת הזּ ה וּ ב ּמ ע שׂ ה ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

למּט ה ולמטה)ושׂ מחה למעלה  ושמחה  יחד (הדלקה והתקרוּ ת ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
שלמעלה)כּ ראוּ י. מעשה מתעורר שלמטה יה וּ דה,(ובמעשה רבּ י אמר ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ הן  מעוֹ רר  ׁש לּ מּט ה הכּ הן אחר. מז בּ ח מעוֹ רר ׁש לּ מ ּט ה ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זבּ ח
ׁש לּ מעלה. מע שׂ ה מתעוֹ רר  ׁש לּ מּט ה בּ ּמ עשׂ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַאחר.



תהלי זוהר 

יתה 319זוהר הלימוד כסליו סדר כא ליו

לגתהלי מזמור | לחודש ה | ראשו ספר

בּ יהואלג צדּ יקים נאוהרנּ נוּ  ליׁש רים 
עשׂ וֹ רהוֹ דוּ בתהלּ ה: בּ נבל בּ כנּ וֹ ר  ליהו 

לוֹ : בּ תרוּ עה:ג זּמ רוּ  נגּ ן היטיבוּ  חדׁש  ׁש יר לוֹ  ׁש ירוּ  
יהוד  דּ בר יׁש ר בּ אמוּ נה:כּ י מעשׂ הוּ  וכל 
יהוה חסד וּ מׁש ּפ ט צדקה הארץ:אהב מלאה 

מתי שבניה  לאשה 
וגו' צדיקי א)רננו לג]:(לג , לפרק תהלי שבניה[שימוש לאשה  .

אותה . ומשח זית שמ על שלו ש ע אותו  אמור .מתי
המ  בני  יאמרו  ח "ו צרה  בו שיש  למקו המזמור.עוד זה  קו

"עצת  מ ו' "הודו ,  מ ה' "ביה וה, מ י ' יהוה . שלו הש
"היוצר.מה'יהוה ,

תהלי שימוש

הארץ""אהב מלאה  ה ' חסד  וּ מׁש ּפ ט  ה)צדקה חלק:(לג, [זוהר ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

רצב.] דף נמתקתג' כאשר וראה בוא שמעון, רבי אמר 
צדקה נקראת אז ממשפ"ט  ההיא נמתק סגצד"ק והעולם

חסד  וּ מׁש ּפ ט צדקה  "אהב שכתוב : זהו ממנו, ונתמלא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹבחסד
הארץ". מלאה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָה'

תהלי זוהר 

התפארת.סג. מן המלכות היינו ממשפט צדק

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד320 כסליו סדר כא ליו

לגתהלי מזמור | לחודש ה | ראשו ספר

יהוו צבאם:ּב דבר כּ ל ּפ יו וּ ברוּ ח נעשׂ וּ  ׁש מים 

מעלה  מי דבר  ע מ ה   מיְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ

צבאם בּ דבר  ּכ ל ּפ יו וּ ברוּ ח  נעשׂ וּ  ׁש מים  ו )ה' -:(לג , [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בראשית פ' לג :)בראשית כּ תוּ ב ](דף יצחק, ר בּ י  (תהליםאמר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ה'לג ) בּ דבר צבאם . כּ ל ּפ יו וּ בר וּ ח  נעשׂ וּ  ׁש מים ה' ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ דבר 

ׁש מים בּ דבר  ׁש נּ עשׂ וּ  ׁש לּ מּט ה ׁש מים אלּ וּ  - נע שׂ וּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
נהר לאוֹ תוֹ  ׁש הגּ יע  עד קוֹ ל  ׁש ה וֹ ציא - בּ ר וּ ח  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.
כּ ל  ּפ יו וּ ברוּ ח לעוֹ למים. מימיו פוֹ סקים וא ויוֹ צא  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש וֹ פע

זכר. ׁש הוּ א בּ רוּ ח עוֹ מדים ה ּת חּת וֹ נים כּ ל  - ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְצבאם

 נע מי ה ' ְֲִִַַַָדר

צבאם בּ דבר  ּכ ל ּפ יו וּ ברוּ ח  נעשׂ וּ  ׁש מים  ו )ה' -:(לג , [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וירא פ' קיח:)בראשית יוֹ סי ,](דף  רבּ י אמר בּ בּ ריתא , ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָׁש נינוּ 
אלּ א לעשׂ וֹ ת צרי אינוֹ  ה וּ א ,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה מה ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
נע שׂ ה. מיּ ד  -  ּכ יהא קד תוֹ  מּמ קוֹ ם ׁש אמר ׁש כּ יון ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ד בּ וּ ר.

ׁש כּ תוּ ב הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  גּ בוּ רתוֹ  כּ ח ראה (תהליםבּ א ְֹ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יוֹ חנןלג ) ר בּ י ׁש אמר  נע שׂ וּ . ׁש מים ה ' זּ ה[יהודה]בּ דבר  מה , ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

יב )ׁש כּ תוּ ב  וגוֹ '(שמות   מלא וא אני מצרים בּ ארץ ?ועברּת י ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

הּק דוֹ ׁש אלּ א  ׁש ל גּ ב וּ רתוֹ  כּ ח  למדנוּ  מ כּ אן יהוּ דה ר בּ י  אמר ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
אמר הכּ ל . על גּ בוֹ ּה  ׁש הוּ א וּ מעלתוֹ  הוּ א  ָּבּ ר ו◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌
וּ מט וּ נפת, מזוּ המת מ צּ רים ׁש ל זוֹ  אוּ מה ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
רׁש עים בּ ין  קדוֹ ׁש  דּ בר שׂ רף, ולא מלא לׁש גּ ר ראוּ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵואין
לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל  אין מה עוֹ שׂ ה אני אלּ א מטוּ נפים, ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲארוּ רים
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קדוּ תי  מּמ קוֹ ם אוֹ מר ׁש אני  ׁש ליח. ולא שׂ רף וא ַמלא◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אבל  לע שׂ וֹ תוֹ . יכוֹ ל  הּמ לא אין מה נעשׂ ה , וּ מיּ ד  כ ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיהא
וּ מיּ ד  כ יהא אוֹ מר קד וּ תוֹ  מּמ קוֹ ם הוּ א,  ּבּ רו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

נקמהנ  נעשׂ ית לא  וּ לפיכ לעשׂ וֹ ת. רוֹ צּ ה ה וּ א מה ע שׂ ה ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ להרא וֹ ת הּמ צּ רים, קל וֹ ן בּ ׁש ביל וׁש ליח, מלא ידי על  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַזוֹ 
ועל  קדוֹ ׁש , דּ בר  בּ יניהם  ׁש יּ כּ נסוּ  רצּ ה ׁש א מק וֹ ם ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְגּ ד וּ לּ תוֹ 
. מלא וא לעשׂ וֹ תוֹ  יכוֹ ל אני .מלא וא אני  נאמר  הזּ ה  ַהדּ ר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

צבא ל יו ְְִַָָָברח

צבאם בּ דבר  ּכ ל ּפ יו וּ ברוּ ח נע שׂ וּ  ׁש מים ו )ה' [זוהר:(לג , ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מות אחרי  פ' – ס"ח:)ח"ג  ׁש בּ א וֹ ת](דף  בּ ׁש עה  ראה , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
העוֹ לם צדּ יקי ואוֹ תם למּט ה, מ ּמ עלה הּק ד וֹ ׁש וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מוֹ ת
ׁש בּ אוֹ תּה  הם. מעּט ים וּ מהגּ בירה,  מה ּמ ל אוֹ תם  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְׁש וֹ לפים
הּמ ל ׁש ל  וּ רצוֹ נוֹ  , הּמ ל לפני עוֹ מדת ׁש יּ וֹ רדת, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש נּ וֹ ׁש ב בּ ׁש עה ׁש בּ ארנוּ , כּ מוֹ  בּ ּה , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלהתבּ וֹ נן
נעשׂ ים, החילוֹ ת כּ ל המים, ׁש ל וחיל  חיל בּ כל רוּ ח  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ מקוֹ מם. צבאם ועוֹ מדים  כּ ל  ּפ יו וּ מהן וּ בר וּ ח . ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
למּט ה. אוֹ תן מוֹ ריד הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  עד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתעכּ בוֹ ת

אמירה לא   ל הע נברא  אחת את  אמר אלעזר ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹרי

צבאםבּ דבר ּכ ל ּפ יו  וּ בר וּ ח נע שׂ וּ  ׁש מים  ו )ה' חדש :(לג, [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בראשית ח:)פ' הנעלם](דף  מאמר וֹ תמדרש בּ עשׂ רה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
אחד  בּ מאמר אוֹ מרים, נתן ור בּ י ח יּ יא רבּ י הע וֹ לם. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנברא

ואיזהוּ  ׁש כּ תוּ בנברא , לג )? ורבּ י (תהלים נעשׂ וּ . ׁש מים ה ' בּ דבר ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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יהוו צבאם:ּב דבר כּ ל ּפ יו וּ ברוּ ח נעשׂ וּ  ׁש מים 

מעלה  מי דבר  ע מ ה   מיְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ

צבאם בּ דבר  ּכ ל ּפ יו וּ ברוּ ח  נעשׂ וּ  ׁש מים  ו )ה' -:(לג , [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בראשית פ' לג :)בראשית כּ תוּ ב ](דף יצחק, ר בּ י  (תהליםאמר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ה'לג ) בּ דבר צבאם . כּ ל ּפ יו וּ בר וּ ח  נעשׂ וּ  ׁש מים ה' ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ דבר 

ׁש מים בּ דבר  ׁש נּ עשׂ וּ  ׁש לּ מּט ה ׁש מים אלּ וּ  - נע שׂ וּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
נהר לאוֹ תוֹ  ׁש הגּ יע  עד קוֹ ל  ׁש ה וֹ ציא - בּ ר וּ ח  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.
כּ ל  ּפ יו וּ ברוּ ח לעוֹ למים. מימיו פוֹ סקים וא ויוֹ צא  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש וֹ פע

זכר. ׁש הוּ א בּ רוּ ח עוֹ מדים ה ּת חּת וֹ נים כּ ל  - ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְצבאם

 נע מי ה ' ְֲִִַַַָדר

צבאם בּ דבר  ּכ ל ּפ יו וּ ברוּ ח  נעשׂ וּ  ׁש מים  ו )ה' -:(לג , [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וירא פ' קיח:)בראשית יוֹ סי ,](דף  רבּ י אמר בּ בּ ריתא , ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָׁש נינוּ 
אלּ א לעשׂ וֹ ת צרי אינוֹ  ה וּ א ,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה מה ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
נע שׂ ה. מיּ ד  -  ּכ יהא קד תוֹ  מּמ קוֹ ם ׁש אמר ׁש כּ יון ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ד בּ וּ ר.

ׁש כּ תוּ ב הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  גּ בוּ רתוֹ  כּ ח ראה (תהליםבּ א ְֹ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יוֹ חנןלג ) ר בּ י ׁש אמר  נע שׂ וּ . ׁש מים ה ' זּ ה[יהודה]בּ דבר  מה , ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

יב )ׁש כּ תוּ ב  וגוֹ '(שמות   מלא וא אני מצרים בּ ארץ ?ועברּת י ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

הּק דוֹ ׁש אלּ א  ׁש ל גּ ב וּ רתוֹ  כּ ח  למדנוּ  מ כּ אן יהוּ דה ר בּ י  אמר ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
אמר הכּ ל . על גּ בוֹ ּה  ׁש הוּ א וּ מעלתוֹ  הוּ א  ָּבּ ר ו◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌
וּ מט וּ נפת, מזוּ המת מ צּ רים ׁש ל זוֹ  אוּ מה ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
רׁש עים בּ ין  קדוֹ ׁש  דּ בר שׂ רף, ולא מלא לׁש גּ ר ראוּ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵואין
לעשׂ וֹ ת יכוֹ ל  אין מה עוֹ שׂ ה אני אלּ א מטוּ נפים, ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲארוּ רים
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קדוּ תי  מּמ קוֹ ם אוֹ מר ׁש אני  ׁש ליח. ולא שׂ רף וא ַמלא◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אבל  לע שׂ וֹ תוֹ . יכוֹ ל  הּמ לא אין מה נעשׂ ה , וּ מיּ ד  כ ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיהא
וּ מיּ ד  כ יהא אוֹ מר קד וּ תוֹ  מּמ קוֹ ם הוּ א,  ּבּ רו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

נקמהנ  נעשׂ ית לא  וּ לפיכ לעשׂ וֹ ת. רוֹ צּ ה ה וּ א מה ע שׂ ה ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ להרא וֹ ת הּמ צּ רים, קל וֹ ן בּ ׁש ביל וׁש ליח, מלא ידי על  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַזוֹ 
ועל  קדוֹ ׁש , דּ בר  בּ יניהם  ׁש יּ כּ נסוּ  רצּ ה ׁש א מק וֹ ם ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְגּ ד וּ לּ תוֹ 
. מלא וא לעשׂ וֹ תוֹ  יכוֹ ל אני .מלא וא אני  נאמר  הזּ ה  ַהדּ ר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

צבא ל יו ְְִַָָָברח

צבאם בּ דבר  ּכ ל ּפ יו וּ ברוּ ח נע שׂ וּ  ׁש מים ו )ה' [זוהר:(לג , ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מות אחרי  פ' – ס"ח:)ח"ג  ׁש בּ א וֹ ת](דף  בּ ׁש עה  ראה , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
העוֹ לם צדּ יקי ואוֹ תם למּט ה, מ ּמ עלה הּק ד וֹ ׁש וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מוֹ ת
ׁש בּ אוֹ תּה  הם. מעּט ים וּ מהגּ בירה,  מה ּמ ל אוֹ תם  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְׁש וֹ לפים
הּמ ל ׁש ל  וּ רצוֹ נוֹ  , הּמ ל לפני עוֹ מדת ׁש יּ וֹ רדת, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש נּ וֹ ׁש ב בּ ׁש עה ׁש בּ ארנוּ , כּ מוֹ  בּ ּה , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלהתבּ וֹ נן
נעשׂ ים, החילוֹ ת כּ ל המים, ׁש ל וחיל  חיל בּ כל רוּ ח  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ מקוֹ מם. צבאם ועוֹ מדים  כּ ל  ּפ יו וּ מהן וּ בר וּ ח . ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
למּט ה. אוֹ תן מוֹ ריד הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  עד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתעכּ בוֹ ת

אמירה לא   ל הע נברא  אחת את  אמר אלעזר ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹרי

צבאםבּ דבר ּכ ל ּפ יו  וּ בר וּ ח נע שׂ וּ  ׁש מים  ו )ה' חדש :(לג, [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בראשית ח:)פ' הנעלם](דף  מאמר וֹ תמדרש בּ עשׂ רה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
אחד  בּ מאמר אוֹ מרים, נתן ור בּ י ח יּ יא רבּ י הע וֹ לם. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנברא

ואיזהוּ  ׁש כּ תוּ בנברא , לג )? ורבּ י (תהלים נעשׂ וּ . ׁש מים ה ' בּ דבר ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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ּת הוֹ מוֹ ת:ז בּ אצרוֹ ת נתן היּ ם מי כּ נּ ד ייראוּ חכּ נס 
מיהו:תבל יׁש בי כּ ל יגוּ רוּ  מּמ נּ וּ  הארץ כּ ל 

ויּ עמד:ט צוּ ה הוּ א ויּ הי אמר הוּ א יהויכּ י 
עּמ ים: מחׁש בוֹ ת הניא גּ וֹ ים עצת יהויאהפיר עצת 

:ודר לדר לבּ וֹ  מחׁש בוֹ ת ּת עמד אׁש רייבלעוֹ לם 
יהו אׁש ר לנחלהאהיוהגּ וֹ י בּ חר העם 

יהויגלוֹ : הבּ יט בּ ניממים כּ ל את ראה 
הארץ:ידהאדם: יׁש בי כּ ל אל הׁש גּ יח ׁש בּת וֹ  מּמ כוֹ ן 

מעשׂ יהם:טו כּ ל אל הּמ בין לבּ ם יחד איןטזהיּ צר 
כּ ח: בּ רב ינּ צל א גּ בּ וֹ ר חיל בּ רב ׁש ע נוֹ  ׁש קריזהּמ ל 

ימלּ ט: א חילוֹ  וּ ברב לתׁש וּ עה עיןיחהּס וּ ס הנּ ה 

ׁש כּ תוּ ב אמר , ויּ עמד .(שם)אבּ א צ וּ ה הוּ א ויּ הי  אמר הוּ א כּ י  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
בּ לבד . אחת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאמירה

נברארבּ י  אחת בּ אוֹ ת אלּ א זה , וא זה א אמר, אלעזר ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
א וֹ ת אמר, אלעזר רבּ י ׁש לּ מדנוּ , אמירה. בּ א  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָהע וֹ לם,
נברא, האוֹ ת וּ באוֹ תּה  ממוֹ , הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נטל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַאחת

ׁש כּ תוּ ב מהוּ  אלעזר, ר בּ י  ׁש אמר טו)והינוּ  כמכה(שמות  מי  ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌
העוֹ לם את לברא ׁש יּ וּ כל  ה', ?בּ אלם ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌

 עי ע לי היה  עי טב  היה  ס ִִֵֵֶַַָָָָי

לחסדּ וֹ הנּ ה  למיחלים יראיו  אל ה' יח)עין פ':(לג , במדבר [זוהר ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

תהלי זוהר 

יתה 323זוהר הלימוד כסליו סדר כב ליו
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יהו: ֹלחסדּ ו למיחלים יראיו להצּ יליטאל 
בּ רעב: וּ לחיּ וֹ תם נפׁש ם ליהוכ מּמ ות חכּ תה נפׁש נוּ  

הוּ א: וּ מגנּ נוּ  עזרנוּ  בׁש םכא כּ י לבּ נוּ  ישׂ מח בוֹ  כּ י 
בטחנוּ : יהוכבקדׁש וֹ   ּחסד כּ אׁש ריהי עלינוּ  

:ל יחלנוּ 

ק"ל.)נשא קדישא]האדרא(דף לג )כּ תיברבא אל (תהלים יי  עין  הנּ ה  ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
וּ כתיביר ד )איו. זכ וּ ,(זכריה הארץ. בּ כל מׁש וֹ טטים הּמ ה ה' עיני ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

הּמ ה יי עיני זכוּ , לא דּ לעי לּ א. עינא יראיו, אל יי  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵעיני
דּ לא י וֹ סף זכה  מה מּפ ני  דּ תניא, דּ ל ּת ּת א. עינא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְמׁש וֹ טטוֹ ת,
טבא בּ עינא לאׁש ּת גּ חא ׁש זּ כה מּפ ני בּ יׁש א, עינא בּ יּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַׁש לטא 

דכתיב, הוּ א הדא מט )עילּ אה , ּפ וֹ רת(בראשית בּ ן יוֹ סף  ּפ וֹ רת בּ ן ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
עין  סבּ ת על  כּ לוֹ מר עין. עלי  ּפ וֹ רת. בּ ן הוּ א אמאי עין. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲעלי

בּ י ּה . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אׁש ּת גח



תהלי זוהר 
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ּת הוֹ מוֹ ת:ז בּ אצרוֹ ת נתן היּ ם מי כּ נּ ד ייראוּ חכּ נס 
מיהו:תבל יׁש בי כּ ל יגוּ רוּ  מּמ נּ וּ  הארץ כּ ל 

ויּ עמד:ט צוּ ה הוּ א ויּ הי אמר הוּ א יהויכּ י 
עּמ ים: מחׁש בוֹ ת הניא גּ וֹ ים עצת יהויאהפיר עצת 

:ודר לדר לבּ וֹ  מחׁש בוֹ ת ּת עמד אׁש רייבלעוֹ לם 
יהו אׁש ר לנחלהאהיוהגּ וֹ י בּ חר העם 

יהויגלוֹ : הבּ יט בּ ניממים כּ ל את ראה 
הארץ:ידהאדם: יׁש בי כּ ל אל הׁש גּ יח ׁש בּת וֹ  מּמ כוֹ ן 

מעשׂ יהם:טו כּ ל אל הּמ בין לבּ ם יחד איןטזהיּ צר 
כּ ח: בּ רב ינּ צל א גּ בּ וֹ ר חיל בּ רב ׁש ע נוֹ  ׁש קריזהּמ ל 

ימלּ ט: א חילוֹ  וּ ברב לתׁש וּ עה עיןיחהּס וּ ס הנּ ה 

ׁש כּ תוּ ב אמר , ויּ עמד .(שם)אבּ א צ וּ ה הוּ א ויּ הי  אמר הוּ א כּ י  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
בּ לבד . אחת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאמירה

נברארבּ י  אחת בּ אוֹ ת אלּ א זה , וא זה א אמר, אלעזר ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
א וֹ ת אמר, אלעזר רבּ י ׁש לּ מדנוּ , אמירה. בּ א  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָהע וֹ לם,
נברא, האוֹ ת וּ באוֹ תּה  ממוֹ , הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נטל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַאחת

ׁש כּ תוּ ב מהוּ  אלעזר, ר בּ י  ׁש אמר טו)והינוּ  כמכה(שמות  מי  ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌
העוֹ לם את לברא ׁש יּ וּ כל  ה', ?בּ אלם ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌

 עי ע לי היה  עי טב  היה  ס ִִֵֵֶַַָָָָי

לחסדּ וֹ הנּ ה  למיחלים יראיו  אל ה' יח)עין פ':(לג , במדבר [זוהר ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

תהלי זוהר 

יתה 323זוהר הלימוד כסליו סדר כב ליו

לגתהלי מזמור | לחודש ה | ראשו ספר

יהו: ֹלחסדּ ו למיחלים יראיו להצּ יליטאל 
בּ רעב: וּ לחיּ וֹ תם נפׁש ם ליהוכ מּמ ות חכּ תה נפׁש נוּ  

הוּ א: וּ מגנּ נוּ  עזרנוּ  בׁש םכא כּ י לבּ נוּ  ישׂ מח בוֹ  כּ י 
בטחנוּ : יהוכבקדׁש וֹ   ּחסד כּ אׁש ריהי עלינוּ  

:ל יחלנוּ 

ק"ל.)נשא קדישא]האדרא(דף לג )כּ תיברבא אל (תהלים יי  עין  הנּ ה  ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
וּ כתיביר ד )איו. זכ וּ ,(זכריה הארץ. בּ כל מׁש וֹ טטים הּמ ה ה' עיני ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

הּמ ה יי עיני זכוּ , לא דּ לעי לּ א. עינא יראיו, אל יי  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵעיני
דּ לא י וֹ סף זכה  מה מּפ ני  דּ תניא, דּ ל ּת ּת א. עינא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְמׁש וֹ טטוֹ ת,
טבא בּ עינא לאׁש ּת גּ חא ׁש זּ כה מּפ ני בּ יׁש א, עינא בּ יּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַׁש לטא 

דכתיב, הוּ א הדא מט )עילּ אה , ּפ וֹ רת(בראשית בּ ן יוֹ סף  ּפ וֹ רת בּ ן ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
עין  סבּ ת על  כּ לוֹ מר עין. עלי  ּפ וֹ רת. בּ ן הוּ א אמאי עין. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲעלי

בּ י ּה . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אׁש ּת גח



תהלי זוהר 
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אבימלאלד לפני טעמוֹ  את ׁש נּ וֹ תוֹ  בּ  לדוד
:ויּ ל יהובויגרׁש הוּ  את בּ כלאברכה 

 לדר ליל
וגו' טעמו את  בשנותו א)לדוד לד ]:(לד, לפרק  תהלי כשתל [שימוש  .

שלו והש ח ותמצא שלו ש ע אותו  אמור ושלטו שר לפני 
והוא ותצליח  שלו ש ע אותו אמור  לדר כשתצא ועוד פל"א.

לדרוש . כ ג טוב 

תהלי שימוש

ויּ ל""לדוד ויגרׁש הוּ  אבימל לפני טעמ וֹ  את א)ּב ׁש נּ וֹ תוֹ  .(לד , ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

קלז:] דף  ב ' חלק זוהר תורה; הלבנ"ה[זוהר שמעון רבי אמר
לקבל  בשביל  השבת, ביום הטומאה  צד מן נפרדת כאשר 
לפני  טעמוֹ  את בּ ׁש נּ וֹ תוֹ  "לדוד הוא  זה השמ"ש, מן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְהארה
עם מתחברת אז ההוא צד  מן שנפרדה ולאחר וגו'", ֲאבימל◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
השמ"ש  שמכניס אותיות בכ "ב מתחיל  זה ומזמור השמ"ש,

צד סד בהלבנ"ה מן הלבנ"ה הפרשת בשביל זה ומזמור
השמ"ש. מהארת האותיות כ"ב  הזה במזמור ויש הטומאה,

הרכת לפני והכנה  ְְְֲִֵַַַָָָָָהזמנה 
וג וֹ 'אברכה  עת ּב כל ה ' ב )את בלק:(לד , פ ' – במדבר (דף[זוהר ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

ואמר,]קפ"ו:) לד )ּפ תח עת(תהלים בּ כל  ה' את אברכה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

תהלי זוהר 

תפארתסד . הזדווגות ואז העולמות עליית זמן קודש שבשבת
גדולה  הארה בה משפיע והתפארת נעלה, היותר באופן הוא  במלכות

הזוהר זיו
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בּ פי: ּת הלּ תוֹ  ּת מיד נפׁש יבּ יהוג עת ּת תהלּ ל 

ה' את אברכה  ל וֹ מר  דוד ראה מה וכי דוד וגוֹ '. ראה אלּ א ? ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
על  יוֹ ׁש ב  ׁש אדם ׁש בּ ׁש עה  בּ גלל אברכה. ואמר הזמנה,  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ׁש ם. עוֹ מד האחר  והצּ ד  ׁש ם, עוֹ מדת הכינה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ׁש לחנוֹ ,
הכינה הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את  לבר האדם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ זּמ ן 

זו)מתּת ּק נת האחר(בהזמנה והצּ ד בּ רכ וֹ ת, לקבּ ל מעלה לגבּ י  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
בכלל )מתכּ וֹ פף . אינו האחר  והצד מעלה לגבי  בברכות נתקנת א(ואם ואם ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

ׁש וֹ מע  האחר הצּ ד הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את  לבר האדם ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמזמין 
בּ רכה בּ אוֹ תּה  חלק  לוֹ  להיוֹ ת .וּ מכׁש כּ ׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הבּ רכוֹ תואם  בּ ׁש אר  הזמנה אין לּמ ה דּ ברּת אמר , אוֹ תוֹ  אלּ א ? ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
 ּׁש כ וּ ראה וּ בא הזמנה. הוּ א עליו, ׁש ּמ ברכים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכה
וּ מברכים הזמנה הוּ א ּפ רי  אוֹ תוֹ  הּפ רי , על ׁש ּמ בר ׁש זּ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶזה,
ּפ רי  אוֹ תוֹ  ׁש היה זה  וקדם האחר. לצּ ד  חלק  לוֹ  ואין ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָעליו,

וכתוּ ב  עליו , מברכים א האחר, הצּ ד  יט )בּ ר ׁש וּ ת א(ויקרא  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הצּ ד   יתבּ ר וא  הּפ רי  אוֹ תוֹ  על יברכוּ  ׁש א בּ ׁש ביל ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵיאכל,
והיא עליו. וּ מברכים יאכל, מרׁש וּ תוֹ , ׁש יּ צא כּ יון ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר.
כּ לּ ם עליהם, ׁש ּמ ברכים הע וֹ לם דּ ברי  כּ ל וכן לברכה. ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהזמנה

האחר. לצּ ד  חלק בּ הם ואין לברכה, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהזמנה

הזמנה,ואם היתה בּ רכה כּ וֹ ס ז ּמ וּ ן לבר כּ ת  ּכ אף ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
 וּ נבר הבה  ׁש וֹ תהמדּ וּ ע כּ ׁש היה וּ בּת חלּ ה הוֹ איל אלּ א ? ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

תהלי זוהר 

התחלת ולכך  בית "א , האלפ"א  של אותיות הכ"ב הפסוקיםמכל
בית"א. האלפ"א  באותיות
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אבימלאלד לפני טעמוֹ  את ׁש נּ וֹ תוֹ  בּ  לדוד
:ויּ ל יהובויגרׁש הוּ  את בּ כלאברכה 

 לדר ליל
וגו' טעמו את  בשנותו א)לדוד לד ]:(לד, לפרק  תהלי כשתל [שימוש  .

שלו והש ח ותמצא שלו ש ע אותו  אמור ושלטו שר לפני 
והוא ותצליח  שלו ש ע אותו אמור  לדר כשתצא ועוד פל"א.

לדרוש . כ ג טוב 

תהלי שימוש

ויּ ל""לדוד ויגרׁש הוּ  אבימל לפני טעמ וֹ  את א)ּב ׁש נּ וֹ תוֹ  .(לד , ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

קלז:] דף  ב ' חלק זוהר תורה; הלבנ"ה[זוהר שמעון רבי אמר
לקבל  בשביל  השבת, ביום הטומאה  צד מן נפרדת כאשר 
לפני  טעמוֹ  את בּ ׁש נּ וֹ תוֹ  "לדוד הוא  זה השמ"ש, מן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְהארה
עם מתחברת אז ההוא צד  מן שנפרדה ולאחר וגו'", ֲאבימל◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
השמ"ש  שמכניס אותיות בכ "ב מתחיל  זה ומזמור השמ"ש,

צד סד בהלבנ"ה מן הלבנ"ה הפרשת בשביל זה ומזמור
השמ"ש. מהארת האותיות כ"ב  הזה במזמור ויש הטומאה,

הרכת לפני והכנה  ְְְֲִֵַַַָָָָָהזמנה 
וג וֹ 'אברכה  עת ּב כל ה ' ב )את בלק:(לד , פ ' – במדבר (דף[זוהר ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

ואמר,]קפ"ו:) לד )ּפ תח עת(תהלים בּ כל  ה' את אברכה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

תהלי זוהר 

תפארתסד . הזדווגות ואז העולמות עליית זמן קודש שבשבת
גדולה  הארה בה משפיע והתפארת נעלה, היותר באופן הוא  במלכות

הזוהר זיו
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בּ פי: ּת הלּ תוֹ  ּת מיד נפׁש יבּ יהוג עת ּת תהלּ ל 

ה' את אברכה  ל וֹ מר  דוד ראה מה וכי דוד וגוֹ '. ראה אלּ א ? ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
על  יוֹ ׁש ב  ׁש אדם ׁש בּ ׁש עה  בּ גלל אברכה. ואמר הזמנה,  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ׁש ם. עוֹ מד האחר  והצּ ד  ׁש ם, עוֹ מדת הכינה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ׁש לחנוֹ ,
הכינה הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את  לבר האדם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ זּמ ן 

זו)מתּת ּק נת האחר(בהזמנה והצּ ד בּ רכ וֹ ת, לקבּ ל מעלה לגבּ י  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
בכלל )מתכּ וֹ פף . אינו האחר  והצד מעלה לגבי  בברכות נתקנת א(ואם ואם ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

ׁש וֹ מע  האחר הצּ ד הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את  לבר האדם ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמזמין 
בּ רכה בּ אוֹ תּה  חלק  לוֹ  להיוֹ ת .וּ מכׁש כּ ׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הבּ רכוֹ תואם  בּ ׁש אר  הזמנה אין לּמ ה דּ ברּת אמר , אוֹ תוֹ  אלּ א ? ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
 ּׁש כ וּ ראה וּ בא הזמנה. הוּ א עליו, ׁש ּמ ברכים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכה
וּ מברכים הזמנה הוּ א ּפ רי  אוֹ תוֹ  הּפ רי , על ׁש ּמ בר ׁש זּ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶזה,
ּפ רי  אוֹ תוֹ  ׁש היה זה  וקדם האחר. לצּ ד  חלק  לוֹ  ואין ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָעליו,

וכתוּ ב  עליו , מברכים א האחר, הצּ ד  יט )בּ ר ׁש וּ ת א(ויקרא  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הצּ ד   יתבּ ר וא  הּפ רי  אוֹ תוֹ  על יברכוּ  ׁש א בּ ׁש ביל ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵיאכל,
והיא עליו. וּ מברכים יאכל, מרׁש וּ תוֹ , ׁש יּ צא כּ יון ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר.
כּ לּ ם עליהם, ׁש ּמ ברכים הע וֹ לם דּ ברי  כּ ל וכן לברכה. ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהזמנה

האחר. לצּ ד  חלק בּ הם ואין לברכה, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהזמנה

הזמנה,ואם היתה בּ רכה כּ וֹ ס ז ּמ וּ ן לבר כּ ת  ּכ אף ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
 וּ נבר הבה  ׁש וֹ תהמדּ וּ ע כּ ׁש היה וּ בּת חלּ ה הוֹ איל אלּ א ? ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

תהלי זוהר 

התחלת ולכך  בית "א , האלפ"א  של אותיות הכ"ב הפסוקיםמכל
בית"א. האלפ"א  באותיות

הזוהר זיו
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לבר כּ ת וכעת הזמנה. היה זה הרי הגּ פן", ּפ רי "בּ וֹ רא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָאמר
ה וּ א זוֹ  כּ וֹ ס ׁש הרי אחרת, להזמנה ׁש נּ וּ י  צריכים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּמ זוֹ ן
הּפ ה. הזמנת צרי זה וּ מ וּ ם לּמ זוֹ ן, וא הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַל ּק דוֹ ׁש 

ע"א] קפ"ז בּ ר וּ [דף הזמנה, זוֹ הי מלּ וֹ  ׁש אכלנוּ  נבר ּת אמר, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
זוֹ הי  נבר אבל בּ ודּ אי . זה  ּכ - בּ רכה זוֹ הי מלּ וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אכלנוּ 

הגּ פן. ּפ רי  בּ וֹ רא ׁש ל  הזמנה אחרת, הפה)הזמנה ׁש הּק וֹ דמת(של ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
היא ׁש נּ טל, כּ יון זוֹ , וכוֹ ס סתם. בּ רכה ׁש ל לכוֹ ס ההזמנה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִהיא
מזוֹ נוֹ ת ׁש כּ ל העליוֹ ן, עוֹ לם לגבּ י נבר בּ מלּ ת אחרת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהזמנה
ׁש עוֹ לם נסּת ר,  בּ דר הוּ א זה וּ מוּ ם מם. יוֹ צאוֹ ת  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ ברכוֹ ת 
בּ רכה. כּ וֹ ס  זוֹ  בּ דרגּ ה א לּ א הזמנה, אליו ואין נסּת ר  הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

נברך ) עד(שבמלת העוֹ לם ׁש ּמ יּ וֹ ם חלקנוּ  א ׁש רי  יהוּ דה, ר בּ י ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
אדם. בּ ן אינוֹ  ׁש זּ ה אמרנ וּ  הרי ודּ אי אלּ וּ , דברים  ׁש מענוּ  א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָכּ עת

רימתק ימתע ה רכת  לפי יראל  ע ל  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָה ר ת 

ה אברכה  וגוֹ 'את עת  ּב כל  ב )' בלק:(לד , פ ' – ח"ג קצ"ט)][זוהר (דף ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

היה מאין וכי  וגוֹ '. מבר  ּת בר אׁש ר את ידעּת י ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִכּ י
כּ תוּ ב,י וֹ דע  בּ התחלה ׁש הרי ּפ רׁש וּ ה, הרי  כא)? וה וּ א(במדבר  ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ׁש כר מ יּ דוֹ . ארצוֹ  כּ ל את ויּ ּק ח הראׁש וֹ ן מוֹ אב בּ מל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנלחם
את בּ חכמתוֹ . ידע ודּ אי  ידיעה ידעּת י , כּ י אבל וכ וּ '. בּ לעם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת
בּ ׁש ביל  ׁש הרי בּ רכה, כּ אן צּ רי מה וגוֹ ',  מבר ּת בר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר

הל בּ התחלהקללה מבּ לעם יוֹ דע ׁש היה  דּ בר אוֹ תוֹ  ואם  ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
 מבר ּת בר אׁש ר את זּ ה מה קללה , ידע ּת יוהיה א זה דּ בר אלּ א ? ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ודר ׁש , אלעזר  ר בּ י ׁש בּ א  עד בוֹ  זכיתי  לד)ו א ה '(תהלים  את  אברכה  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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וישׂ מחוּ : ענוים אּת יד יׁש מעוּ   ליהו גּ דּ לוּ  

וכתוּ ב  בּ פי . ּת הלּ תוֹ  ּת מיד  עת  טז)בּ כל  יעצני.(שם  אׁש ר  ה ' את אבר ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ הם (צריך)מי נאחז ׁש הרי את , הּת חּת וֹ נים . מן בּ רכה ׁש צּ רי ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

אוֹ תוֹ  אמר את . אברכה  אמר  זה, את ׁש יּ דע ודוד  בּ פתילה . ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְכּ ׁש להבת
בּ רכוֹ תיהם , בּ גלל בהם אח וּ זה ׁש לּ הם , דּ רגּ ה  אוֹ תּה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָר ׁש ע ,
ותעקר  דּ ר גּ ה , א וֹ ת ּה  את   לבר  ל י ׁש  כּ ח יוֹ ם . בּ כל  אוֹ תּה  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּמ ברכים
נ וּ כל  וּ בזה  וג וֹ '.  מבר ּת בר אׁש ר  את  ידעּת י  כּ י וזהוּ  מהם . ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָא וֹ תּה 
אמר  זה  ועל הּפ תילה. את וּ תקלּ ל דּ רגּ ה, א וֹ ת ּה  את  ּת בר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם.

בּ הם . תאחז ׁש א מהם אוֹ תּה  אעקר  כּ ה, אּק רה  ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֱ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ְואנכי 

בּ חטאיםוע וֹ ד  דּ רגּ ה אוֹ תּה  את  ואמׁש י אׁש ּפ יע - כּ ה אּק רה ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
אּת ם תעשׂ ה והיא בניה , ׁש עשׂ וּ  וּ בטמאה וּ בקרי ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְוטמאה
ׁש א בּ ידם. וּ קסמים מדין וזקני מוֹ אב זקני ו יּ לכ וּ  - מיּ ד  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְגּ מר.
בּ ידוֹ   ׁש צּ רי כׁש פים מיני אוֹ תם עּמ וֹ  ׁש אין רׁש ע אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹיאמר

עליהם עליהם)להתע כּ ב .(ויתעכב  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

 מחת למח לבא לעתיד יקיה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹסע דת 

וישׂ מחוּ י ׁש מעוּ  ג)ענוים תולדות:(לד, פ' בראשית קמ:)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לבא לעתיד הצּ דּ יקים  סעוּ דת יהוּ דה, ר בּ י ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ שׂ מחתוֹ , לד )לשׂ מח ענוים(תהלים יׁש מעוּ  ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

מכּ אן אמר, הוּ נא רב ה)וישׂ מחוּ . ב(שם חוֹ סי כל וי שׂ מחוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
לבא. לעתיד  יׁש נם וזה זה יצחק , רבּ י אמר  ירנּ נוּ . ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְלעוֹ לם

יין י וֹ סי , ר בּ י  אמר ימי ולמדנוּ , מׁש ת בּ ענביו  המׁש ּמ ר ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

תהלי זוהר 
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לבר כּ ת וכעת הזמנה. היה זה הרי הגּ פן", ּפ רי "בּ וֹ רא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָאמר
ה וּ א זוֹ  כּ וֹ ס ׁש הרי אחרת, להזמנה ׁש נּ וּ י  צריכים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּמ זוֹ ן
הּפ ה. הזמנת צרי זה וּ מ וּ ם לּמ זוֹ ן, וא הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַל ּק דוֹ ׁש 

ע"א] קפ"ז בּ ר וּ [דף הזמנה, זוֹ הי מלּ וֹ  ׁש אכלנוּ  נבר ּת אמר, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
זוֹ הי  נבר אבל בּ ודּ אי . זה  ּכ - בּ רכה זוֹ הי מלּ וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אכלנוּ 

הגּ פן. ּפ רי  בּ וֹ רא ׁש ל  הזמנה אחרת, הפה)הזמנה ׁש הּק וֹ דמת(של ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
היא ׁש נּ טל, כּ יון זוֹ , וכוֹ ס סתם. בּ רכה ׁש ל לכוֹ ס ההזמנה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִהיא
מזוֹ נוֹ ת ׁש כּ ל העליוֹ ן, עוֹ לם לגבּ י נבר בּ מלּ ת אחרת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהזמנה
ׁש עוֹ לם נסּת ר,  בּ דר הוּ א זה וּ מוּ ם מם. יוֹ צאוֹ ת  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ ברכוֹ ת 
בּ רכה. כּ וֹ ס  זוֹ  בּ דרגּ ה א לּ א הזמנה, אליו ואין נסּת ר  הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

נברך ) עד(שבמלת העוֹ לם ׁש ּמ יּ וֹ ם חלקנוּ  א ׁש רי  יהוּ דה, ר בּ י ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
אדם. בּ ן אינוֹ  ׁש זּ ה אמרנ וּ  הרי ודּ אי אלּ וּ , דברים  ׁש מענוּ  א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָכּ עת

רימתק ימתע ה רכת  לפי יראל  ע ל  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָה ר ת 

ה אברכה  וגוֹ 'את עת  ּב כל  ב )' בלק:(לד , פ ' – ח"ג קצ"ט)][זוהר (דף ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

היה מאין וכי  וגוֹ '. מבר  ּת בר אׁש ר את ידעּת י ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִכּ י
כּ תוּ ב,י וֹ דע  בּ התחלה ׁש הרי ּפ רׁש וּ ה, הרי  כא)? וה וּ א(במדבר  ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ׁש כר מ יּ דוֹ . ארצוֹ  כּ ל את ויּ ּק ח הראׁש וֹ ן מוֹ אב בּ מל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנלחם
את בּ חכמתוֹ . ידע ודּ אי  ידיעה ידעּת י , כּ י אבל וכ וּ '. בּ לעם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת
בּ ׁש ביל  ׁש הרי בּ רכה, כּ אן צּ רי מה וגוֹ ',  מבר ּת בר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר

הל בּ התחלהקללה מבּ לעם יוֹ דע ׁש היה  דּ בר אוֹ תוֹ  ואם  ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
 מבר ּת בר אׁש ר את זּ ה מה קללה , ידע ּת יוהיה א זה דּ בר אלּ א ? ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ודר ׁש , אלעזר  ר בּ י ׁש בּ א  עד בוֹ  זכיתי  לד)ו א ה '(תהלים  את  אברכה  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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וישׂ מחוּ : ענוים אּת יד יׁש מעוּ   ליהו גּ דּ לוּ  

וכתוּ ב  בּ פי . ּת הלּ תוֹ  ּת מיד  עת  טז)בּ כל  יעצני.(שם  אׁש ר  ה ' את אבר ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ הם (צריך)מי נאחז ׁש הרי את , הּת חּת וֹ נים . מן בּ רכה ׁש צּ רי ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

אוֹ תוֹ  אמר את . אברכה  אמר  זה, את ׁש יּ דע ודוד  בּ פתילה . ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְכּ ׁש להבת
בּ רכוֹ תיהם , בּ גלל בהם אח וּ זה ׁש לּ הם , דּ רגּ ה  אוֹ תּה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָר ׁש ע ,
ותעקר  דּ ר גּ ה , א וֹ ת ּה  את   לבר  ל י ׁש  כּ ח יוֹ ם . בּ כל  אוֹ תּה  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּמ ברכים
נ וּ כל  וּ בזה  וג וֹ '.  מבר ּת בר אׁש ר  את  ידעּת י  כּ י וזהוּ  מהם . ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָא וֹ תּה 
אמר  זה  ועל הּפ תילה. את וּ תקלּ ל דּ רגּ ה, א וֹ ת ּה  את  ּת בר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם.

בּ הם . תאחז ׁש א מהם אוֹ תּה  אעקר  כּ ה, אּק רה  ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֱ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ְואנכי 

בּ חטאיםוע וֹ ד  דּ רגּ ה אוֹ תּה  את  ואמׁש י אׁש ּפ יע - כּ ה אּק רה ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
אּת ם תעשׂ ה והיא בניה , ׁש עשׂ וּ  וּ בטמאה וּ בקרי ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְוטמאה
ׁש א בּ ידם. וּ קסמים מדין וזקני מוֹ אב זקני ו יּ לכ וּ  - מיּ ד  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְגּ מר.
בּ ידוֹ   ׁש צּ רי כׁש פים מיני אוֹ תם עּמ וֹ  ׁש אין רׁש ע אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹיאמר

עליהם עליהם)להתע כּ ב .(ויתעכב  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

 מחת למח לבא לעתיד יקיה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹסע דת 

וישׂ מחוּ י ׁש מעוּ  ג)ענוים תולדות:(לד, פ' בראשית קמ:)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לבא לעתיד הצּ דּ יקים  סעוּ דת יהוּ דה, ר בּ י ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ שׂ מחתוֹ , לד )לשׂ מח ענוים(תהלים יׁש מעוּ  ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

מכּ אן אמר, הוּ נא רב ה)וישׂ מחוּ . ב(שם חוֹ סי כל וי שׂ מחוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
לבא. לעתיד  יׁש נם וזה זה יצחק , רבּ י אמר  ירנּ נוּ . ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְלעוֹ לם

יין י וֹ סי , ר בּ י  אמר ימי ולמדנוּ , מׁש ת בּ ענביו  המׁש ּמ ר ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

תהלי זוהר 
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יחדּ ו: ׁש מוֹ  יהוהוּ נרוֹ ממה את ועננידּ רׁש ּת י 
הצּ ילני: מגוּ רוֹ תי אלווּ מכּ ל וּ פניהם ונהרוּ  אליו הבּ יטוּ  

ויהוזיחּפ רוּ : קרא עני צרוֹ תיוזה וּ מכּ ל ׁש מע 
ׁש יעוֹ : יהוחהוֹ  מלא ליראיוחנה סביב 

ׁש נּ ברא מ יּ וֹ ם לאדם נגל וּ  ׁש א  עּת יקים דּ ברים אלּ וּ  - ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבראׁש ית 
היא וזוֹ  לבא, לעתיד  ל צּ דּ יקים להתגּ לּ וֹ ת ועתידים ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

היא. ז וֹ  ודּ אי  והאכילה, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהתיּ ה

מלאכי  א אחד ְְִֶַַַָָמלא

ויחלּ צםחנה ליראיו סביב  ה' ח)מלא פ':(לד, בראשית - [זוהר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

קסו.)וישלח כּ תוּ ב](דף ואמר, יצחק רבּ י  לד )ּפ תח  חנה(תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌
בּ מקוֹ ם אבל  ּפ ר ׁש וּ ה. הרי ויחלּ צם. ליראיו סביב  ה' ַמלא◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אחד , וכאן רבּ ים, מלאכיו , ּל יצוּ ה מלאכיו כּ י  כּ תוּ ב ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
מלאכיו  כּ י  אלּ א ויחלּ צם. ליראיו סביב ה' מלא חנה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש כינה, זוֹ  - סביב ה'  מלא מלאכים. ׁש אר  אלּ וּ  -  ּל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְיצוּ ה

ׁש נּ אמר  ג )כּ מוֹ  מּת וֹ (שמות אׁש  בּ לבּ ת אליו  ה' מלא ויּ רא ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
בּ כל  לה ּק יפוֹ  ליראיו, סביב ה' מלא חנה ולכן ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַהּס נה . ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
האדם,  ֹבּ תו ׁש וֹ רה וּ כׁש הכינה אוֹ תוֹ , להצּ יל כּ די ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים

ל ׁש ם. מזדּ ּמ נים כּ לּ ם קדוֹ ׁש ים מחנוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

 על  י תר דכב ר צה  ה א  ר ד ה  יקי ה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָא רי

ויח לּ צםחנה ליראיו סביב ה'  ח)מלא המן]:(לד, [פ' שמות [זוהר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
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יהוטויחלּ צם: טוֹ ב כּ י וּ ראוּ  אׁש ריטעמוּ  
בּ וֹ : יחסה יהויהגּ בר את איןיראוּ  כּ י קדׁש יו 

ס"ד.) חיּ יא](דף רבּ י וגוֹ '. העם לפני  עבר  מ ׁש ה אל ה' ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
לד )ּפ תח, אׁש רי (תהלים  ויח לּ צם. ליראיו סביב ה' מלא חנה ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש לּ וֹ . על יוֹ תר בּ כבוֹ דם  רוֹ צה הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
למעלה, וּ מגדּ פים ׁש ּמ חרפים העוֹ לם בּ ני  הם כּ ּמ ה ראה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א

ואמר וגדּ ף חרף ׁש ּס נחריב יח)כּ מוֹ  ב  אהי (מלכים בּ כל מי ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
כּ יון  מּמ נּ וּ . תבע  וא מחל  הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  וגוֹ '. ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָהארצוֹ ת

כּ תוּ ב  מה  חזקיּ ה, על  ידוֹ  את יט )?ׁש ה וֹ ׁש יט מלא(שם ויּ צא ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
לעבוֹ דה עוֹ בד היה נבט בּ ן ירבעם וגוֹ '. אוּ ר בּ מחנה  ּוי ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַה'

מ תבע א הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  לּה , וזוֹ בח לּה  וּ מק ּט ר ּמ נּ וּ .זרה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
ידוֹ  את ירבעם והוֹ ׁש יט עליו, והתנבּ א ה נּ ביא ע דּ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש בּ א

כּ תוּ ב  מה - יג )?כּ נגדּ וֹ  א  יכל (שם וא וגוֹ ', ידוֹ  וּת יבׁש  ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֹ
אליו. הוא]להׁש יבּה  ברוך הקדוש אותו תבע לא זרה לעבודה שעבד .[ועל ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ואמר  וגדּ ף, חרף ה)ּפ רעה בּ ר וּ (שמות וה ּק דוֹ ׁש  וגוֹ ', ה' מי  ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  לי שׂ ראל, ׁש ּס רב עד מּמ נּ וּ , תבע א ט )הוּ א עוֹ ד(שם ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

בּ עּמ י, בּ כל (שם)מסּת וֹ לל וכן וגוֹ '. בּ מקנ הוֹ יה ה' יד הנּ ה ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
על  יוֹ תר הצּ דּ יקים עלבּ וֹ ן  את ּת וֹ בע הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָמקוֹ ם

אמר מׁש ה כּ אן יז)ׁש לּ וֹ . לוֹ (שם  אמר  וּ סקלוּ ני . מעט עוֹ ד  ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
אלּ א ,עלבּ וֹ נ את לתבּ ע זמן אינוֹ  מׁש ה, הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
בּ ר ׁש וּ תם וכי . ּכּ נגד יד וֹ  י וֹ ׁש יט  מי ונראה העם, לפני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲעבר 

בּ רׁש וּ תי  אוֹ  עוֹ מד , ?אּת ה  ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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יחדּ ו: ׁש מוֹ  יהוהוּ נרוֹ ממה את ועננידּ רׁש ּת י 
הצּ ילני: מגוּ רוֹ תי אלווּ מכּ ל וּ פניהם ונהרוּ  אליו הבּ יטוּ  

ויהוזיחּפ רוּ : קרא עני צרוֹ תיוזה וּ מכּ ל ׁש מע 
ׁש יעוֹ : יהוחהוֹ  מלא ליראיוחנה סביב 

ׁש נּ ברא מ יּ וֹ ם לאדם נגל וּ  ׁש א  עּת יקים דּ ברים אלּ וּ  - ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבראׁש ית 
היא וזוֹ  לבא, לעתיד  ל צּ דּ יקים להתגּ לּ וֹ ת ועתידים ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

היא. ז וֹ  ודּ אי  והאכילה, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהתיּ ה

מלאכי  א אחד ְְִֶַַַָָמלא

ויחלּ צםחנה ליראיו סביב  ה' ח)מלא פ':(לד, בראשית - [זוהר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

קסו.)וישלח כּ תוּ ב](דף ואמר, יצחק רבּ י  לד )ּפ תח  חנה(תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌
בּ מקוֹ ם אבל  ּפ ר ׁש וּ ה. הרי ויחלּ צם. ליראיו סביב  ה' ַמלא◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אחד , וכאן רבּ ים, מלאכיו , ּל יצוּ ה מלאכיו כּ י  כּ תוּ ב ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
מלאכיו  כּ י  אלּ א ויחלּ צם. ליראיו סביב ה' מלא חנה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש כינה, זוֹ  - סביב ה'  מלא מלאכים. ׁש אר  אלּ וּ  -  ּל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְיצוּ ה

ׁש נּ אמר  ג )כּ מוֹ  מּת וֹ (שמות אׁש  בּ לבּ ת אליו  ה' מלא ויּ רא ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
בּ כל  לה ּק יפוֹ  ליראיו, סביב ה' מלא חנה ולכן ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַהּס נה . ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
האדם,  ֹבּ תו ׁש וֹ רה וּ כׁש הכינה אוֹ תוֹ , להצּ יל כּ די ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים

ל ׁש ם. מזדּ ּמ נים כּ לּ ם קדוֹ ׁש ים מחנוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

 על  י תר דכב ר צה  ה א  ר ד ה  יקי ה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָא רי

ויח לּ צםחנה ליראיו סביב ה'  ח)מלא המן]:(לד, [פ' שמות [זוהר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

תהלי זוהר 
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יהוטויחלּ צם: טוֹ ב כּ י וּ ראוּ  אׁש ריטעמוּ  
בּ וֹ : יחסה יהויהגּ בר את איןיראוּ  כּ י קדׁש יו 

ס"ד.) חיּ יא](דף רבּ י וגוֹ '. העם לפני  עבר  מ ׁש ה אל ה' ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
לד )ּפ תח, אׁש רי (תהלים  ויח לּ צם. ליראיו סביב ה' מלא חנה ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש לּ וֹ . על יוֹ תר בּ כבוֹ דם  רוֹ צה הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
למעלה, וּ מגדּ פים ׁש ּמ חרפים העוֹ לם בּ ני  הם כּ ּמ ה ראה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א

ואמר וגדּ ף חרף ׁש ּס נחריב יח)כּ מוֹ  ב  אהי (מלכים בּ כל מי ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
כּ יון  מּמ נּ וּ . תבע  וא מחל  הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  וגוֹ '. ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָהארצוֹ ת

כּ תוּ ב  מה  חזקיּ ה, על  ידוֹ  את יט )?ׁש ה וֹ ׁש יט מלא(שם ויּ צא ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
לעבוֹ דה עוֹ בד היה נבט בּ ן ירבעם וגוֹ '. אוּ ר בּ מחנה  ּוי ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַה'

מ תבע א הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  לּה , וזוֹ בח לּה  וּ מק ּט ר ּמ נּ וּ .זרה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
ידוֹ  את ירבעם והוֹ ׁש יט עליו, והתנבּ א ה נּ ביא ע דּ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש בּ א

כּ תוּ ב  מה - יג )?כּ נגדּ וֹ  א  יכל (שם וא וגוֹ ', ידוֹ  וּת יבׁש  ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֹ
אליו. הוא]להׁש יבּה  ברוך הקדוש אותו תבע לא זרה לעבודה שעבד .[ועל ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ואמר  וגדּ ף, חרף ה)ּפ רעה בּ ר וּ (שמות וה ּק דוֹ ׁש  וגוֹ ', ה' מי  ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  לי שׂ ראל, ׁש ּס רב עד מּמ נּ וּ , תבע א ט )הוּ א עוֹ ד(שם ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

בּ עּמ י, בּ כל (שם)מסּת וֹ לל וכן וגוֹ '. בּ מקנ הוֹ יה ה' יד הנּ ה ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
על  יוֹ תר הצּ דּ יקים עלבּ וֹ ן  את ּת וֹ בע הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָמקוֹ ם

אמר מׁש ה כּ אן יז)ׁש לּ וֹ . לוֹ (שם  אמר  וּ סקלוּ ני . מעט עוֹ ד  ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
אלּ א ,עלבּ וֹ נ את לתבּ ע זמן אינוֹ  מׁש ה, הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
בּ ר ׁש וּ תם וכי . ּכּ נגד יד וֹ  י וֹ ׁש יט  מי ונראה העם, לפני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲעבר 

בּ רׁש וּ תי  אוֹ  עוֹ מד , ?אּת ה  ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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ליראיו: ודרׁש ייאמחסוֹ ר ורעבוּ  רׁש וּ  יהוכּ פירים 
:טוֹ ב כל יחסרוּ  יראתיבא לי ׁש מעוּ  בנים לכוּ  

ליראיו ""ירא וּ  מחסוֹ ר  אין  ּכ י  קדׁש יו  ה ' י)את [זוהר:(לד , ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

זוהר] תיקוני דרשו תורה; ה' יראת בו שיש מי כל
ה' את "ירא וּ  שכתוב: זהו מחסור, לזה שאין משנה ◌ֶ◌ְבעלי

ליראי  מחס וֹ ר  אין כּ י שנאמרקדׁש יו מאותן יהיה לא ו", ְ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
חסרון  לו יהיה ולא למחסור , אך מישור וחשוך בהם
יראה, אין תורה אין  אם כי תורה, בעל הוא אם בתורה
אין  תורה אין  שאם וכמו חטא, ירא  בור אין  שאמרו כמו 
מחסוֹ ר אין "כּ י תורה, אין  יראה אין אם כך  אף  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִיראה,
במעשיו  ולא  במשנתו חסרון לו יהיה לא ◌ָ◌ֵ◌ִליראיו",
ומעשים התורה כמחסור ועניות מחסור  שאין הטובים,
מתורה אלא עני אין משנה בעלי שדרשו כמו טובים,

ומצות.

ט וֹ ב""ּכ פירים  כל  יחסרוּ  א ה ' ודר ׁש י ורעבוּ  יא)ר ׁש וּ  .(לד, ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

רנט.] דף  ג' חלק זוהר תורה; שמעון [זוהר רבי  אמר
עובדי  עמים שאר של  השרים אלו ורעבוּ ", ר ׁש וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ"כּ פירים

פרים]כוכבים, ע' קרבנות בשבילם מקריבים ישראל היו הסכות  בחג [שהרי

שהקרבנות וכמו ומתמעטים, הולכים היו הקרבנות ואלו
עמו  שהם לישראל  אבל שלהם, הטוב נתמעט גם  וכן נתמעט
כל  יחסרוּ  א ה' "ודרׁש י כתוב, מה הוא ברוך הקדוש ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְשל 

מעלה. למעלה ונתעלים הולכים שהם טוֹ ב",

תהלי זוהר 

יתה 331זוהר הלימוד כסליו סדר כד ליו

לד תהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר

יהו:אהביגאלּמ דכם חיּ ים החפץ האיׁש  מי 

מרחיקי  פ ה את איט מה  מאכל יו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹימר
האד ֶָָָאת

וגוֹ ',מי  חיּ ים החפץ יג -טו )האי ׁש  שמיני:(לד, פ' – ויקרא - [זוהר ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌

מא .) ואמר,](דף ּפ תח אבּ א לד )ר בּ י החפץ (תהלים האיׁש  מי  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ו חיּ ים וגוֹ '. מרע ס וּ ר וגוֹ ', מרע  ל ׁש וֹ נ נצר (משליכתוּ ב ,וגוֹ ', ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

חיּ יםכא) איזה ח יּ ים, החפץ האיׁש  מי וגוֹ '. וּ ל ׁש וֹ נוֹ  ּפ יו ?ׁש מר ֵֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ׁש ם. ׁש וֹ רים  והח יּ ים  הבּ א , העוֹ לם  ׁש נּ קראים חיּ ים  אלּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א 
ׁש נּ טע העץ החיּ ים, מא וֹ תם  עץ ה וּ א ח יּ ים עץ ׁש נינוּ , כּ ן  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל
א וֹ הב ח יּ ים. החפץ האיׁש  מי כּ תוּ ב כּ ן ועל חיּ ים , ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

היּ מים מי ט וֹ ב, לראוֹ ת  הּמ לימים  ׁש ל ׁש מ וֹ  זהוּ  א לּ א  ? ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
המים ימי ׁש נּ קרא וּ  עלי וֹ נים, ימים  בּ אוֹ תם ׁש א וֹ חז ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
חיּ ים ׁש רוֹ צה מי  ודּ אי. הארץ על  ודּ אי, ה מים ימי הארץ . ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעל
עלי וֹ נים ימים  ׁש רוֹ צה וּ מי בּ הם. חלק לוֹ  ׁש יּ היה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

- א וֹ תם ולאהב  בּ הם  ּפ יו להדּ בק יׁש מר מהכּ ל, ּפ יו י ׁש מר ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌
הנּ פׁש  את ׁש ּמ ט ּמ אים  וּ מׁש ּת ה מ ּמ אכל ּפ יו ויׁש מר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוּ לׁש וֹ נ וֹ ,

ויׁש מר ימים, וּ מאוֹ תם  חיּ ים מאוֹ תם  האדם את (פיווּ מרחיקים ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ
מהם,ולשונו) ויתרחק  בהם, י ּט מא  ׁש א  רעים  מ דּ ברים ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלׁש וֹ נוֹ 

מקוֹ ם נקרא   ּכ ול ׁש וֹ ן, ּפ ה  ראה, בּ א  בּ הם. חלק לוֹ  יהיה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוא
וכל(אחר) וּ ל ׁש וֹ נוֹ , ּפ יו את אדם  יפגּ ם א   ּכ וּ מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ ן,

בּ עוֹ לם ה וּ א ׁש נּ טמא  מ וּ ם  ועצמ וֹ , נפׁש וֹ  את  לטּמ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
והרי  בּ ארנוּ האחר, ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

תהלי זוהר 
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ליראיו: ודרׁש ייאמחסוֹ ר ורעבוּ  רׁש וּ  יהוכּ פירים 
:טוֹ ב כל יחסרוּ  יראתיבא לי ׁש מעוּ  בנים לכוּ  

ליראיו ""ירא וּ  מחסוֹ ר  אין  ּכ י  קדׁש יו  ה ' י)את [זוהר:(לד , ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

זוהר] תיקוני דרשו תורה; ה' יראת בו שיש מי כל
ה' את "ירא וּ  שכתוב: זהו מחסור, לזה שאין משנה ◌ֶ◌ְבעלי

ליראי  מחס וֹ ר  אין כּ י שנאמרקדׁש יו מאותן יהיה לא ו", ְ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
חסרון  לו יהיה ולא למחסור , אך מישור וחשוך בהם
יראה, אין תורה אין  אם כי תורה, בעל הוא אם בתורה
אין  תורה אין  שאם וכמו חטא, ירא  בור אין  שאמרו כמו 
מחסוֹ ר אין "כּ י תורה, אין  יראה אין אם כך  אף  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִיראה,
במעשיו  ולא  במשנתו חסרון לו יהיה לא ◌ָ◌ֵ◌ִליראיו",
ומעשים התורה כמחסור ועניות מחסור  שאין הטובים,
מתורה אלא עני אין משנה בעלי שדרשו כמו טובים,

ומצות.

ט וֹ ב""ּכ פירים  כל  יחסרוּ  א ה ' ודר ׁש י ורעבוּ  יא)ר ׁש וּ  .(לד, ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

רנט.] דף  ג' חלק זוהר תורה; שמעון [זוהר רבי  אמר
עובדי  עמים שאר של  השרים אלו ורעבוּ ", ר ׁש וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ"כּ פירים

פרים]כוכבים, ע' קרבנות בשבילם מקריבים ישראל היו הסכות  בחג [שהרי

שהקרבנות וכמו ומתמעטים, הולכים היו הקרבנות ואלו
עמו  שהם לישראל  אבל שלהם, הטוב נתמעט גם  וכן נתמעט
כל  יחסרוּ  א ה' "ודרׁש י כתוב, מה הוא ברוך הקדוש ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְשל 

מעלה. למעלה ונתעלים הולכים שהם טוֹ ב",

תהלי זוהר 
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יהו:אהביגאלּמ דכם חיּ ים החפץ האיׁש  מי 

מרחיקי  פ ה את איט מה  מאכל יו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹימר
האד ֶָָָאת

וגוֹ ',מי  חיּ ים החפץ יג -טו )האי ׁש  שמיני:(לד, פ' – ויקרא - [זוהר ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌

מא .) ואמר,](דף ּפ תח אבּ א לד )ר בּ י החפץ (תהלים האיׁש  מי  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ו חיּ ים וגוֹ '. מרע ס וּ ר וגוֹ ', מרע  ל ׁש וֹ נ נצר (משליכתוּ ב ,וגוֹ ', ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

חיּ יםכא) איזה ח יּ ים, החפץ האיׁש  מי וגוֹ '. וּ ל ׁש וֹ נוֹ  ּפ יו ?ׁש מר ֵֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ׁש ם. ׁש וֹ רים  והח יּ ים  הבּ א , העוֹ לם  ׁש נּ קראים חיּ ים  אלּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א 
ׁש נּ טע העץ החיּ ים, מא וֹ תם  עץ ה וּ א ח יּ ים עץ ׁש נינוּ , כּ ן  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל
א וֹ הב ח יּ ים. החפץ האיׁש  מי כּ תוּ ב כּ ן ועל חיּ ים , ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

היּ מים מי ט וֹ ב, לראוֹ ת  הּמ לימים  ׁש ל ׁש מ וֹ  זהוּ  א לּ א  ? ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
המים ימי ׁש נּ קרא וּ  עלי וֹ נים, ימים  בּ אוֹ תם ׁש א וֹ חז ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
חיּ ים ׁש רוֹ צה מי  ודּ אי. הארץ על  ודּ אי, ה מים ימי הארץ . ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעל
עלי וֹ נים ימים  ׁש רוֹ צה וּ מי בּ הם. חלק לוֹ  ׁש יּ היה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

- א וֹ תם ולאהב  בּ הם  ּפ יו להדּ בק יׁש מר מהכּ ל, ּפ יו י ׁש מר ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌
הנּ פׁש  את ׁש ּמ ט ּמ אים  וּ מׁש ּת ה מ ּמ אכל ּפ יו ויׁש מר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוּ לׁש וֹ נ וֹ ,

ויׁש מר ימים, וּ מאוֹ תם  חיּ ים מאוֹ תם  האדם את (פיווּ מרחיקים ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ
מהם,ולשונו) ויתרחק  בהם, י ּט מא  ׁש א  רעים  מ דּ ברים ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלׁש וֹ נוֹ 

מקוֹ ם נקרא   ּכ ול ׁש וֹ ן, ּפ ה  ראה, בּ א  בּ הם. חלק לוֹ  יהיה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוא
וכל(אחר) וּ ל ׁש וֹ נוֹ , ּפ יו את אדם  יפגּ ם א   ּכ וּ מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ ן,

בּ עוֹ לם ה וּ א ׁש נּ טמא  מ וּ ם  ועצמ וֹ , נפׁש וֹ  את  לטּמ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
והרי  בּ ארנוּ האחר, ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

תהלי זוהר 
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טוֹ ב: לראוֹ ת מדּ בּ רידימים וּ שׂ פתי מרע לׁש וֹ נ נצר 
ורדפהוּ :טומרמה: ׁש לוֹ ם בּ ּק ׁש  טוֹ ב ועשׂ ה מרע סוּ ר 

רי ה ת א רעי  ברי  רימד נ ל פת תיו ְְְְְִִִִִִִַַָָָָא
: מרי וא מכריזי ה ל לי ע ב עה  למעלה , לי ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹע
ל לדר מק  לני! ל  הרע  הר מביב  ק ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהס
מס קת  מ ע ברת  ה דה  ה מה  אז !י ה חְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָה

לדר יכלה  ְְְֵַָֹולא 

מרענצר יד )לׁש וֹ נ תזריע:(לד, פ' – ויקרא - מ"ו.)[זוהר בּ א](דף  ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֹ
בּ אדם,ראה , נד בּ קת הזּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה ׁש הנּ ׁש מה  זמן בּ כל  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הוּ א  רבּ וֹ נוֹ  הצּ דדים,אהוּ ב  מכּ ל אוֹ תוֹ  ׁש וֹ מרים  ׁש וֹ מרים כּ ּמ ה . ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש וֹ רה הּק דוֹ ׁש ה והכינה וּ למּט ה, למעלה לטוֹ ב , ה וּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָרׁש וּ ם
מּמ נּ וּ , מסּת לּ קת הכינה דּ רכּ וֹ , את  מסטה ׁש הוּ א וּ בזמן ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָעליו.

ה הּת ּק יף והנּ ׁש מה הרע  הנּ חׁש  וּ מצּ ד בּ וֹ . נדבּ קת  א ּק דוֹ ׁש ה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש וֹ רה ׁש א בּ עוֹ לם, והוֹ לכת ׁש ּמ ׁש וֹ טטת אחת רוּ ח ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמתעוֹ ררת 
האיׁש  ואז מ ם , הסּת לּ קה העליוֹ נה ׁש ה ּק דה בּ מקוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
מוּ ם ראה, וּ בא בּ כּ ל. פניו בּ מראה בּ בשׂ רוֹ  ונפ גּ ם ◌ִ◌ֵ◌ְֹֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנטמא,
הארץ  אוֹ תּה  כּ ׁש ּמ וֹ ׁש כת עליוֹ נה, קד וֹ ׁש ה היא הזּ וֹ  חיּ ה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ פׁש 
היא וזוֹ  נׁש מה, לּה  קוֹ ראים אז בּ תוֹ כּה , ונכללת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה
בּ כל  ונכנסת הּק דוֹ ׁש , הּמ ל לפני וּ מד בּ רת למעלה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ע וֹ לה
ממלּ לא, ר וּ ח נקראת כּ ן ועל ביד ּה , מ וֹ חה ואין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהערים ,

ּפ רטׁש הרי ,הּמ ל לפני  לד בּ ר  ר ׁש וּ ת  אין הנּ פׁש וֹ ת ׁש אר  לכל ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ואוֹ מרת: מכריזה  הּת וֹ רה כּ ן ועל לד )לזוֹ . לׁש וֹ נ(תהלים נצר  ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌
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וכתוּ במרע  כא)וגוֹ ', וגוֹ '.(משלי וּ לׁש וֹ נוֹ  ּפ יו ׁש אם ׁש מר  מוּ ם  ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
עוֹ לים  הדּ בּ וּ רים א וֹ תם רעים, דּ ברים מד בּ רים וּ לׁש וֹ נוֹ  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ פתוֹ תיו
הסּת לּ קוּ  ואוֹ מרים: מכריזים הכּ ל  ׁש עוֹ לים, וּ ב ׁש עה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

ּפ ל וֹ ני ׁש ל הרע הדּ בּ וּ ר הנּ חׁש מ ּס ביב  ׁש ל לדר כּ וֹ  מקוֹ ם ּפ נּ וּ  ! ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ו א הּת ּק יף  וּ מסּת לּ קת מּמ נּ וּ  עוֹ ברת הּק דוֹ ׁש ה הנּ ׁש מה אז ! ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

לד בּ ר ׁש נּ אמריכוֹ לה כּ מוֹ  לט ), החׁש יתי (תהלים דוּ מיּ ה נאלמּת י ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌
◌ִמּט וֹ ב.

נוֹ תניםואוֹ ת ּה  ו א הכּ ל, ׁש ל  בּ צּ רה בּ בוּ ׁש ה, עוֹ לה הנּ ׁש מה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌
וּ לׁש וֹ נוֹ  ּפ יו ׁש מר  כּ ת וּ ב, זה ועל  כּ מּק דם. מקוֹ ם ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָלּה 
מדבּ רת, ׁש היתה א וֹ ת ּה  ודּ אי . נפ ׁש וֹ  נפׁש וֹ . מצּ רוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵֹׁש מר
הנּ חׁש , מזדּ ּמ ן ואז הרע. הדּ בּ וּ ר  מוּ ם מׁש ּת קת  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנע שׂ תה
בדרכים ע וֹ לה הרע  הדּ בּ וּ ר וּ כ ׁש אוֹ תוֹ  למק וֹ מוֹ , חוֹ זר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ ל
מתעוֹ רר וֹ ת ר וּ חוֹ ת כּ ּמ ה הּת ּק יף, הנּ חׁש  לפני  ו ׁש וֹ רה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְידוּ עוֹ ת
האיׁש  אוֹ תוֹ  וּ מוֹ צאת ההוּ א, מהצּ ד יוֹ רדת ורוּ ח ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
ע וֹ ברת הזּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה הממלּ לת והרוּ ח  רע, בּ דבּ וּ ר  אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְמעוֹ רר

סגוּ ר. הוּ א ואז אוֹ תוֹ , וּ מטּמ את עליו ׁש וֹ רה אז ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .

מוּ םּכ מ וֹ  ענׁש וֹ   ּכ רע, דּ בּ וּ ר  מ וּ ם הזּ ה האיׁש  ׁש ל ׁש ענׁש וֹ  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש ּפ גם מוּ ם דבּ ר. וא לד בּ ר ויכל לידוֹ  ׁש בּ א טוֹ ב, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִדּ בּ וּ ר
וּ לד בּ ר למעלה לדבּ ר מתּק נת ׁש היא הממלּ לת, הרוּ ח ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תּה 

ה וֹ לכים העם  אם ׁש כּ ן כּ ל  בּ קדה. והכּ ל עקּמ ה,למּט ה,  בּ דר ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌◌ָ◌
כּ מ וֹ  מדבּ ר, וא  וׁש וֹ תק  אוֹ תם, וּ להוֹ כיח להם לדבּ ר יכ וֹ ל ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוהוּ א
נעכּ ר. וּ כאבי  מ ּט וֹ ב  החׁש יתי  ד וּ מ יּ ה נאלמּת י ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ 

ע"א] מ "ז הּמ ל,[דף  דּ וד ׁש אמר  וזהוּ  טמאה. ׁש ל בּ מכּ וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶנעכּ ר
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טוֹ ב: לראוֹ ת מדּ בּ רידימים וּ שׂ פתי מרע לׁש וֹ נ נצר 
ורדפהוּ :טומרמה: ׁש לוֹ ם בּ ּק ׁש  טוֹ ב ועשׂ ה מרע סוּ ר 

רי ה ת א רעי  ברי  רימד נ ל פת תיו ְְְְְִִִִִִִַַָָָָא
: מרי וא מכריזי ה ל לי ע ב עה  למעלה , לי ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹע
ל לדר מק  לני! ל  הרע  הר מביב  ק ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהס
מס קת  מ ע ברת  ה דה  ה מה  אז !י ה חְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָה

לדר יכלה  ְְְֵַָֹולא 

מרענצר יד )לׁש וֹ נ תזריע:(לד, פ' – ויקרא - מ"ו.)[זוהר בּ א](דף  ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֹ
בּ אדם,ראה , נד בּ קת הזּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה ׁש הנּ ׁש מה  זמן בּ כל  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הוּ א  רבּ וֹ נוֹ  הצּ דדים,אהוּ ב  מכּ ל אוֹ תוֹ  ׁש וֹ מרים  ׁש וֹ מרים כּ ּמ ה . ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש וֹ רה הּק דוֹ ׁש ה והכינה וּ למּט ה, למעלה לטוֹ ב , ה וּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָרׁש וּ ם
מּמ נּ וּ , מסּת לּ קת הכינה דּ רכּ וֹ , את  מסטה ׁש הוּ א וּ בזמן ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָעליו.

ה הּת ּק יף והנּ ׁש מה הרע  הנּ חׁש  וּ מצּ ד בּ וֹ . נדבּ קת  א ּק דוֹ ׁש ה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש וֹ רה ׁש א בּ עוֹ לם, והוֹ לכת ׁש ּמ ׁש וֹ טטת אחת רוּ ח ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמתעוֹ ררת 
האיׁש  ואז מ ם , הסּת לּ קה העליוֹ נה ׁש ה ּק דה בּ מקוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
מוּ ם ראה, וּ בא בּ כּ ל. פניו בּ מראה בּ בשׂ רוֹ  ונפ גּ ם ◌ִ◌ֵ◌ְֹֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנטמא,
הארץ  אוֹ תּה  כּ ׁש ּמ וֹ ׁש כת עליוֹ נה, קד וֹ ׁש ה היא הזּ וֹ  חיּ ה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ פׁש 
היא וזוֹ  נׁש מה, לּה  קוֹ ראים אז בּ תוֹ כּה , ונכללת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה
בּ כל  ונכנסת הּק דוֹ ׁש , הּמ ל לפני וּ מד בּ רת למעלה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ע וֹ לה
ממלּ לא, ר וּ ח נקראת כּ ן ועל ביד ּה , מ וֹ חה ואין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהערים ,

ּפ רטׁש הרי ,הּמ ל לפני  לד בּ ר  ר ׁש וּ ת  אין הנּ פׁש וֹ ת ׁש אר  לכל ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ואוֹ מרת: מכריזה  הּת וֹ רה כּ ן ועל לד )לזוֹ . לׁש וֹ נ(תהלים נצר  ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌
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וכתוּ במרע  כא)וגוֹ ', וגוֹ '.(משלי וּ לׁש וֹ נוֹ  ּפ יו ׁש אם ׁש מר  מוּ ם  ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
עוֹ לים  הדּ בּ וּ רים א וֹ תם רעים, דּ ברים מד בּ רים וּ לׁש וֹ נוֹ  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ פתוֹ תיו
הסּת לּ קוּ  ואוֹ מרים: מכריזים הכּ ל  ׁש עוֹ לים, וּ ב ׁש עה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

ּפ ל וֹ ני ׁש ל הרע הדּ בּ וּ ר הנּ חׁש מ ּס ביב  ׁש ל לדר כּ וֹ  מקוֹ ם ּפ נּ וּ  ! ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ו א הּת ּק יף  וּ מסּת לּ קת מּמ נּ וּ  עוֹ ברת הּק דוֹ ׁש ה הנּ ׁש מה אז ! ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

לד בּ ר ׁש נּ אמריכוֹ לה כּ מוֹ  לט ), החׁש יתי (תהלים דוּ מיּ ה נאלמּת י ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌
◌ִמּט וֹ ב.

נוֹ תניםואוֹ ת ּה  ו א הכּ ל, ׁש ל  בּ צּ רה בּ בוּ ׁש ה, עוֹ לה הנּ ׁש מה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌
וּ לׁש וֹ נוֹ  ּפ יו ׁש מר  כּ ת וּ ב, זה ועל  כּ מּק דם. מקוֹ ם ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָלּה 
מדבּ רת, ׁש היתה א וֹ ת ּה  ודּ אי . נפ ׁש וֹ  נפׁש וֹ . מצּ רוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵֹׁש מר
הנּ חׁש , מזדּ ּמ ן ואז הרע. הדּ בּ וּ ר  מוּ ם מׁש ּת קת  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנע שׂ תה
בדרכים ע וֹ לה הרע  הדּ בּ וּ ר וּ כ ׁש אוֹ תוֹ  למק וֹ מוֹ , חוֹ זר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ ל
מתעוֹ רר וֹ ת ר וּ חוֹ ת כּ ּמ ה הּת ּק יף, הנּ חׁש  לפני  ו ׁש וֹ רה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְידוּ עוֹ ת
האיׁש  אוֹ תוֹ  וּ מוֹ צאת ההוּ א, מהצּ ד יוֹ רדת ורוּ ח ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
ע וֹ ברת הזּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה הממלּ לת והרוּ ח  רע, בּ דבּ וּ ר  אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְמעוֹ רר

סגוּ ר. הוּ א ואז אוֹ תוֹ , וּ מטּמ את עליו ׁש וֹ רה אז ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .

מוּ םּכ מ וֹ  ענׁש וֹ   ּכ רע, דּ בּ וּ ר  מ וּ ם הזּ ה האיׁש  ׁש ל ׁש ענׁש וֹ  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש ּפ גם מוּ ם דבּ ר. וא לד בּ ר ויכל לידוֹ  ׁש בּ א טוֹ ב, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִדּ בּ וּ ר
וּ לד בּ ר למעלה לדבּ ר מתּק נת ׁש היא הממלּ לת, הרוּ ח ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תּה 

ה וֹ לכים העם  אם ׁש כּ ן כּ ל  בּ קדה. והכּ ל עקּמ ה,למּט ה,  בּ דר ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌◌ָ◌
כּ מ וֹ  מדבּ ר, וא  וׁש וֹ תק  אוֹ תם, וּ להוֹ כיח להם לדבּ ר יכ וֹ ל ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוהוּ א
נעכּ ר. וּ כאבי  מ ּט וֹ ב  החׁש יתי  ד וּ מ יּ ה נאלמּת י ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ 

ע"א] מ "ז הּמ ל,[דף  דּ וד ׁש אמר  וזהוּ  טמאה. ׁש ל בּ מכּ וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶנעכּ ר
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ׁש כּ תוּ ב מּמ נּ וּ , וּ מתּפ נּ ה בּ זה פז)מלקה וחנּ ני .(תהלים אלי  ּפ נה ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
אלי  ּפ נה זּ ה ׁש נּ אמרמה  כּ מוֹ  יב )? רבּ י (במדבר  ירדוּ  אהרן. ו יּ פן ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קרא .הדּ ר אוֹ תּה  כּ ל  יחד התחבּ רוּ  וּ נׁש ק וּ הוּ . יוֹ סי ור בּ י ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִחיּ יא
חיּ יא, ר בּ י ד )עליהם ואוֹ ר(משלי  הוֹ ל נגּה  כּ אוֹ ר צדּ יקים וארח ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌

היּ וֹ ם. נכ וֹ ן ◌ַ◌ְ◌ַעד

חלילה ל לע ירדת  מחל ת הרע  ל ְְֲִִַַָָָָָָָגלל

מרענצר יד )לׁש וֹ נ משפטים:(לד, פ' שמות - קכ"ב.)[זוהר ׁש נינוּ ,](דף ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
לאדם אס וּ ר  קד ׁש  ׁש הם וּ מ וּ ם קדׁש , נקרא וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
גּ דוֹ ל , וענׁש וֹ  לחברוֹ , ׁש ם לכ נּ וֹ ת וא גּ נאי  בּ ׁש ם לחבר וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִלקרא

כּ תוּ ב ׁש נינוּ , אחרים. בּ דברים ׁש כּ ן  לד )וכל לׁש וֹ נ(תהלים נצר  ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌
מרע  מהוּ  וגוֹ '. יוֹ רדוֹ תמרע מחל וֹ ת הרע ל ׁש וֹ ן ׁש בּ גלל ? ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌

◌ָ◌ָלעוֹ לם.

וּ מג נּ האמר בּ וֹ  ׁש אין בּ ׁש ם לחבר וֹ  ׁש ּק וֹ רא מי כּ ל  יוֹ סי , ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
רבּ י  אמר  חיּ א רבּ י ׁש אמר  בּ וֹ . אין בּ מה נת ּפ ס ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ ,
לגּ יהנּ ם, אוֹ תוֹ  מוֹ רידים  רׁש ע, לחבר וֹ  ׁש ּק וֹ רא מי כּ ל ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחזקיּ ה,
ׁש ּמ ּת ר הּת וֹ רה ׁש ל חצוּ פים לאוֹ תם ּפ רט  ללחייו, ל וֹ  ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְוי וֹ רדים

ר ׁש ע. להם לקרא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָלאדם

כּ מ וֹ א וֹ תוֹ  ל וֹ , אמר ייסא, רבּ י עבר חברוֹ , את ׁש ּק לּ ל ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִאיׁש 
א רׁש ע ל וֹ , אמר יהוּ דה. רבּ י לפני  בּ א ע שׂ ית. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָרׁש ע
אמר ּת י  וא כּ רׁש ע, דבריו ׁש ּמ ראה כּ רׁש ע, אלּ א לוֹ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י
אלעזר. ר בּ י לפני לּמ עשׂ ה וׁש אל יהוּ דה רבּ י  בּ א רׁש ע. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

לנוּ  מנּ ין התחיּ ב. ׁש א  ודּ אי לוֹ , ׁש כּ תוּ באמר  ב )? היה(איכה ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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גּ זעים מיּ שׂ ראל נׁש אר א  , ּכ א ׁש אם אוֹ יב. וא כּ אוֹ יב, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְה'
זה, כּ מוֹ  א)בּ עוֹ לם. כּ אלמנה(שם אלמנה. וא כּ אלמנה, היתה ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לע  בּ עלּה  ל וֹ .ׁש הל וּ מחכּ ה היּ ם בר ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מׁש מע אמר וּ מכּ אן חיּ יא, ע ּק ררבּ י  ׁש הוּ א מׁש מע, מם ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב א)הכּ ל, כּ מראה(יחזקאל דּ מוּ ת הכּ ּס א דּ מוּ ת ועל ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

כּ תוּ ב  יצחק, רבּ י אמר אדם. מראה וא אדם, כּ מראה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם.
ׁש נּ פרד  כּ תּפ וּ ח, תּפ וּ ח . וא כּ תּפ וּ ח, וגוֹ '. ה יּ ער בּ עצי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְכּ ת ּפ וּ ח
באת א אלּ וּ  יה וּ דה, רבּ י אמר  הדּ בר . אחוּ ז וּ בגונים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ גוניו,

דּ י . - הלּ לוּ  הדּ ברים לׁש מע  אלּ א ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלכאן

יחט א א אד לכל ה"ה נת  עדי ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻה 

וגו 'נצר מרע יד-טו )לׁש וֹ נ לך:(לד, שלח פ' ויקרא  - קע "ה :)[זוהר ](דף ְ ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה עדים כּ ּמ ה יהוּ דה, רבּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
קם מוּ לוֹ . עוֹ מדים וּ בעדוּ ת בּ עצה וכלּ ם אדם , בּ ני בּ הם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלהעיד
מכריזים מוּ לוֹ , עוֹ מדים עדים - ללכת רגליו מוֹ ׁש יט ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַבּ בּ קר,

ב )ואוֹ מרים: א  וגוֹ '.(שמואל י ׁש מר  חסידיו ד )רגלי ׁש מר(קהלת ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ֹ
.ּת ל כּ אׁש ר ד )רגל עיניו (משלי  ּפ וֹ תח . רגל מעגּ ל ּפ לּ ס ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

אוֹ מרים : העדים - בּ עוֹ לם קם(שם)להס ּת כּ ל יבּ יטוּ . לנכח  עיני ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌
אוֹ מרים: העדים - לד )לד בּ ר  מוֹ ׁש יט(תהלים וגוֹ '. מרע לׁש וֹ נ נצר  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

אוֹ מרים: העדים - העוֹ לם בּ דברי  ועשׂ ה(שם)ידיו מרע סוּ ר ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
כּ תוּ ב - א ואם יפה, - להם מציּ ת אם ג )טוֹ ב. עמד (זכריה והטן ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌

ר וֹ צה אם למעלה. בּ חטאיו עליו מעידים כּ לּ ם לשׂ טנוֹ . ימינוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַעל 
מעידים כּ לּ ם - הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ עבוֹ דת להׁש ּת דּ ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָהאי ׁש 

תהלי זוהר 
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ׁש כּ תוּ ב מּמ נּ וּ , וּ מתּפ נּ ה בּ זה פז)מלקה וחנּ ני .(תהלים אלי  ּפ נה ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
אלי  ּפ נה זּ ה ׁש נּ אמרמה  כּ מוֹ  יב )? רבּ י (במדבר  ירדוּ  אהרן. ו יּ פן ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קרא .הדּ ר אוֹ תּה  כּ ל  יחד התחבּ רוּ  וּ נׁש ק וּ הוּ . יוֹ סי ור בּ י ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִחיּ יא
חיּ יא, ר בּ י ד )עליהם ואוֹ ר(משלי  הוֹ ל נגּה  כּ אוֹ ר צדּ יקים וארח ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌

היּ וֹ ם. נכ וֹ ן ◌ַ◌ְ◌ַעד

חלילה ל לע ירדת  מחל ת הרע  ל ְְֲִִַַָָָָָָָגלל

מרענצר יד )לׁש וֹ נ משפטים:(לד, פ' שמות - קכ"ב.)[זוהר ׁש נינוּ ,](דף ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
לאדם אס וּ ר  קד ׁש  ׁש הם וּ מ וּ ם קדׁש , נקרא וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
גּ דוֹ ל , וענׁש וֹ  לחברוֹ , ׁש ם לכ נּ וֹ ת וא גּ נאי  בּ ׁש ם לחבר וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִלקרא

כּ תוּ ב ׁש נינוּ , אחרים. בּ דברים ׁש כּ ן  לד )וכל לׁש וֹ נ(תהלים נצר  ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌
מרע  מהוּ  וגוֹ '. יוֹ רדוֹ תמרע מחל וֹ ת הרע ל ׁש וֹ ן ׁש בּ גלל ? ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌

◌ָ◌ָלעוֹ לם.

וּ מג נּ האמר בּ וֹ  ׁש אין בּ ׁש ם לחבר וֹ  ׁש ּק וֹ רא מי כּ ל  יוֹ סי , ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
רבּ י  אמר  חיּ א רבּ י ׁש אמר  בּ וֹ . אין בּ מה נת ּפ ס ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ ,
לגּ יהנּ ם, אוֹ תוֹ  מוֹ רידים  רׁש ע, לחבר וֹ  ׁש ּק וֹ רא מי כּ ל ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחזקיּ ה,
ׁש ּמ ּת ר הּת וֹ רה ׁש ל חצוּ פים לאוֹ תם ּפ רט  ללחייו, ל וֹ  ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְוי וֹ רדים

ר ׁש ע. להם לקרא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָלאדם

כּ מ וֹ א וֹ תוֹ  ל וֹ , אמר ייסא, רבּ י עבר חברוֹ , את ׁש ּק לּ ל ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִאיׁש 
א רׁש ע ל וֹ , אמר יהוּ דה. רבּ י לפני  בּ א ע שׂ ית. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָרׁש ע
אמר ּת י  וא כּ רׁש ע, דבריו ׁש ּמ ראה כּ רׁש ע, אלּ א לוֹ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י
אלעזר. ר בּ י לפני לּמ עשׂ ה וׁש אל יהוּ דה רבּ י  בּ א רׁש ע. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

לנוּ  מנּ ין התחיּ ב. ׁש א  ודּ אי לוֹ , ׁש כּ תוּ באמר  ב )? היה(איכה ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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גּ זעים מיּ שׂ ראל נׁש אר א  , ּכ א ׁש אם אוֹ יב. וא כּ אוֹ יב, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְה'
זה, כּ מוֹ  א)בּ עוֹ לם. כּ אלמנה(שם אלמנה. וא כּ אלמנה, היתה ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לע  בּ עלּה  ל וֹ .ׁש הל וּ מחכּ ה היּ ם בר ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מׁש מע אמר וּ מכּ אן חיּ יא, ע ּק ררבּ י  ׁש הוּ א מׁש מע, מם ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב א)הכּ ל, כּ מראה(יחזקאל דּ מוּ ת הכּ ּס א דּ מוּ ת ועל ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

כּ תוּ ב  יצחק, רבּ י אמר אדם. מראה וא אדם, כּ מראה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם.
ׁש נּ פרד  כּ תּפ וּ ח, תּפ וּ ח . וא כּ תּפ וּ ח, וגוֹ '. ה יּ ער בּ עצי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְכּ ת ּפ וּ ח
באת א אלּ וּ  יה וּ דה, רבּ י אמר  הדּ בר . אחוּ ז וּ בגונים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ גוניו,

דּ י . - הלּ לוּ  הדּ ברים לׁש מע  אלּ א ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלכאן

יחט א א אד לכל ה"ה נת  עדי ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻה 

וגו 'נצר מרע יד-טו )לׁש וֹ נ לך:(לד, שלח פ' ויקרא  - קע "ה :)[זוהר ](דף ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה עדים כּ ּמ ה יהוּ דה, רבּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
קם מוּ לוֹ . עוֹ מדים וּ בעדוּ ת בּ עצה וכלּ ם אדם , בּ ני בּ הם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלהעיד
מכריזים מוּ לוֹ , עוֹ מדים עדים - ללכת רגליו מוֹ ׁש יט ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַבּ בּ קר,

ב )ואוֹ מרים: א  וגוֹ '.(שמואל י ׁש מר  חסידיו ד )רגלי ׁש מר(קהלת ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ֹ
.ּת ל כּ אׁש ר ד )רגל עיניו (משלי  ּפ וֹ תח . רגל מעגּ ל ּפ לּ ס ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

אוֹ מרים : העדים - בּ עוֹ לם קם(שם)להס ּת כּ ל יבּ יטוּ . לנכח  עיני ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌
אוֹ מרים: העדים - לד )לד בּ ר  מוֹ ׁש יט(תהלים וגוֹ '. מרע לׁש וֹ נ נצר  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

אוֹ מרים: העדים - העוֹ לם בּ דברי  ועשׂ ה(שם)ידיו מרע סוּ ר ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
כּ תוּ ב - א ואם יפה, - להם מציּ ת אם ג )טוֹ ב. עמד (זכריה והטן ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌

ר וֹ צה אם למעלה. בּ חטאיו עליו מעידים כּ לּ ם לשׂ טנוֹ . ימינוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַעל 
מעידים כּ לּ ם - הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ עבוֹ דת להׁש ּת דּ ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָהאי ׁש 
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יהוטז ׁש ועתם:עיני אל ואזניו צדּ יקים אל 

ׁש צּ רי בּ ׁש עה ט וֹ ב וֹ ת עליו להעיד ועוֹ מדים לפניו , ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָסנגוֹ ריא
ל וֹ .

ועת אל  ואזניו יקי צ אל  ה ' ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָעיני 

ׁש ועתםעיני  אל ואזניו  צדּ יקים אל טז)ה ' -:(לד, [זוהר ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויקהל פ' ר"ב.)שמות רקיע ,](דף  אותו  עד התפלה עולה השני (ברקיע 

ׁש ניםונפתחים) נפּת חים רקיע , לאוֹ תוֹ  עד  הּת פלּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כׁש עוֹ לה
עוֹ מד  עשׂ ר  הנים הער וּ באוֹ תוֹ  הרקיע, אוֹ תוֹ  ׁש ערי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ר 
על  חילוֹ ת , כּ ּמ ה על ממנּ ה וזה  ענא"ל , ׁש מוֹ  אחד ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ְממנּ ה
וּ מכריז  הזּ ה הממנּ ה עוֹ מד  עוֹ לה, וּ כׁש ּת פלּ ה מחנוֹ ת , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

ואוֹ מר : ּפ תחים אוֹ תם כּ ל כו)על וגוֹ ',(ישעיה ׁש ערים ּפ תחוּ  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
נפ ּת  ה ערים ה ּפ תחים.וכל אוֹ תם לכל  הּת פלּ ה ונכנסת חים, ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

דּ רוֹ ם, לצד  ׁש ע וֹ מד לימים זקן אחד  ממנּ ה מתעוֹ רר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואז
מוּ ם מחניא"ל, נקרא הוּ א ולפעמים הזּ קן, עזריא"ל ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש מ וֹ 
כנפים, בּ עלי וכלּ ם מחנוֹ ת, ר בּ וֹ א  ׁש ים על ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התמנּ ה
מחנוֹ ת אוֹ תם עוֹ מדים ואצלם עינים. מלאים מחנוֹ ת, ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי

אזנים. לכלבּ עלי מקׁש יבים ׁש הם מוּ ם אזנים, ונקראים ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נׁש מעת  ׁש א ה לּ ב, וּ ברצ וֹ ן בּ לחׁש  ּת פלּ תם ׁש ּמ תּפ ללים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם

לאחר ּת פלּ ה  כּ ל אוֹ תּה  לּה  וּ מקׁש יבים ע וֹ לה, הזּ וֹ  הּת פלּ ה . ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
נׁש מעת ּת פ לּ ה אוֹ תּה  ואם אזנים . בּ עלי  ׁש נּ קראים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם
מקׁש יבים וא למעלה, לּה  ׁש ּמ קׁש יב  מי אין אדם , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלאזני
צרי  ּכ מ וּ ם בּ ראׁש וֹ נה . ׁש וֹ מע למי ּפ רט אחרים, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָל ּה 
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ׁש דּ בּ וּ ר וע וֹ ד, אדם. בּ ני  ּת פלּ ה אוֹ תּה  את י ׁש מעוּ  ׁש א ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה מר
העליוֹ ן  העוֹ לם ׁש ל ודבר  העליוֹ ן, בּ עוֹ לם נאחז ּת פלּ ה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל 
קוֹ רא אחד בּ ּת וֹ רה, ׁש ּק וֹ רא מי זה  כּ מוֹ  לׁש מע.  צרי ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵאין
בּ אמ וּ נה גּ וֹ רעים  הם בּ ּת וֹ רה, קוֹ ראים ׁש נים ואם ל ׁש ּת ק. ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
ׁש ני  אז אחד, הכּ ל דּ בּ וּ ר ואחד  קוֹ ל ׁש אחד מ וּ ם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,
קוֹ ל  ׁש יּ היה א לּ א האמוּ נה. גריע וּ ת ז וֹ  דבּ וּ רים וּ ׁש ני ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְקוֹ לוֹ ת
ד בּ וּ ר ואוֹ תוֹ  קוֹ ל אוֹ תוֹ  ׁש יּ היה כּ די  , ׁש צּ רי כּ מוֹ  אחד  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְוד בּ וּ ר
ּת פלּ ה כּ ׁש א וֹ ת ּה  הזּ קן , עזריא"ל ׁש מ וֹ  הממ נּ ה  ואוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.

בּ לחׁש , בּ עליע וֹ לה אוֹ תם וכל  מחנוֹ ת, רבּ וֹ א ׁש ים אוֹ תן כּ ל  ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
כּ לּ םעינים  אזנים, בּ עלי אוֹ תם וכל א וֹ תוֹ , ונוֹ ׁש קים י וֹ צאים ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

ּת פלּ ה  ׁש ל ׁש כּ ת וּ בד בּ וּ ר זהוּ  לד )ׁש ע וֹ לה. אל (תהלים ה' עיני ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
בּ עלי  א לּ וּ  - צדּ יקים אל  ה' עיני  ׁש ועתם . אל  ואזניו ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

ׁש יּ ׁש  מוּ ם ׁש לּ מּט ה, ׁש לּ מעלה.(שאין)העינים עינים בּ עלי ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האזנים. בּ עלי  אלּ ה - ׁש ועתם אל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואזניו

מימי  סע  א י  יקיצ אל יי ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָעיני

ׁש ועתםעיני אל ואזניו  צדּ יקים אל טז)ה' ח"ב:(לד, – [זוהר ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

פקודי רכ"ה :)פ' היוּ ](דף י וֹ סי ורבּ י אחא ור בּ י אבּ א ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
רבּ י  את ראוּ  הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד  לצּפ וֹ רי. מּט בריה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְהוֹ לכים
ודּ אי  אבּ א, רבּ י אמר עּמ וֹ . חיּ יא  ורבּ י בּ א ׁש היה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר 
כּ יון  אליהם. ׁש הגּ יע וּ  עד  להם חכּ וּ  הכינה. עם ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנׁש ּת ּת ף 

כּ תוּ ב אלעזר, ר בּ י  אמר  אליהם, לד )ׁש הגּ יע וּ  ה'(תהלים עיני  ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
זּ ה מה קׁש ה, זה ּפ סוּ ק ׁש ועתם. אל ואזניו צדּ יקים ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶאל

צדּ יקים אל ה' ה וּ אעיני   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הׁש גּ חת בּ ׁש ביל אם ? ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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יהוטז ׁש ועתם:עיני אל ואזניו צדּ יקים אל 

ׁש צּ רי בּ ׁש עה ט וֹ ב וֹ ת עליו להעיד ועוֹ מדים לפניו , ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָסנגוֹ ריא
ל וֹ .

ועת אל  ואזניו יקי צ אל  ה ' ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָעיני 

ׁש ועתםעיני  אל ואזניו  צדּ יקים אל טז)ה ' -:(לד, [זוהר ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויקהל פ' ר"ב.)שמות רקיע ,](דף  אותו  עד התפלה עולה השני (ברקיע 

ׁש ניםונפתחים) נפּת חים רקיע , לאוֹ תוֹ  עד  הּת פלּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כׁש עוֹ לה
עוֹ מד  עשׂ ר  הנים הער וּ באוֹ תוֹ  הרקיע, אוֹ תוֹ  ׁש ערי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ר 
על  חילוֹ ת , כּ ּמ ה על ממנּ ה וזה  ענא"ל , ׁש מוֹ  אחד ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ְממנּ ה
וּ מכריז  הזּ ה הממנּ ה עוֹ מד  עוֹ לה, וּ כׁש ּת פלּ ה מחנוֹ ת , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

ואוֹ מר : ּפ תחים אוֹ תם כּ ל כו)על וגוֹ ',(ישעיה ׁש ערים ּפ תחוּ  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
נפ ּת  ה ערים ה ּפ תחים.וכל אוֹ תם לכל  הּת פלּ ה ונכנסת חים, ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

דּ רוֹ ם, לצד  ׁש ע וֹ מד לימים זקן אחד  ממנּ ה מתעוֹ רר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואז
מוּ ם מחניא"ל, נקרא הוּ א ולפעמים הזּ קן, עזריא"ל ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש מ וֹ 
כנפים, בּ עלי וכלּ ם מחנוֹ ת, ר בּ וֹ א  ׁש ים על ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התמנּ ה
מחנוֹ ת אוֹ תם עוֹ מדים ואצלם עינים. מלאים מחנוֹ ת, ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי

אזנים. לכלבּ עלי מקׁש יבים ׁש הם מוּ ם אזנים, ונקראים ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נׁש מעת  ׁש א ה לּ ב, וּ ברצ וֹ ן בּ לחׁש  ּת פלּ תם ׁש ּמ תּפ ללים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם

לאחר ּת פלּ ה  כּ ל אוֹ תּה  לּה  וּ מקׁש יבים ע וֹ לה, הזּ וֹ  הּת פלּ ה . ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
נׁש מעת ּת פ לּ ה אוֹ תּה  ואם אזנים . בּ עלי  ׁש נּ קראים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם
מקׁש יבים וא למעלה, לּה  ׁש ּמ קׁש יב  מי אין אדם , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלאזני
צרי  ּכ מ וּ ם בּ ראׁש וֹ נה . ׁש וֹ מע למי ּפ רט אחרים, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָל ּה 
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ׁש דּ בּ וּ ר וע וֹ ד, אדם. בּ ני  ּת פלּ ה אוֹ תּה  את י ׁש מעוּ  ׁש א ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה מר
העליוֹ ן  העוֹ לם ׁש ל ודבר  העליוֹ ן, בּ עוֹ לם נאחז ּת פלּ ה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל 
קוֹ רא אחד בּ ּת וֹ רה, ׁש ּק וֹ רא מי זה  כּ מוֹ  לׁש מע.  צרי ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵאין
בּ אמ וּ נה גּ וֹ רעים  הם בּ ּת וֹ רה, קוֹ ראים ׁש נים ואם ל ׁש ּת ק. ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
ׁש ני  אז אחד, הכּ ל דּ בּ וּ ר ואחד  קוֹ ל ׁש אחד מ וּ ם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,
קוֹ ל  ׁש יּ היה א לּ א האמוּ נה. גריע וּ ת ז וֹ  דבּ וּ רים וּ ׁש ני ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְקוֹ לוֹ ת
ד בּ וּ ר ואוֹ תוֹ  קוֹ ל אוֹ תוֹ  ׁש יּ היה כּ די  , ׁש צּ רי כּ מוֹ  אחד  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְוד בּ וּ ר
ּת פלּ ה כּ ׁש א וֹ ת ּה  הזּ קן , עזריא"ל ׁש מ וֹ  הממ נּ ה  ואוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד.

בּ לחׁש , בּ עליע וֹ לה אוֹ תם וכל  מחנוֹ ת, רבּ וֹ א ׁש ים אוֹ תן כּ ל  ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
כּ לּ םעינים  אזנים, בּ עלי אוֹ תם וכל א וֹ תוֹ , ונוֹ ׁש קים י וֹ צאים ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

ּת פלּ ה  ׁש ל ׁש כּ ת וּ בד בּ וּ ר זהוּ  לד )ׁש ע וֹ לה. אל (תהלים ה' עיני ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
בּ עלי  א לּ וּ  - צדּ יקים אל  ה' עיני  ׁש ועתם . אל  ואזניו ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

ׁש יּ ׁש  מוּ ם ׁש לּ מּט ה, ׁש לּ מעלה.(שאין)העינים עינים בּ עלי ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האזנים. בּ עלי  אלּ ה - ׁש ועתם אל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואזניו

מימי  סע  א י  יקיצ אל יי ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָעיני

ׁש ועתםעיני אל ואזניו  צדּ יקים אל טז)ה' ח"ב:(לד, – [זוהר ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

פקודי רכ"ה :)פ' היוּ ](דף י וֹ סי ורבּ י אחא ור בּ י אבּ א ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
רבּ י  את ראוּ  הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד  לצּפ וֹ רי. מּט בריה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְהוֹ לכים
ודּ אי  אבּ א, רבּ י אמר עּמ וֹ . חיּ יא  ורבּ י בּ א ׁש היה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר 
כּ יון  אליהם. ׁש הגּ יע וּ  עד  להם חכּ וּ  הכינה. עם ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנׁש ּת ּת ף 

כּ תוּ ב אלעזר, ר בּ י  אמר  אליהם, לד )ׁש הגּ יע וּ  ה'(תהלים עיני  ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
זּ ה מה קׁש ה, זה ּפ סוּ ק ׁש ועתם. אל ואזניו צדּ יקים ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶאל

צדּ יקים אל ה' ה וּ אעיני   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הׁש גּ חת בּ ׁש ביל אם ? ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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יהויז זכרם:ּפ ני מארץ להכרית רע בּ עשׂ י 
ויהויח הצּ ילם:צעקוּ  צרוֹ תם וּ מכּ ל ׁש מע 
יהויט רוּ חקרוֹ ב דּ כּ אי ואת לב לנׁש בּ רי 

ׁש יע: יהוכ יוֹ  יצּ ילנּ וּ  וּ מכּ לּ ם צדּ יק רעוֹ ת :רבּ וֹ ת 
נׁש בּ רה:כא א מהנּ ה אחת עצמוֹ תיו כּ ל ׁש מר
יאׁש מוּ :כב צדּ יק ושׂ נאי רעה רׁש ע ּפ וֹ דהכגּת מוֹ תת 

יהו: ֹבּ ו החסים כּ ל יאׁש מוּ  וא עבדיו נפׁש  

כּ ּמ ה ראינוּ  הרי הזּ ה, בּ עוֹ לם להם להיטיב כּ די ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
ה דה, עוֹ רבי  כּ מוֹ  מז וֹ נוֹ ת ואפלּ וּ  הזּ ה, ׁש בּ עוֹ לם  הם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

צדּ יקים אל  ה' עיני זּ ה מה , ּכ אם להיג. יכ וֹ לים ?א ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
כּ לּ ם העוֹ לם, בּ ריּ וֹ ת  אוֹ תם כּ ל וּ ראה, בּ א יׁש . כּ אן סוֹ ד ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש לּ צד  אוֹ תם זה. לצד וּ בין זה לצד בּ ין למעלה, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְידוּ עים
עליהם. ּת מיד והׁש גּ חתוֹ  אליו, למעלה נוֹ דעים  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהּק ד ה
עליהם. ּת מיד  והׁש גּ חתוֹ  לוֹ , נוֹ דעים הּט מאה ׁש לּ צד ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תם
א הּק ד ה, צד ׁש ל ההׁש גּ חה  אוֹ תּה  ׁש וֹ לטת ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוּ במק וֹ ם
יכוֹ ל  וא לע וֹ למים אליו יקרב וא האחר, הצּ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יח 
אל  ה' עיני  ולכן ע וֹ שׂ ה. ה וּ א  מה בּ כל  מּמ קוֹ מוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלדחוֹ תוֹ 
עליו. לׁש ט  יכוֹ ל  א האחר הצּ ד זה מוּ ם וגוֹ ', ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
ה ּט וֹ בה ההׁש גּ חה וכל  ׁש מימי , סיּ וּ ע  כּ אן יׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועכׁש ו
יכוֹ ל  א רע דּ בר וכל  אחר  צד וכל  כּ אן, היא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה

עליכם. ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִלׁש ט

תהלי זוהר 

יתה 339זוהר הלימוד כסליו סדר כו  ליו

לד תהלי מזמור  | לחודש  ה | ראשו ספר

הרע הצר וכסלות ט ב ה צר ְֵֵֶֶַַַַָָחכמת 

ה 'ר בּ וֹ ת  י צּ ילנּ וּ  וּ מּכ לּ ם  צדּ יק כ )רעוֹ ת בראשית :(לד, [זוהר ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

וישב קפ.)פ' בּ ארץ ](דף אביו  מגוּ רי  בּ ארץ יעקב ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַויּ ׁש ב
ואמר , ּפ תח חיּ יא רבּ י לד )כּ נען. צ דּ יק (תהלים רעוֹ ת רבּ וֹ ת ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

מן  לאדם לוֹ  י ׁש  מקטרגים כּ ּמ ה  ראה בּ א ה' י צּ יל נּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ִוּ מכּ לּ ם
נׁש מה בּ וֹ  נתן הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  לאדם]היּ וֹ ם [להתקים][ד"א ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מזדּ ּמ ן  מיּ ד העוֹ לם, לאויר  י וֹ צא ׁש אדם  ׁש כּ יון הזּ ה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ׁש כּ תוּ ב ׁש נּ אמר, כּ מוֹ  הרע, יצר עּמ וֹ  ד )להׁש ּת ּת ף (בראשית  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

וא וגוֹ ', רבץ חּט את וּ באל ּפ תח הרע. יצר עּמ וֹ  מׁש ּת ּת ף ז ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֹ
את ׁש וֹ מרים ׁש נּ וֹ לדים, מיּ וֹ ם  הבּ המוֹ ת ׁש הרי הוּ א,  ּׁש כ ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ראה
ואדם הרעים, הּמ קוֹ מוֹ ת וּ מכּ ל האׁש   ֹמּת ו וּ ב וֹ רחים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעצמם 
ׁש רוּ י  הרע ׁש יּ צר מוּ ם הא ׁש ,  ֹלתו עצמוֹ  את לזרק בּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמיּ ד

רעה. לדר אוֹ תוֹ  מסיט וּ מיּ ד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ תוֹ כוֹ ,

ד )ׁש כּ ת וּ בוּ בארנוּ , זקן (קהלת מּמ ל וחכם  מסכּ ן  ילד ט וֹ ב ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
- ילד  טוֹ ב  ע וֹ ד. להזּ הר  ידע א אׁש ר ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְוּ כסיל
מוּ עטים מ יּ מים ילד ׁש הוּ א טוֹ ב יצר ׁש הוּ א הּט וֹ ב, יצר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶזהוּ 

ואיל ׁש נים עשׂ ר מׁש ה ׁש הרי האדם, כּ מ וֹ [עמו]עם , ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הרע, יצר הוּ א זה - מּמ ל וּ כסיל. זקן מּמ ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ת בּ אר .
- וּ כסיל  זקן אדם. בּ ני על בּ עוֹ לם וׁש לּ יט  מל נקרא ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
ויוֹ צא נוֹ לד אדם ׁש כּ אׁש ר ׁש בּ אר וּ הוּ , כּ מוֹ  ודּ אי, זקן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
מל הוּ א כּ ן ועל  האדם, עם מזדּ ּמ ן ה וּ א  העוֹ לם, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלאויר
להזהיר כתוּ ב א עוֹ ד, להזּ הר ידע א אׁש ר וּ כסיל. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָזקן
עליו  ׁש מה, אמר ועליו כּ סיל, ׁש הוּ א מוּ ם להזּ הר , ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
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יהויז זכרם:ּפ ני מארץ להכרית רע בּ עשׂ י 
ויהויח הצּ ילם:צעקוּ  צרוֹ תם וּ מכּ ל ׁש מע 
יהויט רוּ חקרוֹ ב דּ כּ אי ואת לב לנׁש בּ רי 

ׁש יע: יהוכ יוֹ  יצּ ילנּ וּ  וּ מכּ לּ ם צדּ יק רעוֹ ת :רבּ וֹ ת 
נׁש בּ רה:כא א מהנּ ה אחת עצמוֹ תיו כּ ל ׁש מר
יאׁש מוּ :כב צדּ יק ושׂ נאי רעה רׁש ע ּפ וֹ דהכגּת מוֹ תת 

יהו: ֹבּ ו החסים כּ ל יאׁש מוּ  וא עבדיו נפׁש  

כּ ּמ ה ראינוּ  הרי הזּ ה, בּ עוֹ לם להם להיטיב כּ די ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
ה דה, עוֹ רבי  כּ מוֹ  מז וֹ נוֹ ת ואפלּ וּ  הזּ ה, ׁש בּ עוֹ לם  הם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

צדּ יקים אל  ה' עיני זּ ה מה , ּכ אם להיג. יכ וֹ לים ?א ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
כּ לּ ם העוֹ לם, בּ ריּ וֹ ת  אוֹ תם כּ ל וּ ראה, בּ א יׁש . כּ אן סוֹ ד ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש לּ צד  אוֹ תם זה. לצד וּ בין זה לצד בּ ין למעלה, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְידוּ עים
עליהם. ּת מיד והׁש גּ חתוֹ  אליו, למעלה נוֹ דעים  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהּק ד ה
עליהם. ּת מיד  והׁש גּ חתוֹ  לוֹ , נוֹ דעים הּט מאה ׁש לּ צד ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תם
א הּק ד ה, צד ׁש ל ההׁש גּ חה  אוֹ תּה  ׁש וֹ לטת ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוּ במק וֹ ם
יכוֹ ל  וא לע וֹ למים אליו יקרב וא האחר, הצּ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יח 
אל  ה' עיני  ולכן ע וֹ שׂ ה. ה וּ א  מה בּ כל  מּמ קוֹ מוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלדחוֹ תוֹ 
עליו. לׁש ט  יכוֹ ל  א האחר הצּ ד זה מוּ ם וגוֹ ', ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
ה ּט וֹ בה ההׁש גּ חה וכל  ׁש מימי , סיּ וּ ע  כּ אן יׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועכׁש ו
יכוֹ ל  א רע דּ בר וכל  אחר  צד וכל  כּ אן, היא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה

עליכם. ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִלׁש ט
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הרע הצר וכסלות ט ב ה צר ְֵֵֶֶַַַַָָחכמת 

ה 'ר בּ וֹ ת  י צּ ילנּ וּ  וּ מּכ לּ ם  צדּ יק כ )רעוֹ ת בראשית :(לד, [זוהר ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

וישב קפ.)פ' בּ ארץ ](דף אביו  מגוּ רי  בּ ארץ יעקב ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַויּ ׁש ב
ואמר , ּפ תח חיּ יא רבּ י לד )כּ נען. צ דּ יק (תהלים רעוֹ ת רבּ וֹ ת ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

מן  לאדם לוֹ  י ׁש  מקטרגים כּ ּמ ה  ראה בּ א ה' י צּ יל נּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ִוּ מכּ לּ ם
נׁש מה בּ וֹ  נתן הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  לאדם]היּ וֹ ם [להתקים][ד"א ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מזדּ ּמ ן  מיּ ד העוֹ לם, לאויר  י וֹ צא ׁש אדם  ׁש כּ יון הזּ ה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ׁש כּ תוּ ב ׁש נּ אמר, כּ מוֹ  הרע, יצר עּמ וֹ  ד )להׁש ּת ּת ף (בראשית  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

וא וגוֹ ', רבץ חּט את וּ באל ּפ תח הרע. יצר עּמ וֹ  מׁש ּת ּת ף ז ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֹ
את ׁש וֹ מרים ׁש נּ וֹ לדים, מיּ וֹ ם  הבּ המוֹ ת ׁש הרי הוּ א,  ּׁש כ ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ראה
ואדם הרעים, הּמ קוֹ מוֹ ת וּ מכּ ל האׁש   ֹמּת ו וּ ב וֹ רחים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעצמם 
ׁש רוּ י  הרע ׁש יּ צר מוּ ם הא ׁש ,  ֹלתו עצמוֹ  את לזרק בּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמיּ ד

רעה. לדר אוֹ תוֹ  מסיט וּ מיּ ד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ תוֹ כוֹ ,

ד )ׁש כּ ת וּ בוּ בארנוּ , זקן (קהלת מּמ ל וחכם  מסכּ ן  ילד ט וֹ ב ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
- ילד  טוֹ ב  ע וֹ ד. להזּ הר  ידע א אׁש ר ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְוּ כסיל
מוּ עטים מ יּ מים ילד ׁש הוּ א טוֹ ב יצר ׁש הוּ א הּט וֹ ב, יצר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶזהוּ 

ואיל ׁש נים עשׂ ר מׁש ה ׁש הרי האדם, כּ מ וֹ [עמו]עם , ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הרע, יצר הוּ א זה - מּמ ל וּ כסיל. זקן מּמ ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ת בּ אר .
- וּ כסיל  זקן אדם. בּ ני על בּ עוֹ לם וׁש לּ יט  מל נקרא ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
ויוֹ צא נוֹ לד אדם ׁש כּ אׁש ר ׁש בּ אר וּ הוּ , כּ מוֹ  ודּ אי, זקן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
מל הוּ א כּ ן ועל  האדם, עם מזדּ ּמ ן ה וּ א  העוֹ לם, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלאויר
להזהיר כתוּ ב א עוֹ ד, להזּ הר ידע א אׁש ר וּ כסיל. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָזקן
עליו  ׁש מה, אמר ועליו כּ סיל, ׁש הוּ א מוּ ם להזּ הר , ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
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ב )הלוֹ ם, החׁש (קהלת מּפ סלת ׁש הרי , הוֹ ל  בּ חׁש והכּ סיל  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌
לעוֹ למים. אוֹ ר לוֹ  ואין בּ א, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָהוּ א

וחכם,רבּ י  מסכּ ן ילד טוֹ ב כּ תוּ ב ראה, בּ א אמר , ׁש מע וֹ ן ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מסכּ ן  ילד  זה הרימי  יצר? ׁש ה וּ א  ונתבּ אר בּ אר וּ ה, ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ילד , טוֹ ב אבל לז)טוֹ ב. גּ ם(תהלים הייתי  נער ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌
מעצמ וֹ  לוֹ  ׁש אין מסכּ ן, ילד ׁש הוּ א נער הוּ א וזה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָזקנּת י,

נער נקרא ול ּמ ה הלּ בנהכּ לוּ ם. חדּ וּ ׁש  לוֹ  ׁש יּ ׁש  מ וּ ם ? ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  מסכּ ן, ילד הוּ א ותמיד מתח דּ ׁש ת, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּת מיד
יצר זהוּ  - זקן  מ ּמ ל חכמה. בּ וֹ  ׁש וֹ רה מוּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוחכם ,
מּט מאתוֹ  יצא א ׁש היה מיּ וֹ ם ׁש הרי ׁש נּ אמר, כּ מ וֹ  ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהרע,
והוֹ ל רעה,  לדר הם דּ רכיו ׁש כּ ל כּ סיל, והוּ א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.
עם בּ א והוּ א להזּ הר, יוֹ דע  וא האדם בּ ני את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מסּט ה
בּ א רעה .  לדר טוֹ בה  מדּ ר להסטוֹ תם כּ די בּ עלילוֹ ת ֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם

אדם עם מקדּ ים זה על ל וֹ ,ראה, ׁש יּ אמין  כּ די  ׁש נּ וֹ לד, בּ יּ וֹ ם ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
וד וֹ מה לוֹ , להאמין האדם יכוֹ ל א הּט וֹ ב, יצר  כּ ׁש בּ א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

ער וּ ם רׁש ע הוּ א מי ׁש נינוּ , זה כּ מוֹ  כּ מעמסה. מי עליו זהוּ  ? ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
הדּ ין, בּ על חבר וֹ  יבא טרם הדּ יּ ן לפני  דּ בריו לטען ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ קדּ ים

ׁש נּ אמר יח)כּ מוֹ  זה(משלי  כּ מוֹ  וגוֹ '. בּ ריבוֹ  הראׁש וֹ ן צדּ יק ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌
הזה] נ"א ׁש נּ אמר [הוא כּ מוֹ  ערוּ ם, ג )ר ׁש ע  היה(בראשית והנּ חׁש  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

חבר וֹ  יבא בּ טרם אדם ׁש ל עּמ וֹ  וׁש וֹ רה מקדּ ים וה וּ א  ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָערוּ ם,
עליו. עּמ וֹ לׁש רוֹ ת טענת וֹ  טוֹ ען והנּ ה מקדּ ים, ׁש הוּ א וּ מוּ ם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ו א  ע ּמ וֹ  האדם את מרע הּט וֹ ב , יצר ׁש הוּ א  חברוֹ , כּ ׁש בּ א -ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ׁש ל הּמ אוֹ ת כּ ל כּ תפ וֹ  על  הטעין  כּ אלּ וּ  רא ׁש וֹ  לזקף ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ָיכ וֹ ל 
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עּמ וֹ  ׁש הק דּ ים ערוּ ם  ר ׁש ע אוֹ ת וֹ  בּ גלל אמרהעוֹ לם זה ועל . ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ט )ׁש מה נׁש מעים,(קהלת  אינם וּ דבריו בּ זוּ יה הּמ ס כּ ן וחכמת ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מאדם ׁש ּמ קבּ ל דּ יּ ן  כּ ל  כּ ן, ועל אחר. הקדּ ים  ׁש הנּ ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִמוּ ם
אחרת ּת וֹ עבה עליו קבּ ל  כּ אלּ וּ  חבר וֹ , יבא בּ טרם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָדּ בר 

אלּ א שם)לאמוּ נה, ׁש ל (משלי   דּ ר הוּ א וזה  וחקרוֹ , רעהוּ  וּ בא  ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
לאוֹ תוֹ  האמין ׁש א הזּ ה ה צּ דּ יק  האדם ׁש הרי  צדּ יק. ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָאדם
הּט וֹ ב. יצר  ׁש הוּ א חבר וֹ , יבא בּ טרם הרע יצר ׁש ל ער וּ ם ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָרׁש ע
צ דּ יק  א וֹ ת וֹ  אבל  הבּ א. לעוֹ לם נכ ׁש לים אדם בּ ני  זה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
ׁש א כּ די  הזּ ה בּ עוֹ לם  סוֹ בל רעוֹ ת כּ ּמ ה מרבּ וֹ נוֹ , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ּפ וֹ חד
ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הרע, יצר אוֹ תוֹ  עם י ׁש ּת ּת ף וא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַיאמין

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מכּ לּ ם. אוֹ תוֹ  לד )מצּ יל צ דּ יק (תהלים  רעוֹ ת רבּ וֹ ת ַ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
צדּ יק, אלּ א  לצּ דּ יק, רעוֹ ת רבּ וֹ ת כתוּ ב א ה '. יצּ ילנּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ִוּ מכּ לּ ם
הּק דוֹ ׁש   ּכ וּ מוּ ם בּ וֹ , מרצּ ה הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
בּ עוֹ לם הכּ ל מן אוֹ תוֹ  וּ מצּ יל האדם מאוֹ תוֹ  מר צּ ה הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌

חלק וֹ . אׁש רי הבּ א. וּ בעוֹ לם ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה
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ב )הלוֹ ם, החׁש (קהלת מּפ סלת ׁש הרי , הוֹ ל  בּ חׁש והכּ סיל  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌
לעוֹ למים. אוֹ ר לוֹ  ואין בּ א, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָהוּ א

וחכם,רבּ י  מסכּ ן ילד טוֹ ב כּ תוּ ב ראה, בּ א אמר , ׁש מע וֹ ן ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מסכּ ן  ילד  זה הרימי  יצר? ׁש ה וּ א  ונתבּ אר בּ אר וּ ה, ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ילד , טוֹ ב אבל לז)טוֹ ב. גּ ם(תהלים הייתי  נער ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌
מעצמ וֹ  לוֹ  ׁש אין מסכּ ן, ילד ׁש הוּ א נער הוּ א וזה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָזקנּת י,

נער נקרא ול ּמ ה הלּ בנהכּ לוּ ם. חדּ וּ ׁש  לוֹ  ׁש יּ ׁש  מ וּ ם ? ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  מסכּ ן, ילד הוּ א ותמיד מתח דּ ׁש ת, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּת מיד
יצר זהוּ  - זקן  מ ּמ ל חכמה. בּ וֹ  ׁש וֹ רה מוּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוחכם ,
מּט מאתוֹ  יצא א ׁש היה מיּ וֹ ם ׁש הרי ׁש נּ אמר, כּ מ וֹ  ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהרע,
והוֹ ל רעה,  לדר הם דּ רכיו ׁש כּ ל כּ סיל, והוּ א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.
עם בּ א והוּ א להזּ הר, יוֹ דע  וא האדם בּ ני את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מסּט ה
בּ א רעה .  לדר טוֹ בה  מדּ ר להסטוֹ תם כּ די בּ עלילוֹ ת ֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם

אדם עם מקדּ ים זה על ל וֹ ,ראה, ׁש יּ אמין  כּ די  ׁש נּ וֹ לד, בּ יּ וֹ ם ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
וד וֹ מה לוֹ , להאמין האדם יכוֹ ל א הּט וֹ ב, יצר  כּ ׁש בּ א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

ער וּ ם רׁש ע הוּ א מי ׁש נינוּ , זה כּ מוֹ  כּ מעמסה. מי עליו זהוּ  ? ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
הדּ ין, בּ על חבר וֹ  יבא טרם הדּ יּ ן לפני  דּ בריו לטען ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ קדּ ים

ׁש נּ אמר יח)כּ מוֹ  זה(משלי  כּ מוֹ  וגוֹ '. בּ ריבוֹ  הראׁש וֹ ן צדּ יק ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌
הזה] נ"א ׁש נּ אמר [הוא כּ מוֹ  ערוּ ם, ג )ר ׁש ע  היה(בראשית והנּ חׁש  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

חבר וֹ  יבא בּ טרם אדם ׁש ל עּמ וֹ  וׁש וֹ רה מקדּ ים וה וּ א  ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָערוּ ם,
עליו. עּמ וֹ לׁש רוֹ ת טענת וֹ  טוֹ ען והנּ ה מקדּ ים, ׁש הוּ א וּ מוּ ם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ו א  ע ּמ וֹ  האדם את מרע הּט וֹ ב , יצר ׁש הוּ א  חברוֹ , כּ ׁש בּ א -ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ׁש ל הּמ אוֹ ת כּ ל כּ תפ וֹ  על  הטעין  כּ אלּ וּ  רא ׁש וֹ  לזקף ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ָיכ וֹ ל 
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עּמ וֹ  ׁש הק דּ ים ערוּ ם  ר ׁש ע אוֹ ת וֹ  בּ גלל אמרהעוֹ לם זה ועל . ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ט )ׁש מה נׁש מעים,(קהלת  אינם וּ דבריו בּ זוּ יה הּמ ס כּ ן וחכמת ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מאדם ׁש ּמ קבּ ל דּ יּ ן  כּ ל  כּ ן, ועל אחר. הקדּ ים  ׁש הנּ ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִמוּ ם
אחרת ּת וֹ עבה עליו קבּ ל  כּ אלּ וּ  חבר וֹ , יבא בּ טרם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָדּ בר 

אלּ א שם)לאמוּ נה, ׁש ל (משלי   דּ ר הוּ א וזה  וחקרוֹ , רעהוּ  וּ בא  ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
לאוֹ תוֹ  האמין ׁש א הזּ ה ה צּ דּ יק  האדם ׁש הרי  צדּ יק. ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָאדם
הּט וֹ ב. יצר  ׁש הוּ א חבר וֹ , יבא בּ טרם הרע יצר ׁש ל ער וּ ם ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָרׁש ע
צ דּ יק  א וֹ ת וֹ  אבל  הבּ א. לעוֹ לם נכ ׁש לים אדם בּ ני  זה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
ׁש א כּ די  הזּ ה בּ עוֹ לם  סוֹ בל רעוֹ ת כּ ּמ ה מרבּ וֹ נוֹ , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ּפ וֹ חד
ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הרע, יצר אוֹ תוֹ  עם י ׁש ּת ּת ף וא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַיאמין

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מכּ לּ ם. אוֹ תוֹ  לד )מצּ יל צ דּ יק (תהלים  רעוֹ ת רבּ וֹ ת ַ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
צדּ יק, אלּ א  לצּ דּ יק, רעוֹ ת רבּ וֹ ת כתוּ ב א ה '. יצּ ילנּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ִוּ מכּ לּ ם
הּק דוֹ ׁש   ּכ וּ מוּ ם בּ וֹ , מרצּ ה הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
בּ עוֹ לם הכּ ל מן אוֹ תוֹ  וּ מצּ יל האדם מאוֹ תוֹ  מר צּ ה הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌

חלק וֹ . אׁש רי הבּ א. וּ בעוֹ לם ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה
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יהואלה ריבה אתלדוד לחם יריבי את 
בּ עזרתי:בחמי: וקוּ מה וצנּ ה מגן והרקג החזק 

אני: יׁש עת לנפׁש י אמר רדפי לקראת וּ סגר חנית
חׁש ביד  ויחּפ רוּ  אחוֹ ר יּס גוּ  נפׁש י מבקׁש י ויכּ למוּ  יבׁש וּ 

יהוהרעתי: וּ מלא רוּ ח לפני כּ מץ יהיוּ  
יהוודּ וֹ חה: וּ מלא וחלקלקּ וֹ ת  חׁש דרכּ ם יהי 
:חפרוּ זרדפם חנּ ם רׁש ּת ם ׁש חת לי טמנוּ  חנּ ם כּ י 

טמןחלנפׁש י: אׁש ר ורׁש ּת וֹ  ידע א ׁש וֹ אה ּת בוֹ אהוּ  
בּ ּה : יּפ ל ּב ׁש וֹ אה בּ יהוטּת לכּ דוֹ  ּת גיל ונפׁש י 

ׁש וּ עתוֹ : בּ י יהויּת שׂ ישׂ  ּת אמרנה עצמוֹ תי כּ ל 
מגּ זלוֹ : ואביוֹ ן ועני מּמ נּ וּ  מחזק עני מצּ יל  ֹכמו מי

מריבי עלי קמו  א
וגו' יריבי את ה' א)ריבה לה ]:(לה, לפרק תהלי קמו[שימוש א .

שלו והש .ותנצח ימי ג' בוקר בכל  אמור ריבי בעלי   עלי
וצנה .  מג "החזק מ ה ' לוחמי, את לח" מ י ' י "ה.

תהלי שימוש

נ מה רח נפ ל רגת  לְְֶֶֶַַָָָֹ

כמ וֹ ּכ ל מי ה ' ּת אמרנה י)עצמוֹ תי ת :(לה , פ' שמות - רומה [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

קמ"ב.) עליה](דף וׁש וֹ לט הזּ וֹ  הנּ פׁש  על  ׁש רוֹ כב זהוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָהרוּ ח,
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הזּ וֹ . לרוּ ח כּ ּס א  היא והנּ פׁש  ,צּ רי מה בּ כל  לּה  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵוּ מאיר 
וּ מאירה עליו  וׁש וֹ לטת הזּ וֹ , הרוּ ח את מ וֹ ציאה היא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה,
ונאוֹ ר הזּ וֹ , בּ נּ ׁש מה  ּת ל וּ יה ר וּ ח ואוֹ תּה  החיּ ים, אוֹ ר בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְל וֹ 
רוּ ח, בּ אוֹ תּה  ּת לוּ יה נפ ׁש  אוֹ תּה  ׁש ּמ איר . הא וֹ ר  בּ אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

אחד . קׁש ר וה כּ ל מּמ נּ ה, ונזּ וֹ נית מּמ נּ ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ נא וֹ רה

עּת יק ועד  נביעת  ֹלתו עוֹ לה א זוֹ  עלי וֹ נה ׁש נּ ׁש מה ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מוּ ם מּמ נּ וּ , וּ מתמ לּ את  הנּ סּת רים, כּ ל נסּת ר ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יקים,
נפ ׁש , ׁש היא עדן, לגן נכנסת א הזּ וֹ  הר וּ ח - פ וֹ סק ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש א
נפׁש  למעלה. וּ נ ׁש מה  עדן, בּ גן אלּ א ׁש וֹ רה א הרוּ ח ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ לעוֹ לם

מתיבת מתישבת)זוֹ  זה(לא  כּ מוֹ  למּט ה. הגּ וּ ף  ֹבּ תו בּ מק וֹ מּה  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
אחד , קׁש ר ׁש כּ לּ ם  גּ ב על ואף בּ אדם. נפרדים  ּכ למּט ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַהכּ ל 
לגן  נכנסת הרוּ ח הבּ אר . נביעת  ֹלת ו למעלה עוֹ לה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה

 ֹבּ תו מתי בת הנּ פ ׁש  ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  הּק בר.עדן ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

בּ ּק בר,ואם  הגּ וּ ף   ֹבּ תו ׁש ּמ תי בת למעלה ה נּ פׁש  ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ה ּק בר הוּ א ולכן איפה קׁש ה, קל ּפ ה אוֹ תּה   ֹבּ תו אלּ א  ? ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

דּ רג וֹ ת ׁש ׁש  ולכן זה, כּ מוֹ  זה והכּ ל ׁש לּ מּט ה, זוֹ  כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 
ׁש העצמ וֹ ת זמן וּ בכל אחד . וסוֹ ד אחד קׁש ר והן ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנפרדוֹ ת ,
סוֹ ד  יׁש  כּ אן ׁש ם. נמצאת הזּ וֹ  הנּ פ ׁש  הּק בר ,  ֹבּ תו ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצאוֹ ת
מתעּט רת ׁש הנּ ׁש מה בּ ׁש עה חטא. יראי  האמת  דר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְליוֹ דעי
עליוֹ ן  בּ אוֹ ר  ע וֹ מדת והר וּ ח  ה ּק דוֹ ׁש ה, העטרה  ֹבּ תו ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
י וֹ רדת ׁש הרוּ ח בּ ׁש עה הזּ וֹ , הנּ פׁש  - וּ זמנּ ים  וחדׁש ים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ ׁש בּ תוֹ ת
עוֹ מדת היא ונוֹ צץ, מאיר עדן בּ גן לדוּ ר  העלי וֹ ן האוֹ ר  ִֹמּת ו◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
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לחודש ו

יהואלה ריבה אתלדוד לחם יריבי את 
בּ עזרתי:בחמי: וקוּ מה וצנּ ה מגן והרקג החזק 

אני: יׁש עת לנפׁש י אמר רדפי לקראת וּ סגר חנית
חׁש ביד  ויחּפ רוּ  אחוֹ ר יּס גוּ  נפׁש י מבקׁש י ויכּ למוּ  יבׁש וּ 

יהוהרעתי: וּ מלא רוּ ח לפני כּ מץ יהיוּ  
יהוודּ וֹ חה: וּ מלא וחלקלּק וֹ ת  חׁש דרכּ ם יהי 
:חפרוּ זרדפם חנּ ם רׁש ּת ם ׁש חת לי טמנוּ  חנּ ם כּ י 

טמןחלנפׁש י: אׁש ר ורׁש ּת וֹ  ידע א ׁש וֹ אה ּת בוֹ אהוּ  
בּ ּה : יּפ ל ּב ׁש וֹ אה בּ יהוטּת לכּ דוֹ  ּת גיל ונפׁש י 

ׁש וּ עתוֹ : ּב י יהויּת שׂ ישׂ  ּת אמרנה עצמוֹ תי כּ ל 
מגּ זלוֹ : ואביוֹ ן ועני מּמ נּ וּ  מחזק עני מצּ יל  ֹכמו מי

מריבי עלי קמו  א
וגו' יריבי את ה' א)ריבה לה ]:(לה, לפרק תהלי קמו[שימוש א .

שלו והש .ותנצח ימי ג' בוקר בכל  אמור ריבי בעלי   עלי
וצנה .  מג "החזק מ ה ' לוחמי, את לח" מ י ' י "ה.

תהלי שימוש

נ מה רח נפ ל רגת  לְְֶֶֶַַָָָֹ

כמ וֹ ּכ ל מי ה ' ּת אמרנה י)עצמוֹ תי ת :(לה , פ' שמות - רומה [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

קמ"ב.) עליה](דף וׁש וֹ לט הזּ וֹ  הנּ פׁש  על  ׁש רוֹ כב זהוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָהרוּ ח,
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הזּ וֹ . לרוּ ח כּ ּס א  היא והנּ פׁש  ,צּ רי מה בּ כל  לּה  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵוּ מאיר 
וּ מאירה עליו  וׁש וֹ לטת הזּ וֹ , הרוּ ח את מ וֹ ציאה היא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה,
ונאוֹ ר הזּ וֹ , בּ נּ ׁש מה  ּת ל וּ יה ר וּ ח ואוֹ תּה  החיּ ים, אוֹ ר בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְל וֹ 
רוּ ח, בּ אוֹ תּה  ּת לוּ יה נפ ׁש  אוֹ תּה  ׁש ּמ איר . הא וֹ ר  בּ אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

אחד . קׁש ר וה כּ ל מּמ נּ ה, ונזּ וֹ נית מּמ נּ ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ נא וֹ רה

עּת יק ועד  נביעת  ֹלתו עוֹ לה א זוֹ  עלי וֹ נה ׁש נּ ׁש מה ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מוּ ם מּמ נּ וּ , וּ מתמ לּ את  הנּ סּת רים, כּ ל נסּת ר ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יקים,
נפ ׁש , ׁש היא עדן, לגן נכנסת א הזּ וֹ  הר וּ ח - פ וֹ סק ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש א
נפׁש  למעלה. וּ נ ׁש מה  עדן, בּ גן אלּ א ׁש וֹ רה א הרוּ ח ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ לעוֹ לם

מתיבת מתישבת)זוֹ  זה(לא  כּ מוֹ  למּט ה. הגּ וּ ף  ֹבּ תו בּ מק וֹ מּה  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
אחד , קׁש ר ׁש כּ לּ ם  גּ ב על ואף בּ אדם. נפרדים  ּכ למּט ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַהכּ ל 
לגן  נכנסת הרוּ ח הבּ אר . נביעת  ֹלת ו למעלה עוֹ לה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה

 ֹבּ תו מתי בת הנּ פ ׁש  ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  הּק בר.עדן ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

בּ ּק בר,ואם  הגּ וּ ף   ֹבּ תו ׁש ּמ תי בת למעלה ה נּ פׁש  ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ה ּק בר הוּ א ולכן איפה קׁש ה, קל ּפ ה אוֹ תּה   ֹבּ תו אלּ א  ? ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

דּ רג וֹ ת ׁש ׁש  ולכן זה, כּ מוֹ  זה והכּ ל ׁש לּ מּט ה, זוֹ  כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 
ׁש העצמ וֹ ת זמן וּ בכל אחד . וסוֹ ד אחד קׁש ר והן ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנפרדוֹ ת ,
סוֹ ד  יׁש  כּ אן ׁש ם. נמצאת הזּ וֹ  הנּ פ ׁש  הּק בר ,  ֹבּ תו ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצאוֹ ת
מתעּט רת ׁש הנּ ׁש מה בּ ׁש עה חטא. יראי  האמת  דר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְליוֹ דעי
עליוֹ ן  בּ אוֹ ר  ע וֹ מדת והר וּ ח  ה ּק דוֹ ׁש ה, העטרה  ֹבּ תו ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
י וֹ רדת ׁש הרוּ ח בּ ׁש עה הזּ וֹ , הנּ פׁש  - וּ זמנּ ים  וחדׁש ים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ ׁש בּ תוֹ ת
עוֹ מדת היא ונוֹ צץ, מאיר עדן בּ גן לדוּ ר  העלי וֹ ן האוֹ ר  ִֹמּת ו◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
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בּ ּת חלּ ה, הגּ וּ ף   ֹבּ תו ׁש היה בּ דּ י וֹ קן וּ מתגּ לּ מת הּק בר  ְֹבּ תו◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וּ מוֹ דוֹ ת וּ מׁש בּ חוֹ ת די וֹ קן, בּ אוֹ תוֹ  עוֹ לוֹ ת עצמוֹ ת אוֹ תן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְוכל

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הוּ א.  ּבּ ר ו לה)ל ּק דוֹ ׁש  ּת אמרנה(תהלים עצמתי כּ ל ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌
ּת אמרנה. א לּ א אוֹ מרוֹ ת, כתוּ ב  א . ֹכמו מי ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִה'

לראוֹ ת ,ואלמלא לעין רׁש וּ ת בּ לּ ילהנּת נה ר וֹ אה היתה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ זמנּ ים(כשיוצאת)כּ ׁש נּ כנסת חד ׁש ים ולילוֹ ת ׁש בּ ת ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הּק דוֹ ׁש  את וּ מ ׁש בּ חוֹ ת מ וֹ דוֹ ת הּק ברים גּ בּ י על דּ מיּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ְכּ מ וֹ 
ׁש א אוֹ תם מעכּ בת האדם בּ ני  טּפ ׁש וּ ת אבל  הוּ א.  ָּבּ רו◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
וא הזּ ה, בּ עוֹ לם עוֹ מדים מה  על מׁש גּ יחים וא ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְי וֹ דעים
כּ ל  הזּ ה, בּ ע וֹ לם העלי וֹ ן הּמ ל בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְחוֹ ׁש ׁש ים
ואי עוֹ מד , מה ועל העוֹ לם, אוֹ תוֹ  בּ כבוֹ ד להׁש גּ יח ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן

מת ּפ ר ׁש ים. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה דּ ברים

תיה חת עת  – כמ מי ה ' אמרנה עצמתי ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹֹל
 יתקרב ְְֲִָָָהעצמת 

כמוֹ ּכ ל  מי ה' ּת אמרנה י)עצמוֹ תי פ':(לה, דברים [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

רס"ז :)ואתחנן יצחק ](דף ר בּ י וגוֹ '. האלּ ה הדּ ברים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהיוּ 
לה)ּפ תח, מצּ יל (תהלים   ֹכמו מי  ה' ּת אמרנה עצמתי כּ ל  ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אוֹ תוֹ  אמר זה ּפ ס וּ ק מגּ זלוֹ . ואביוֹ ן ועני מּמ נּ וּ  מחזק ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָעני
עצמ וֹ ת ראה מי וכי ּת אמרנה , עצמתי  כּ ל  הּק דׁש . בּ ר וּ ח ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד

ׁש ירה ה וּ אׁש אוֹ מרוֹ ת  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ זמן הזּ ה הּפ סוּ ק אלּ א ? ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
להתקין  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ועתיד הּמ תים, את להחיוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעתיד

ׁש כּ תוּ ב למקוֹ מן, ואחת אחת כּ ל  וּ לקרב לז)העצמוֹ ת (יחזקאל  ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
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יׁש אלוּ ני:יא ידעּת י א אׁש ר חמס עדי יקוּ מוּ ן
לנפׁש י:יב ׁש כוֹ ל טוֹ בה ּת חת רעה ואנייגיׁש לּ מוּ ני 

על וּ תפלּ תי נפׁש י בצּ וֹ ם ענּ יתי שׂ ק ׁש י לבוּ  בּ חלוֹ תם
תׁש וּ ב: אםידחיקי כּ אבל התהלּ כּת י לי כּ אח כּ רע 

וכתוּ ב עצמוֹ , אל עצם עצמוֹ ת נח)וּת קרבוּ  ועצמתי(ישעיה  ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
אוֹ מר וֹ ת ׁש ירה איזוֹ  ׁש ירה. ל וֹ מר הן עתידוֹ ת  אז ה'יחליץ. ? ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌

 ֹכמו י שׂ ראל (מקדימים)מי אמרוּ  מּמ ה המעלּ ה הירה וזוֹ  , ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אחרי  אלּ א ה ּק דוֹ ׁש  הם את הזכּ יר וּ  א הם ׁש הרי היּ ם, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַעל 

ׁש כּ תוּ ב מלּ ים, טו)ׁש ׁש  הם(שמות וכאן  ה'. בּ אלם  כמכה מי  ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עני  מ צּ יל . ֹכמו מי ה' ׁש כּ ת וּ ב הּק ד וֹ ׁש , הם את  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ימים
ּת ּק יף  הרע ׁש יּ צר מוּ ם הרע , מיּ צר  טוֹ ב  יצר זה - מּמ נּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵמחזק

כּ כּ תוּ ב  אבן, כּ מוֹ  לו)הוּ א ויצר(יחזקאל האבן, לב את והסרתי ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ שׂ ר. לב לכם ונתּת י ׁש כּ תוּ ב בּ שׂ ר, הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּט וֹ ב

ל הע מ קס  עיהר על להתל  לאד ל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאסר

וגוֹ 'ואני שׂ ק  לבוּ ׁש י יג)ּב חלוֹ תם  וירא:(לה, פ' בראשית - (דף[זוהר ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

הרׁש עים]קה :) על להתּפ לּ ל לאדם ל וֹ  מצוה רבּ י, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
יכּ  וא למ וּ טב  ׁש יּ חזר וּ  ׁש כּ תוּ ב כּ די לגּ יהנּ ם, לה)נסוּ  ואני (תהלים  ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

להתּפ לּ ל  לאדם לוֹ  אסוּ ר ר בּ י, ואמר  וגוֹ '. שׂ ק לבוּ ׁש י ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ תם
הּק דוֹ ׁש  סלּ קוֹ  ׁש אלמלא הע וֹ לם, מן ׁש יּ סּת לּ קוּ  הרׁש עים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל 
בא א זרה , עבוֹ דה עוֹ בד כּ ׁש היה העוֹ לם  מן לתרח הוּ א   ָּבּ רו◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הי וּ , א ישׂ ראל וׁש בטי  לעוֹ לם, אבינוּ  דּ וד אברהם והּמ ל ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
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בּ ּת חלּ ה, הגּ וּ ף   ֹבּ תו ׁש היה בּ דּ י וֹ קן וּ מתגּ לּ מת הּק בר  ְֹבּ תו◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וּ מוֹ דוֹ ת וּ מׁש בּ חוֹ ת די וֹ קן, בּ אוֹ תוֹ  עוֹ לוֹ ת עצמוֹ ת אוֹ תן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְוכל

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הוּ א.  ּבּ ר ו לה)ל ּק דוֹ ׁש  ּת אמרנה(תהלים עצמתי כּ ל ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌
ּת אמרנה. א לּ א אוֹ מרוֹ ת, כתוּ ב  א . ֹכמו מי ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִה'

לראוֹ ת ,ואלמלא לעין רׁש וּ ת בּ לּ ילהנּת נה ר וֹ אה היתה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ זמנּ ים(כשיוצאת)כּ ׁש נּ כנסת חד ׁש ים ולילוֹ ת ׁש בּ ת ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הּק דוֹ ׁש  את וּ מ ׁש בּ חוֹ ת מ וֹ דוֹ ת הּק ברים גּ בּ י על דּ מיּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ְכּ מ וֹ 
ׁש א אוֹ תם מעכּ בת האדם בּ ני  טּפ ׁש וּ ת אבל  הוּ א.  ָּבּ רו◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
וא הזּ ה, בּ עוֹ לם עוֹ מדים מה  על מׁש גּ יחים וא ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְי וֹ דעים
כּ ל  הזּ ה, בּ ע וֹ לם העלי וֹ ן הּמ ל בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְחוֹ ׁש ׁש ים
ואי עוֹ מד , מה ועל העוֹ לם, אוֹ תוֹ  בּ כבוֹ ד להׁש גּ יח ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן

מת ּפ ר ׁש ים. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה דּ ברים

תיה חת עת  – כמ מי ה ' אמרנה עצמתי ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹֹל
 יתקרב ְְֲִָָָהעצמת 

כמוֹ ּכ ל  מי ה' ּת אמרנה י)עצמוֹ תי פ':(לה, דברים [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

רס"ז :)ואתחנן יצחק ](דף ר בּ י וגוֹ '. האלּ ה הדּ ברים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהיוּ 
לה)ּפ תח, מצּ יל (תהלים   ֹכמו מי  ה' ּת אמרנה עצמתי כּ ל  ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אוֹ תוֹ  אמר זה ּפ ס וּ ק מגּ זלוֹ . ואביוֹ ן ועני מּמ נּ וּ  מחזק ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָעני
עצמ וֹ ת ראה מי וכי ּת אמרנה , עצמתי  כּ ל  הּק דׁש . בּ ר וּ ח ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד

ׁש ירה ה וּ אׁש אוֹ מרוֹ ת  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ זמן הזּ ה הּפ סוּ ק אלּ א ? ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
להתקין  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ועתיד הּמ תים, את להחיוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעתיד

ׁש כּ תוּ ב למקוֹ מן, ואחת אחת כּ ל  וּ לקרב לז)העצמוֹ ת (יחזקאל  ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
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יׁש אלוּ ני:יא ידעּת י א אׁש ר חמס עדי יקוּ מוּ ן
לנפׁש י:יב ׁש כוֹ ל טוֹ בה ּת חת רעה ואנייגיׁש לּ מוּ ני 

על וּ תפלּ תי נפׁש י בצּ וֹ ם ענּ יתי שׂ ק ׁש י לבוּ  בּ חלוֹ תם
תׁש וּ ב: אםידחיקי כּ אבל התהלּ כּת י לי כּ אח כּ רע 

וכתוּ ב עצמוֹ , אל עצם עצמוֹ ת נח)וּת קרבוּ  ועצמתי(ישעיה  ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
אוֹ מר וֹ ת ׁש ירה איזוֹ  ׁש ירה. ל וֹ מר הן עתידוֹ ת  אז ה'יחליץ. ? ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌

 ֹכמו י שׂ ראל (מקדימים)מי אמרוּ  מּמ ה המעלּ ה הירה וזוֹ  , ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אחרי  אלּ א ה ּק דוֹ ׁש  הם את הזכּ יר וּ  א הם ׁש הרי היּ ם, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַעל 

ׁש כּ תוּ ב מלּ ים, טו)ׁש ׁש  הם(שמות וכאן  ה'. בּ אלם  כמכה מי  ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עני  מ צּ יל . ֹכמו מי ה' ׁש כּ ת וּ ב הּק ד וֹ ׁש , הם את  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ימים
ּת ּק יף  הרע ׁש יּ צר מוּ ם הרע , מיּ צר  טוֹ ב  יצר זה - מּמ נּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵמחזק

כּ כּ תוּ ב  אבן, כּ מוֹ  לו)הוּ א ויצר(יחזקאל האבן, לב את והסרתי ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ שׂ ר. לב לכם ונתּת י ׁש כּ תוּ ב בּ שׂ ר, הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּט וֹ ב

ל הע מ קס  עיהר על להתל  לאד ל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאסר

וגוֹ 'ואני שׂ ק  לבוּ ׁש י יג)ּב חלוֹ תם  וירא:(לה, פ' בראשית - (דף[זוהר ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

הרׁש עים]קה :) על להתּפ לּ ל לאדם ל וֹ  מצוה רבּ י, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
יכּ  וא למ וּ טב  ׁש יּ חזר וּ  ׁש כּ תוּ ב כּ די לגּ יהנּ ם, לה)נסוּ  ואני (תהלים  ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

להתּפ לּ ל  לאדם לוֹ  אסוּ ר ר בּ י, ואמר  וגוֹ '. שׂ ק לבוּ ׁש י ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ תם
הּק דוֹ ׁש  סלּ קוֹ  ׁש אלמלא הע וֹ לם, מן ׁש יּ סּת לּ קוּ  הרׁש עים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל 
בא א זרה , עבוֹ דה עוֹ בד כּ ׁש היה העוֹ לם  מן לתרח הוּ א   ָּבּ רו◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הי וּ , א ישׂ ראל וׁש בטי  לעוֹ לם, אבינוּ  דּ וד אברהם והּמ ל ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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ׁש חוֹ תי: עליטוקדר נאספוּ  ונאספוּ  שׂ מחוּ  וּ בצלעי 
דּמ וּ : וא קרעוּ  ידעּת י וא מעוֹ גטזנכים לעגי בּ חנפי 

ׁש נּ ימוֹ : עלי נפׁש ייזחרק הׁש יבה ּת ראה כּ ּמ ה אדני 
יחידתי: מכּ פירים בּ עםיחמאיהם רב בּ קהל אוֹ ד 

אהללךּ : חנּ םיטעצוּ ם שׂ נאי ׁש קר איבי לי ישׂ מחוּ  אל 
עין: דּ בריכּ יכ יקרצוּ  ארץ רגעי ועל ידבּ רוּ  ׁש לוֹ ם א 

יחׁש בוּ ן: האחכאמרמוֹ ת אמרוּ  ּפ יהם עלי ויּ רחיבוּ  
עינינוּ : ראתה יהוכבהאח ּת חרׁש ראיתה אל 

מּמ נּ י: ּת רחק אל למׁש ּפ טיכגאדני והקיצה העירה 
לריבי:אהי יהוכדואדני כצדק ׁש פטני 
היא:לי ישׂ מחוּ  בלבּ םכהואל יאמרוּ  אל 

בּ לּ ענוּ הוּ : יאמרוּ  אל נפׁש נוּ  יחדּ וכוהאח ויחּפ רוּ  יבׁש וּ  
עלי: הּמ גדּ ילים וּ כלּמ ה בׁש ת ׁש וּ  ילבּ  רעתי שׂ מחי

יהוכז יגדּ ל תמיד ויאמרוּ  צדקי חפצי וישׂ מחוּ  ירנּ וּ 
: ֹעבדּ ו ׁש לוֹ ם כּ לכחהחפץ צדק ּת הגּ ה וּ לׁש וֹ ני 

:ּת הלּ ת היּ וֹ ם

הצּ דּ יקים אוֹ תם וכל נּת נה, א והּת וֹ רה הּמ ׁש יח,  ֶוּ מל◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
יה וּ דה, ר בּ י אמר בּ עוֹ לם. היוּ  א וה נּ ביאים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוהחסידים
כּ לוּ ם בּ ר ׁש עים נמצא ׁש א הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש רוֹ אה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
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כּ תוּ ב  מה הענינים, אוֹ תם  הּמ לאכיםמכּ ל  ׁש ני ויּ באוּ  ? ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וגוֹ '. הנּ עלם)סדוֹ מה מדרׁש  כּ אן  (עד ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
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ׁש נּ ימוֹ : עלי נפׁש ייזחרק הׁש יבה ּת ראה כּ ּמ ה אדני 
יחידתי: מכּ פירים בּ עםיחמאיהם רב בּ קהל אוֹ ד 

אהללךּ : חנּ םיטעצוּ ם שׂ נאי ׁש קר איבי לי ישׂ מחוּ  אל 
עין: דּ בריכּ יכ יקרצוּ  ארץ רגעי ועל ידבּ רוּ  ׁש לוֹ ם א 

יחׁש בוּ ן: האחכאמרמוֹ ת אמרוּ  ּפ יהם עלי ויּ רחיבוּ  
עינינוּ : ראתה יהוכבהאח ּת חרׁש ראיתה אל 

מּמ נּ י: ּת רחק אל למׁש ּפ טיכגאדני והקיצה העירה 
לריבי:אהי יהוכדואדני כצדק ׁש פטני 
היא:לי ישׂ מחוּ  בלבּ םכהואל יאמרוּ  אל 

בּ לּ ענוּ הוּ : יאמרוּ  אל נפׁש נוּ  יחדּ וכוהאח ויחּפ רוּ  יבׁש וּ  
עלי: הּמ גדּ ילים וּ כלּמ ה בׁש ת ׁש וּ  ילבּ  רעתי שׂ מחי

יהוכז יגדּ ל תמיד ויאמרוּ  צדקי חפצי וישׂ מחוּ  ירנּ וּ 
: ֹעבדּ ו ׁש לוֹ ם כּ לכחהחפץ צדק ּת הגּ ה וּ לׁש וֹ ני 

:ּת הלּ ת היּ וֹ ם

הצּ דּ יקים אוֹ תם וכל נּת נה, א והּת וֹ רה הּמ ׁש יח,  ֶוּ מל◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
יה וּ דה, ר בּ י אמר בּ עוֹ לם. היוּ  א וה נּ ביאים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוהחסידים
כּ לוּ ם בּ ר ׁש עים נמצא ׁש א הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש רוֹ אה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
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כּ תוּ ב  מה הענינים, אוֹ תם  הּמ לאכיםמכּ ל  ׁש ני ויּ באוּ  ? ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וגוֹ '. הנּ עלם)סדוֹ מה מדרׁש  כּ אן  (עד ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
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יהואלו לעבד ּפ ׁש עבלדוד:למנצּ ח נאם 
אהים ּפ חד אין לבּ י בּ קרב לנגדלרׁש ע 

לשׂ נא:ג עיניו: עוֹ נוֹ  למצא בּ עיניו אליו החליק כּ י 
להיטיב:ד  להשׂ כּ יל חדל וּ מרמה און פיו אוןהדּ ברי 

א רע טוֹ ב א דּ ר על יתיצּ ב מׁש כּ בוֹ  על יחׁש ב
עדיהווימאס: אמוּ נת  ּחסד בּ המים 

אדםזׁש חקים: רּב ה ּת הוֹ ם מׁש ּפ ט אל כּ הררי צדקת 

הרשעי לכלות
וגו' ה' לעבד  א)למנצח לו ]:(לו , לפרק תהלי לכל[שימוש טוב הוא .

אמ"ת. הוא שלו וש בישא  פתגמא

תהלי שימוש

המה  עצמ את  ו  אד הא  ְְְִֵֶֶַַָָָָמי 

 וּ בהמה צדקת אדם ר ּב ה ּת ה וֹ ם מׁש ּפ טי אל ּכ הררי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ה ' ז)תוֹ ׁש יע  אמור:(לו, פ' ויקרא צ"א .)[זוהר אוֹ ](דף ׁש וֹ ר ִ◌ַ◌

רבּ י  וג וֹ '. אּמ וֹ  ּת חת ימים ׁש בעת והיה יוּ לד כּ י  עז אוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶכ שׂ ב
ּפ תח, לו)יוֹ סי ר בּ ה(תהלים  ּת הוֹ ם  מׁש ּפ טי אל כּ הררי צדקת ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ א אבל  בּ וֹ , להת בּ וֹ נן י ׁש  הזּ ה בּ ּפ סוּ ק ה'. תוֹ ׁש יע וּ בהמה ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם
הרים אוֹ תם כּ מוֹ  - אל כּ הררי  עליוֹ ן. קדוֹ ׁש  כּ תר - צדק ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְראה,
ׁש היא וּ מוּ ם .ז אפרסמוֹ ן הרי  ׁש נּ קראים קד וֹ ׁש ים ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
לכּ ל , אחד  בּ מׁש קל  דּ יניה כּ ל למעלה, בּ הם להתקר ֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ לה
מׁש ּפ ט - רבּ ה ּת הוֹ ם מ ׁש ּפ טי רחמים. הדּ ין  בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין

תהלי זוהר 
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יהו ׁש יע תוֹ  אהיםח:וּ בהמה  ּחסד יּ קר מה 

וחס  עוֹ למוֹ ת, לתּק ן הדּ רגּ ה לאוֹ תּה  למ ּט ה יוֹ רד רחמים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
וּ מוּ ם העוֹ לם . את לב ם בּ רחמים דּ ין וע וֹ שׂ ה העוֹ לם , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל 
אחד . בּ מׁש קל  לכּ ל  ה'. תוֹ ׁש יע וּ בהמה אדם - רחמים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
עצמ וֹ  את ושׂ ם אדם ׁש הוּ א מי ּפ רׁש וּ ה, הרי וּ בהמה, ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם

וּ בהמה אדם אדםכּ בּ המה. הוּ א. אחד בּ המה ודין אדם דּ ין - ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
יז)- והיה(בראשית - בּ המה זכר. כּ ל  לכם יּמ וֹ ל  ימים ׁש מנת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶוּ בן 

לקר בּ ן  ירצה והלאה המיני וּ מיּ וֹ ם אּמ וֹ  ּת חת  ימים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִׁש בעת
ּפ רׁש וּ ה. והרי אחת, ׁש בּ ת עליהם ׁש ּת עבר כּ די לה', ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִאה

  פ ונ חטת  ע לה  קראת  עְְְִִֵֶֶֶַַַַָָה
ה 'אדם תוֹ ׁש יע  ז)וּ בהמה פקודי:(לו, פ' שמות - רל"ט.)[זוהר ](דף  ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ואמר , ו)ּפ תח אמר(ויקרא העלה. היא  העלה ּת וֹ רת זאת ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌
כּ ת וּ ב ׁש מע וֹ ן, לו)רבּ י  עוֹ לה(תהלים ה'. תוֹ ׁש יע וּ בהמה אדם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

העוֹ לם  ֹבּ תו ׁש לּ ּה  ודבּ וּ ק למעלה, כּ נסת ׁש ל  וקׁש ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעל יּ ה
וּ מוּ ם קד ׁש ים, קדׁש  עוֹ לה נקראת אחד. הכּ ל להיוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א,
בּ קׁש ר אחד הכּ ל  להי וֹ ת וּ מתעּט רת ׁש עוֹ לה ע וֹ לה, נקרא  ָּכ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
זאת כּ תוּ ב למעלה, למעלה ׁש עוֹ לה וּ מוּ ם בּ שׂ מחה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
ותוֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה כּ אחד, וּ נקבה זכר ׁש ל ס וֹ ד העלה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ַּת וֹ רת
להתקר הבּ א  העוֹ לם   ֹלתו ׁש עוֹ לה העלה, ּפ ה. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על
קדׁש  היא העוֹ לה וגם הּק דׁש ים, קדׁש  ו דּ אי ׁש נּ קרא ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְבּ תוֹ כוֹ ,
ׁש ה וּ א צפוֹ ן, לצד ׁש חיטתּה  ׁש ל הּס דּ וּ ר  ּכ וּ מוּ ם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד ׁש ים.
אלּ א בּ חביבוּ ת, עוֹ לה א ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה ׁש הרי שׂ מאל, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַצד 

ׁש כּ תוּ ב הצּ פוֹ ן , צד  כּ ׁש ּמ תע וֹ רר ב )רק ּת חת(שיר שׂ מאלוֹ  ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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יהואלו לעבד ּפ ׁש עבלדוד:למנצּ ח נאם 
אהים ּפ חד אין לבּ י בּ קרב לנגדלרׁש ע 

לשׂ נא:ג עיניו: עוֹ נוֹ  למצא בּ עיניו אליו החליק כּ י 
להיטיב:ד  להשׂ כּ יל חדל וּ מרמה און פיו אוןהדּ ברי 

א רע טוֹ ב א דּ ר על יתיצּ ב מׁש כּ בוֹ  על יחׁש ב
עדיהווימאס: אמוּ נת  ּחסד בּ המים 

אדםזׁש חקים: רּב ה ּת הוֹ ם מׁש ּפ ט אל כּ הררי צדקת 

הרשעי לכלות
וגו' ה' לעבד  א)למנצח לו ]:(לו , לפרק תהלי לכל[שימוש טוב הוא .

אמ"ת. הוא שלו וש בישא  פתגמא

תהלי שימוש

המה  עצמ את  ו  אד הא  ְְְִֵֶֶַַָָָָמי 

 וּ בהמה צדקת אדם ר ּב ה ּת ה וֹ ם מׁש ּפ טי אל ּכ הררי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ה ' ז)תוֹ ׁש יע  אמור:(לו, פ' ויקרא צ"א .)[זוהר אוֹ ](דף ׁש וֹ ר ִ◌ַ◌

רבּ י  וג וֹ '. אּמ וֹ  ּת חת ימים ׁש בעת והיה יוּ לד כּ י  עז אוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶכ שׂ ב
ּפ תח, לו)יוֹ סי ר בּ ה(תהלים  ּת הוֹ ם  מׁש ּפ טי אל כּ הררי צדקת ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ א אבל  בּ וֹ , להת בּ וֹ נן י ׁש  הזּ ה בּ ּפ סוּ ק ה'. תוֹ ׁש יע וּ בהמה ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם
הרים אוֹ תם כּ מוֹ  - אל כּ הררי  עליוֹ ן. קדוֹ ׁש  כּ תר - צדק ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְראה,
ׁש היא וּ מוּ ם .ז אפרסמוֹ ן הרי  ׁש נּ קראים קד וֹ ׁש ים ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
לכּ ל , אחד  בּ מׁש קל  דּ יניה כּ ל למעלה, בּ הם להתקר ֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ לה
מׁש ּפ ט - רבּ ה ּת הוֹ ם מ ׁש ּפ טי רחמים. הדּ ין  בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין

תהלי זוהר 
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יהו ׁש יע תוֹ  אהיםח:וּ בהמה  ּחסד יּ קר מה 

וחס  עוֹ למוֹ ת, לתּק ן הדּ רגּ ה לאוֹ תּה  למ ּט ה יוֹ רד רחמים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
וּ מוּ ם העוֹ לם . את לב ם בּ רחמים דּ ין וע וֹ שׂ ה העוֹ לם , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל 
אחד . בּ מׁש קל  לכּ ל  ה'. תוֹ ׁש יע וּ בהמה אדם - רחמים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
עצמ וֹ  את ושׂ ם אדם ׁש הוּ א מי ּפ רׁש וּ ה, הרי וּ בהמה, ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם

וּ בהמה אדם אדםכּ בּ המה. הוּ א. אחד בּ המה ודין אדם דּ ין - ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
יז)- והיה(בראשית - בּ המה זכר. כּ ל  לכם יּמ וֹ ל  ימים ׁש מנת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶוּ בן 

לקר בּ ן  ירצה והלאה המיני וּ מיּ וֹ ם אּמ וֹ  ּת חת  ימים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִׁש בעת
ּפ רׁש וּ ה. והרי אחת, ׁש בּ ת עליהם ׁש ּת עבר כּ די לה', ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִאה

  פ ונ חטת  ע לה  קראת  עְְְִִֵֶֶֶַַַַָָה
ה 'אדם תוֹ ׁש יע  ז)וּ בהמה פקודי:(לו, פ' שמות - רל"ט.)[זוהר ](דף  ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ואמר , ו)ּפ תח אמר(ויקרא העלה. היא  העלה ּת וֹ רת זאת ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌
כּ ת וּ ב ׁש מע וֹ ן, לו)רבּ י  עוֹ לה(תהלים ה'. תוֹ ׁש יע וּ בהמה אדם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

העוֹ לם  ֹבּ תו ׁש לּ ּה  ודבּ וּ ק למעלה, כּ נסת ׁש ל  וקׁש ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעל יּ ה
וּ מוּ ם קד ׁש ים, קדׁש  עוֹ לה נקראת אחד. הכּ ל להיוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א,
בּ קׁש ר אחד הכּ ל  להי וֹ ת וּ מתעּט רת ׁש עוֹ לה ע וֹ לה, נקרא  ָּכ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
זאת כּ תוּ ב למעלה, למעלה ׁש עוֹ לה וּ מוּ ם בּ שׂ מחה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
ותוֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה כּ אחד, וּ נקבה זכר ׁש ל ס וֹ ד העלה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ַּת וֹ רת
להתקר הבּ א  העוֹ לם   ֹלתו ׁש עוֹ לה העלה, ּפ ה. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על
קדׁש  היא העוֹ לה וגם הּק דׁש ים, קדׁש  ו דּ אי ׁש נּ קרא ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְבּ תוֹ כוֹ ,
ׁש ה וּ א צפוֹ ן, לצד ׁש חיטתּה  ׁש ל הּס דּ וּ ר  ּכ וּ מוּ ם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד ׁש ים.
אלּ א בּ חביבוּ ת, עוֹ לה א ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה ׁש הרי שׂ מאל, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַצד 

ׁש כּ תוּ ב הצּ פוֹ ן , צד  כּ ׁש ּמ תע וֹ רר ב )רק ּת חת(שיר שׂ מאלוֹ  ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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וּ מתעּט רת בּ חביב וּ ת עוֹ לה היא ואז  ּת חבּ קני. וימינוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְלראׁש י 
קדׁש  ׁש ל מהּס וֹ ד מאיר והכּ ל בּ אמצע, וּ מתחבּ רת  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין,
הלויּ ם וּ בׁש ירת הכּ הן בּ רצ וֹ ן האדם, סוֹ ד  ֹמ ּת ו וזה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד ׁש ים,
בּ סוֹ ד  הּק דׁש ים קדׁש  ׁש עוֹ לה בּ ארנוּ , והרי ישׂ ראל. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִוּ בתפלּ ת
רוּ ח כּ אחת. ק ׁש וּ רוֹ ת ר וּ חוֹ ת ׁש ׁש  מוּ ם העלי וֹ נה, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהרוּ ח
ׁש נּ קראת בּ אמצע ׁש לּ פנים רוּ ח הּק דׁש , ר וּ ח ׁש נּ קראת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַּת חּת וֹ נה
זוֹ  אבל ה ּת חּת וֹ נה. הרוּ ח נקראת וכן  וּ בינה. חכמה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַרוּ ח
וּ במים. בּ אׁש  כּ לוּ לה הוֹ פר,  ֹמּת ו ׁש יּ וֹ צאת ר וּ ח  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת
כּ ל  עוֹ מדוֹ ת ׁש בּ ּה  בּ חׁש אי, נסּת רת ׁש היא העליוֹ נה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהרוּ ח
חוֹ זרת  ּכ וּ מ וּ ם מאירוֹ ת. הּפ נים וכל הּק דוֹ ׁש וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָהרוּ חוֹ ת
מק בּ לים הבּ המה מּס וֹ ד , ּכ ואחר מ ּמ ׁש . לרוּ ח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לה
מאוֹ תם ה ּט מאה,  ֹּת ו ׁש היא אחרת רוּ ח לקׁש ר  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְונזּ וֹ נים,

מ ׁש נּ תבּ אר . כּ מוֹ  וׁש ּמ נים, קדׁש חלבים  עוֹ לה  ּכ וּ ם ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
מ כּ ּמ ה כּ לּ ם בּ ע וֹ לם, ׁש לוֹ ם  לעשׂ וֹ ת הּק רבּ נוֹ ת, ׁש אר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד ׁש ים.

ה דּ ינים וּ בעלי  ולהיוֹ ת(להתעטר )להתערב (להתעבר )צדדים, ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌
מוּ ם קלּ ים, קדׁש ים נקראים להתבּ ם רצ וֹ ן  ֹמּת ו ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְנאוֹ רים
הם ולכן הּק דׁש ים, בּ קדׁש  למעלה למעלה  מתעּט רים ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
אבל  ׁש אמרנ וּ . כּ מוֹ  מק וֹ ם, בּ כל וּ ׁש חיטתם קלּ ים ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָקד ׁש ים
הּק ר בּ נוֹ ת, כּ ׁש אר אינּה  הּק דׁש ים, קד ׁש  ׁש ל ס וֹ ד ׁש היא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָעוֹ לה,

קד ׁש . מע שׂ יה ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 

כּ תוּ ב,בּ א מה ו)וּ ראה  אלּ וּ (ויקרא  בד . מדּ וֹ  הכּ הן ולב ׁש  ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
לקד ה. מיחד  יחידי, - בּ ד לקדה. מיחדים ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְלבוּ ׁש ים

טז)וכתוּ ב וּ לב ׁש ם.(שם בּ שׂ רוֹ  את  בּ ּמ ים ורחץ הם קדׁש  בּ גדי  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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הּט עם קדש )מה ׁש היא(זה  ׁש אמרנ וּ , כּ מוֹ  הדּ בר  סוֹ ד אלּ א ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
הּק דׁש ים בּ קדׁש  וּ מתעּט רת עוֹ לה ׁש כּ לּ ּה  הּק ד ׁש ים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹקד ׁש 
הּט מאה רוּ ח וּ מעבירה מפנה  ּכ ואחר אחד , ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ק ׁש ר 
הּמ קדּ ׁש ,  ֹלתו תתקרב  וא תׁש ט ׁש א הכּ ל, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ טּמ את
בּ קדה קדׁש  י אר והכּ ל  הּק ד ה, צדדי מכּ ל ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ְותעבר 

◌ָ◌ִ◌ְיחידה.

תוֹ ׁש יע ואמר וּ בהמה אדם ׁש כּ תוּ ב נאמר, הרי  ׁש מע וֹ ן, ר בּ י ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌
בּ המה ודּ אי. אדם ׁש ל מצּ ד האדם, סוֹ ד  עוֹ לה וכ ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְה'.
אדם מכּ ם. יקריב כּ י אדם כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם הבּ המה. מצּ ד -ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ואחר אדם . ׁש ל  בּ סוֹ ד קׁש ר לקׁש ר למעלה, קר בּ נוֹ  ׁש זּ ה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי,
הּס וֹ ד  וזהוּ  וּ בהמה. אדם ׁש ל בּ ס וֹ ד הוּ א והכּ ל הבּ המה, מן  ָּכ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
כּ ׁש בּ רא וּ ראה, בּ א ׁש אמרנוּ . כּ מ וֹ  וּ בהמה אדם לּק ר בּ ן,  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

וּ בהמה. אדם - עשׂ ה  ּכ העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

הריאה מבחר  קר ה א  ני ותח  ניעלי ל ל הע  ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻק
אד  ו האד ְֵָָָָָה א 

ה 'אדם תוֹ ׁש יע ז)וּ בהמה תזריע:(לו , פ' – ויקרא - מ"ח.)[זוהר ](דף ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

עליוֹ נים ׁש ל  העוֹ לם קיּ וּ ם ראה, בּ א יצחק, ר בּ י  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
בּ  הּק דוֹ ׁש  ׁש ל הנּ חת קר בּ ן, ה וּ א  ראוּ י ותחּת וֹ נים וּ מי הוּ א.  ּר ו ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הזּ וֹ  הנּ חת  את לפניו מן להקריב  ׁש יּ קר אדם, זה אוֹ מר  הוה ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ שׂ ר וֹ  בעוֹ ר יהיה כּ י אדם  כּ ת וּ ב, הנּ ה , ּכ אם לוֹ , אמר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַהכּ ל .
צרי זה את לוֹ , אמר  צרעת . לנגע בּ שׂ ר וֹ  בעוֹ ר והיה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ ',

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד350 כסליו סדר כט   ליו

לו תהלי מזמור  | לחודש  ו | ראשו ספר 

וּ מתעּט רת בּ חביב וּ ת עוֹ לה היא ואז  ּת חבּ קני. וימינוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְלראׁש י 
קדׁש  ׁש ל מהּס וֹ ד מאיר והכּ ל בּ אמצע, וּ מתחבּ רת  ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין,
הלויּ ם וּ בׁש ירת הכּ הן בּ רצ וֹ ן האדם, סוֹ ד  ֹמ ּת ו וזה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד ׁש ים,
בּ סוֹ ד  הּק דׁש ים קדׁש  ׁש עוֹ לה בּ ארנוּ , והרי ישׂ ראל. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִוּ בתפלּ ת
רוּ ח כּ אחת. ק ׁש וּ רוֹ ת ר וּ חוֹ ת ׁש ׁש  מוּ ם העלי וֹ נה, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהרוּ ח
ׁש נּ קראת בּ אמצע ׁש לּ פנים רוּ ח הּק דׁש , ר וּ ח ׁש נּ קראת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַּת חּת וֹ נה
זוֹ  אבל ה ּת חּת וֹ נה. הרוּ ח נקראת וכן  וּ בינה. חכמה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַרוּ ח
וּ במים. בּ אׁש  כּ לוּ לה הוֹ פר,  ֹמּת ו ׁש יּ וֹ צאת ר וּ ח  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת
כּ ל  עוֹ מדוֹ ת ׁש בּ ּה  בּ חׁש אי, נסּת רת ׁש היא העליוֹ נה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהרוּ ח
חוֹ זרת  ּכ וּ מ וּ ם מאירוֹ ת. הּפ נים וכל הּק דוֹ ׁש וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָהרוּ חוֹ ת
מק בּ לים הבּ המה מּס וֹ ד , ּכ ואחר מ ּמ ׁש . לרוּ ח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לה
מאוֹ תם ה ּט מאה,  ֹּת ו ׁש היא אחרת רוּ ח לקׁש ר  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְונזּ וֹ נים,

מ ׁש נּ תבּ אר . כּ מוֹ  וׁש ּמ נים, קדׁש חלבים  עוֹ לה  ּכ וּ ם ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
מ כּ ּמ ה כּ לּ ם בּ ע וֹ לם, ׁש לוֹ ם  לעשׂ וֹ ת הּק רבּ נוֹ ת, ׁש אר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד ׁש ים.

ה דּ ינים וּ בעלי  ולהיוֹ ת(להתעטר )להתערב (להתעבר )צדדים, ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌
מוּ ם קלּ ים, קדׁש ים נקראים להתבּ ם רצ וֹ ן  ֹמּת ו ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְנאוֹ רים
הם ולכן הּק דׁש ים, בּ קדׁש  למעלה למעלה  מתעּט רים ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
אבל  ׁש אמרנ וּ . כּ מוֹ  מק וֹ ם, בּ כל וּ ׁש חיטתם קלּ ים ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָקד ׁש ים
הּק ר בּ נוֹ ת, כּ ׁש אר אינּה  הּק דׁש ים, קד ׁש  ׁש ל ס וֹ ד ׁש היא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָעוֹ לה,

קד ׁש . מע שׂ יה ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 

כּ תוּ ב,בּ א מה ו)וּ ראה  אלּ וּ (ויקרא  בד . מדּ וֹ  הכּ הן ולב ׁש  ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
לקד ה. מיחד  יחידי, - בּ ד לקדה. מיחדים ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְלבוּ ׁש ים

טז)וכתוּ ב וּ לב ׁש ם.(שם בּ שׂ רוֹ  את  בּ ּמ ים ורחץ הם קדׁש  בּ גדי  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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הּט עם קדש )מה ׁש היא(זה  ׁש אמרנ וּ , כּ מוֹ  הדּ בר  סוֹ ד אלּ א ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
הּק דׁש ים בּ קדׁש  וּ מתעּט רת עוֹ לה ׁש כּ לּ ּה  הּק ד ׁש ים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹקד ׁש 
הּט מאה רוּ ח וּ מעבירה מפנה  ּכ ואחר אחד , ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ק ׁש ר 
הּמ קדּ ׁש ,  ֹלתו תתקרב  וא תׁש ט ׁש א הכּ ל, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ טּמ את
בּ קדה קדׁש  י אר והכּ ל  הּק ד ה, צדדי מכּ ל ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ְותעבר 

◌ָ◌ִ◌ְיחידה.

תוֹ ׁש יע ואמר וּ בהמה אדם ׁש כּ תוּ ב נאמר, הרי  ׁש מע וֹ ן, ר בּ י ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌
בּ המה ודּ אי. אדם ׁש ל מצּ ד האדם, סוֹ ד  עוֹ לה וכ ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְה'.
אדם מכּ ם. יקריב כּ י אדם כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם הבּ המה. מצּ ד -ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ואחר אדם . ׁש ל  בּ סוֹ ד קׁש ר לקׁש ר למעלה, קר בּ נוֹ  ׁש זּ ה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי,
הּס וֹ ד  וזהוּ  וּ בהמה. אדם ׁש ל בּ ס וֹ ד הוּ א והכּ ל הבּ המה, מן  ָּכ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
כּ ׁש בּ רא וּ ראה, בּ א ׁש אמרנוּ . כּ מ וֹ  וּ בהמה אדם לּק ר בּ ן,  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

וּ בהמה. אדם - עשׂ ה  ּכ העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

הריאה מבחר  קר ה א  ני ותח  ניעלי ל ל הע  ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻק
אד  ו האד ְֵָָָָָה א 

ה 'אדם תוֹ ׁש יע ז)וּ בהמה תזריע:(לו , פ' – ויקרא - מ"ח.)[זוהר ](דף ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

עליוֹ נים ׁש ל  העוֹ לם קיּ וּ ם ראה, בּ א יצחק, ר בּ י  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
בּ  הּק דוֹ ׁש  ׁש ל הנּ חת קר בּ ן, ה וּ א  ראוּ י ותחּת וֹ נים וּ מי הוּ א.  ּר ו ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הזּ וֹ  הנּ חת  את לפניו מן להקריב  ׁש יּ קר אדם, זה אוֹ מר  הוה ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ שׂ ר וֹ  בעוֹ ר יהיה כּ י אדם  כּ ת וּ ב, הנּ ה , ּכ אם לוֹ , אמר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַהכּ ל .
צרי זה את לוֹ , אמר  צרעת . לנגע בּ שׂ ר וֹ  בעוֹ ר והיה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ ',

תהלי זוהר 
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בּ דרגּ ה ׁש הוּ א ׁש ּמ י מהכּ ל, י וֹ תר  הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלטהר
בּ אדם, כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם . ּכ יׁש ב א כּ לּ ם, ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה
מי  ׁש כּ ל והוּ בא. אלּ א כתוּ ב , א וּ בא הכּ הן . אל  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְוהוּ בא
ׁש הדּ מ וּ ת הכּ הן, לפני  להקריבוֹ  בּ וֹ  מתחיּ ב  אוֹ תוֹ , ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש רוֹ אה
נגע  בוֹ  יהיה כּ י  אה א וֹ  אי ׁש  וכתוּ ב . ּכ תׁש ב א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה
וא וגוֹ '. בּ הרת בּ שׂ רם בעוֹ ר  יהיה כּ י  אה אוֹ  ואי ׁש  ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְוגוֹ ',

כּ תוּ ב והרי לוֹ , אמר והוּ בא . בּ הם יב )כתוּ ב  והאיׁש (במדבר  ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אדם נקרא א ל ּמ ה  האיׁש , מׁש ה זה  כּ י ל וֹ ,מׁש ה, אמר ? ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ׁש כּ ת וּ ב ,לּמ ל עבד ׁש נּ קרא מׁש ה.(שם)מוּ ם עבדּ י כן א ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌
א) אדם(יהושע  כּ לּפ י  אי ׁש  נקרא  ּכ ואף עבדּ י. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹמׁש ה

כּ תוּ ב הרי , ּכ אם לוֹ , אמר טו)ׁש לּ מעלה. איׁש (שמות  ה' ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ל וֹ , אמר ליראיו. ה' סוֹ ד  ל וֹ , אמר  אדם. כתוּ ב וא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה,

בּ יניהם אני  ּכ א(יושב )אם הזּ ה וּ בּמ קוֹ ם בּ כּ ל, הוֹ ׁש יבוּ  ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
◌ִ◌ִ◌ָזכיתי .

מנתאמר על ׁש א מ ּמ נּ וּ  למדּת י  ׁש אני אבּ א, לרבּ י ל לוֹ , ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ד וֹ ר ׁש  ׁש היה  אוֹ תוֹ  מצא אבּ א, ר בּ י  אצל  הל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלגלּ וֹ ת.

מעלה ׁש ל ׁש למוּ ת נקראת מתי  הכל )ואוֹ מר: כּ ׁש יּ וֹ ׁש ב (של  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
נמצאת א בּ כ ּס א, יוֹ ׁש ב ׁש א  ועד  בּ כּס א, הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב  א)ׁש למוּ ת, כּ מראה(יחזקאל דּ מוּ ת הכּ ּס א דּ מוּ ת ועל ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הכּ לל  ׁש הוּ א אדם, ׁש כּ תוּ ב מׁש מע מלמעלה. עליו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם
אוֹ ת ׁש ּמ צאתי הרחמן  ּבּ ר ו יהוּ דה, רבּ י אמר הכּ ל. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ׁש למוּ ת
כתוּ ב  וא מלחמה, אי ׁש  ה' כּ תוּ ב הרי  , ּכ אם לוֹ , אמר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָבּ זה.
נמצאת א ׁש ם ראה, בּ א ׁש אלּת . יפה ל וֹ , אמר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָאדם.

תהלי זוהר 
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הכּ ל  ׁש למוּ ת כּ אן אבל אי ׁש . נקרא  ּכ וּ מוּ ם הכּ ל, ׁש ל ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש למוּ ת
עליו, קרא אדם. נקרא  ּכ מוּ ם הכּ ל , ׁש ל  קיט )והכּ לל (תהלים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כּ ת וּ ב ל וֹ , אמר עוֹ ד וכסף. זהב מאלפי  ּפ י ּת וֹ רת לי לו)טוֹ ב (שם ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וא לוֹ , אמר וּ בהמה. אי ׁש  כתוּ ב  וא וּ בהמה, כּ תוּ ב אדם והרי ! ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

יא) מה (שמות  אבל  בּ המה . ועד  וּ בהמה,למאי ׁש  אדם כּ תוּ ב  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב ה)כּ מוֹ  א אׁש ר(מלכים האזוֹ ב עד  בּ לּ בנוֹ ן אׁש ר הארז מן ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌

 ּוהנּ מו מכּ לּ ם העלי וֹ ן ׁש לּ וֹ קח ה וּ א , הכּ תוּ ב  דּ ר בּ ּק יר . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵֹיצא
בּ המה. - מהכּ ל  ּוהנּ מו אדם, - הכּ ל ׁש ל העליוֹ ן כּ אן אף ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ִמכּ לּ ם.

כּ תוּ ב  והרי לוֹ , ב )אמר האדמה.(בראשית את לעבד אין ואדם ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
האדם, בּ ׁש ביל  אלּ א אינוֹ  בּ ע וֹ לם מה ׁש כּ ל וּ ראה בּ א לוֹ , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָאמר
עד  התעכּ ב וּ  וכלּ ם בּ ע וֹ לם, נראים וא מתקיּ מים בּ גללוֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְוכ לּ ם

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  אדם. ׁש נּ קרא אוֹ תוֹ  הדה(שם)ׁש יּ בא שׂ יח וכל  ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש א מוּ ם כּ תרגּ וּ מ וֹ . ׁש א, עד טרם: וגוֹ '. בארץ יהיה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶטרם
כּ לּ ם כּ לוֹ מר , אין. ואדם ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  העליוֹ נה. ה דּ מוּ ת ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִנראתה

ׁש נּ ראתה. עד ה זּ את הדּ מ וּ ת ׁש ל ב ׁש ביל ּה  ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתע כּ בוּ 

נראתהוּ מ וּ ם  א  ּבּ דּ מ וּ ת(נבראה)כ אלּ א הזּ וֹ  הדּ מוּ ת ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ל ּה . את(שם)ׁש ראוּ יה אהים ה' ו יּ יצר  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌

והכּ לל  הכּ ל ׁש למ וּ ת  ׁש הוּ א ׁש בּ ארנ וּ , כּ מוֹ  מלא, בּ ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
הכּ ל . ֹ◌ַ◌ֶׁש ל

 להסל לע אסר ידיו ר ה ה ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹעה 

ה 'אדם  תוֹ ׁש יע  ז)וּ בהמה נשא :(לו, פ' – במדבר - קמ"ז .)[זוהר ](דף ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

רבּ י  לפני  יׁש ב ּת י אחד י וֹ ם יוֹ סי, רבּ י אמר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלמדנ וּ ,

תהלי זוהר 
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בּ דרגּ ה ׁש הוּ א ׁש ּמ י מהכּ ל, י וֹ תר  הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלטהר
בּ אדם, כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם . ּכ יׁש ב א כּ לּ ם, ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה
מי  ׁש כּ ל והוּ בא. אלּ א כתוּ ב , א וּ בא הכּ הן . אל  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְוהוּ בא
ׁש הדּ מ וּ ת הכּ הן, לפני  להקריבוֹ  בּ וֹ  מתחיּ ב  אוֹ תוֹ , ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש רוֹ אה
נגע  בוֹ  יהיה כּ י  אה א וֹ  אי ׁש  וכתוּ ב . ּכ תׁש ב א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה
וא וגוֹ '. בּ הרת בּ שׂ רם בעוֹ ר  יהיה כּ י  אה אוֹ  ואי ׁש  ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְוגוֹ ',

כּ תוּ ב והרי לוֹ , אמר והוּ בא . בּ הם יב )כתוּ ב  והאיׁש (במדבר  ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אדם נקרא א ל ּמ ה  האיׁש , מׁש ה זה  כּ י ל וֹ ,מׁש ה, אמר ? ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ׁש כּ ת וּ ב ,לּמ ל עבד ׁש נּ קרא מׁש ה.(שם)מוּ ם עבדּ י כן א ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌
א) אדם(יהושע  כּ לּפ י  אי ׁש  נקרא  ּכ ואף עבדּ י. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹמׁש ה

כּ תוּ ב הרי , ּכ אם לוֹ , אמר טו)ׁש לּ מעלה. איׁש (שמות  ה' ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ל וֹ , אמר ליראיו. ה' סוֹ ד  ל וֹ , אמר  אדם. כתוּ ב וא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה,

בּ יניהם אני  ּכ א(יושב )אם הזּ ה וּ בּמ קוֹ ם בּ כּ ל, הוֹ ׁש יבוּ  ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
◌ִ◌ִ◌ָזכיתי .

מנתאמר על ׁש א מ ּמ נּ וּ  למדּת י  ׁש אני אבּ א, לרבּ י ל לוֹ , ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ד וֹ ר ׁש  ׁש היה  אוֹ תוֹ  מצא אבּ א, ר בּ י  אצל  הל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלגלּ וֹ ת.

מעלה ׁש ל ׁש למוּ ת נקראת מתי  הכל )ואוֹ מר: כּ ׁש יּ וֹ ׁש ב (של  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
נמצאת א בּ כ ּס א, יוֹ ׁש ב ׁש א  ועד  בּ כּס א, הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב  א)ׁש למוּ ת, כּ מראה(יחזקאל דּ מוּ ת הכּ ּס א דּ מוּ ת ועל ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הכּ לל  ׁש הוּ א אדם, ׁש כּ תוּ ב מׁש מע מלמעלה. עליו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם
אוֹ ת ׁש ּמ צאתי הרחמן  ּבּ ר ו יהוּ דה, רבּ י אמר הכּ ל. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ׁש למוּ ת
כתוּ ב  וא מלחמה, אי ׁש  ה' כּ תוּ ב הרי  , ּכ אם לוֹ , אמר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָבּ זה.
נמצאת א ׁש ם ראה, בּ א ׁש אלּת . יפה ל וֹ , אמר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָאדם.
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הכּ ל  ׁש למוּ ת כּ אן אבל אי ׁש . נקרא  ּכ וּ מוּ ם הכּ ל, ׁש ל ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש למוּ ת
עליו, קרא אדם. נקרא  ּכ מוּ ם הכּ ל , ׁש ל  קיט )והכּ לל (תהלים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כּ ת וּ ב ל וֹ , אמר עוֹ ד וכסף. זהב מאלפי  ּפ י ּת וֹ רת לי לו)טוֹ ב (שם ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וא לוֹ , אמר וּ בהמה. אי ׁש  כתוּ ב  וא וּ בהמה, כּ תוּ ב אדם והרי ! ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

יא) מה (שמות  אבל  בּ המה . ועד  וּ בהמה,למאי ׁש  אדם כּ תוּ ב  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב ה)כּ מוֹ  א אׁש ר(מלכים האזוֹ ב עד  בּ לּ בנוֹ ן אׁש ר הארז מן ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌

 ּוהנּ מו מכּ לּ ם העלי וֹ ן ׁש לּ וֹ קח ה וּ א , הכּ תוּ ב  דּ ר בּ ּק יר . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵֹיצא
בּ המה. - מהכּ ל  ּוהנּ מו אדם, - הכּ ל ׁש ל העליוֹ ן כּ אן אף ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ִמכּ לּ ם.

כּ תוּ ב  והרי לוֹ , ב )אמר האדמה.(בראשית את לעבד אין ואדם ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
האדם, בּ ׁש ביל  אלּ א אינוֹ  בּ ע וֹ לם מה ׁש כּ ל וּ ראה בּ א לוֹ , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָאמר
עד  התעכּ ב וּ  וכלּ ם בּ ע וֹ לם, נראים וא מתקיּ מים בּ גללוֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְוכ לּ ם

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  אדם. ׁש נּ קרא אוֹ תוֹ  הדה(שם)ׁש יּ בא שׂ יח וכל  ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש א מוּ ם כּ תרגּ וּ מ וֹ . ׁש א, עד טרם: וגוֹ '. בארץ יהיה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶטרם
כּ לּ ם כּ לוֹ מר , אין. ואדם ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  העליוֹ נה. ה דּ מוּ ת ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִנראתה

ׁש נּ ראתה. עד ה זּ את הדּ מ וּ ת ׁש ל ב ׁש ביל ּה  ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתע כּ בוּ 

נראתהוּ מ וּ ם  א  ּבּ דּ מ וּ ת(נבראה)כ אלּ א הזּ וֹ  הדּ מוּ ת ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ל ּה . את(שם)ׁש ראוּ יה אהים ה' ו יּ יצר  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌

והכּ לל  הכּ ל ׁש למ וּ ת  ׁש הוּ א ׁש בּ ארנ וּ , כּ מוֹ  מלא, בּ ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
הכּ ל . ֹ◌ַ◌ֶׁש ל

 להסל לע אסר ידיו ר ה ה ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹעה 

ה 'אדם  תוֹ ׁש יע  ז)וּ בהמה נשא :(לו, פ' – במדבר - קמ"ז .)[זוהר ](דף ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

רבּ י  לפני  יׁש ב ּת י אחד י וֹ ם יוֹ סי, רבּ י אמר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלמדנ וּ ,

תהלי זוהר 
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ראה מה רבּ י, אמרּת י, אוֹ תוֹ , וׁש אל ּת י ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר 
ׁש אמר  לו)דוד ה'(תהלים תוֹ ׁש יע וּ בהמה מילא,אדם אדם ? ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ל ּמ ה -בּ המה זכוּ  בּ מנין . הוּ א הכּ ל ׁש אל ּת , יפה לוֹ , אמר  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ המה. - זכוּ  א ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָאדם.

וּ באאמר ּת י , נאמר, הכּ ל  ל וֹ , אמר רוֹ צה. אני הדּ בר  סוֹ ד  רבּ י, ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ֹ
כּ דגמה אדם, לישׂ ראל קרא הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְראה,
ׁש כּ תוּ ב  אחד, בּ פס וּ ק והכּ ל בּ המה, להם וקרא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

וגוֹ '. מרעיתי  צאן צאני לד )ואּת ן צאן (יחזקאל  צאני  ואּת ן  ְ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ֹ
נקראוּ  וישׂ ראל אדם. הרי - אּת ם אדם בּ המה . הרי - ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמרעיתי 

ה'. תוֹ ׁש יע  וּ בהמה אדם זה וּ מוּ ם וּ בהמה, סוֹ ד אדם  ועוֹ ד ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌
בהמה, נקראוּ  - זכוּ  א  ׁש לּ מעלה, כּ דגמה אדם - זכוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר ,
ׁש לּ מּט ה. וּ בהמה ׁש לּ מעלה אדם - אחד בּ זמן מתבּ רכים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם
וּ בהמה אדם ׁש כּ תוּ ב זה וּ  בּ ישׂ ראל. בּ הם י ׁש  ׁש הכּ ל  ׁש כּ ן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל

ה'. ◌ַ◌ִתוֹ ׁש יע

למעלה,וּ בא ׁש ּת ּמ צא עד למּט ה נמצאת א הבּ רכה ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
 ּכ ּת לוּ י והכּ ל נמצאת, למּט ה גּ ם  - למעלה  ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מנּ מצאה 

ׁש כּ ת וּ ב לטוֹ ב , וּ לרע . ב )לט וֹ ב והם(הושע  המים את אענה ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב לרע, הארץ . את כד )יענוּ  צבא(ישעיה  על  ה' יפקד ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌

האדמה. על האדמה מלכי ועל בּ ּמ רוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּמ ר וֹ ם

זהאמר בּ גלל יהוּ דה, בו)ר בּ י  פתח הזו אמוֹ ר(התפארת כּ תוּ ב ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
כּ אחד , כּ לּ ם ותחּת וֹ נים עלי וֹ נים להתבּ ר סתם, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם,
אמוֹ ר ישׂ ראל בּ ני את  ּכ ואחר בּ ּת חלּ ה, תברכוּ  כּ ה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
למעלה. - ה '  יברכ כּ אחד. כּ לּ ם להתבּ ר סתם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם

תהלי זוהר 
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:יחסיוּ ן כּ נפי בּ צל אדם ׁש ןטוּ בני מדּ  ירוין 

יא למּט ה. - ויח נּ ךּ  למעלה. - ּפ ניו ה' יאר למּט ה. -  ְוי ׁש מר◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
למּט ה. - ׁש לוֹ ם ל וישׂ ם למעלה. - ּפ ניו ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָה'

וּ ׁש ּת יםרבּ י  בּ ע שׂ רים כּ אחד  מתבּ רכים כּ לּ ם אמר, אבּ א ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כּ אן, ונסּת ר  ׁש נּ כלל הּק דוֹ ׁש  הם ׁש ל  חקוּ קוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
 ֹּת ו רחמים והם מתבּ רכים. כּ לּ ם אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ ע שׂ רים

וא דּ ין. בהם נמצא ׁש א ּפ ניו רחמים, ה' יא כּ תוּ ב  והרי  ? ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
י ּמ צאאלי ׁש א כּ די ויעביר  יס לּ ק - י א אבּ א, ר בּ י אמר ! ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

כּ לל . ◌ָ◌ְ◌ִדין

י וֹ סי למדנוּ , רבּ י לעם אמר אס וּ ר ידיו , ּפ וֹ רשׂ  ׁש הכּ הן בּ ׁש עה  , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בידיו  ׁש וֹ רה ׁש כינה מוּ ם בּ וֹ , רבּ י להסּת כּ ל אמר  . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש הרי  להם, אכּפ ת מה אז רוֹ אים, ׁש א כּ יון , ּכ אם ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
לג )כּ תוּ ב ר וֹ אים,(שמות א בּ חיּ יהם וחי , האדם יראני  א כּ י  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

ר וֹ אים בּ מיתתם רמוּ ז אבל הּק דוֹ ׁש  ׁש הם מ וּ ם לוֹ , אמר ? ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
רוֹ אה ׁש א גּ ב  על  אף לפחד. האדם וצרי ידיו, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אצ בּ עוֹ ת
ׁש העם כּ די הכּ הנים , ׁש ל היּ דים על להסּת כּ ל  צרי א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה,

הכינה. אל בחצּפ ה י ּמ צא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌א

יד ה האבת   ע הרא ְִִִַָָָָָאד

יחסי וּ ן מה  ּכ נפי ּב צל אדם וּ בני  אהים  ּחס ד ח)יּ קר  :(לו , ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

פ' בראשית – נז :)בראשית[זוהר חיּ יא,](דף רבּ י היּ וֹ ם אמר  עד  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
האבוֹ ת  את ורוֹ אה הראׁש וֹ ן אדם עוֹ מד בּ יוֹ םהזּ ה  ּפ עמים ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌

בּ וֹ  ׁש היה מקוֹ ם אוֹ תוֹ  את להם וּ מראה  חטאוֹ , על ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶוּ מוֹ דה

תהלי זוהר 
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ראה מה רבּ י, אמרּת י, אוֹ תוֹ , וׁש אל ּת י ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר 
ׁש אמר  לו)דוד ה'(תהלים תוֹ ׁש יע וּ בהמה מילא,אדם אדם ? ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ל ּמ ה -בּ המה זכוּ  בּ מנין . הוּ א הכּ ל ׁש אל ּת , יפה לוֹ , אמר  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ המה. - זכוּ  א ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָאדם.

וּ באאמר ּת י , נאמר, הכּ ל  ל וֹ , אמר רוֹ צה. אני הדּ בר  סוֹ ד  רבּ י, ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ֹ
כּ דגמה אדם, לישׂ ראל קרא הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְראה,
ׁש כּ תוּ ב  אחד, בּ פס וּ ק והכּ ל בּ המה, להם וקרא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

וגוֹ '. מרעיתי  צאן צאני לד )ואּת ן צאן (יחזקאל  צאני  ואּת ן  ְ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ֹ
נקראוּ  וישׂ ראל אדם. הרי - אּת ם אדם בּ המה . הרי - ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמרעיתי 

ה'. תוֹ ׁש יע  וּ בהמה אדם זה וּ מוּ ם וּ בהמה, סוֹ ד אדם  ועוֹ ד ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌
בהמה, נקראוּ  - זכוּ  א  ׁש לּ מעלה, כּ דגמה אדם - זכוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר ,
ׁש לּ מּט ה. וּ בהמה ׁש לּ מעלה אדם - אחד בּ זמן מתבּ רכים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם
וּ בהמה אדם ׁש כּ תוּ ב זה וּ  בּ ישׂ ראל. בּ הם י ׁש  ׁש הכּ ל  ׁש כּ ן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל

ה'. ◌ַ◌ִתוֹ ׁש יע

למעלה,וּ בא ׁש ּת ּמ צא עד למּט ה נמצאת א הבּ רכה ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
 ּכ ּת לוּ י והכּ ל נמצאת, למּט ה גּ ם  - למעלה  ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מנּ מצאה 

ׁש כּ ת וּ ב לטוֹ ב , וּ לרע . ב )לט וֹ ב והם(הושע  המים את אענה ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב לרע, הארץ . את כד )יענוּ  צבא(ישעיה  על  ה' יפקד ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌

האדמה. על האדמה מלכי ועל בּ ּמ רוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּמ ר וֹ ם

זהאמר בּ גלל יהוּ דה, בו)ר בּ י  פתח הזו אמוֹ ר(התפארת כּ תוּ ב ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
כּ אחד , כּ לּ ם ותחּת וֹ נים עלי וֹ נים להתבּ ר סתם, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם,
אמוֹ ר ישׂ ראל בּ ני את  ּכ ואחר בּ ּת חלּ ה, תברכוּ  כּ ה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
למעלה. - ה '  יברכ כּ אחד. כּ לּ ם להתבּ ר סתם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
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:יחסיוּ ן כּ נפי בּ צל אדם ׁש ןטוּ בני מדּ  ירוין 

יא למּט ה. - ויח נּ ךּ  למעלה. - ּפ ניו ה' יאר למּט ה. -  ְוי ׁש מר◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
למּט ה. - ׁש לוֹ ם ל וישׂ ם למעלה. - ּפ ניו ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָה'

וּ ׁש ּת יםרבּ י  בּ ע שׂ רים כּ אחד  מתבּ רכים כּ לּ ם אמר, אבּ א ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כּ אן, ונסּת ר  ׁש נּ כלל הּק דוֹ ׁש  הם ׁש ל  חקוּ קוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
 ֹּת ו רחמים והם מתבּ רכים. כּ לּ ם אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ ע שׂ רים

וא דּ ין. בהם נמצא ׁש א ּפ ניו רחמים, ה' יא כּ תוּ ב  והרי  ? ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
י ּמ צאאלי ׁש א כּ די ויעביר  יס לּ ק - י א אבּ א, ר בּ י אמר ! ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

כּ לל . ◌ָ◌ְ◌ִדין

י וֹ סי למדנוּ , רבּ י לעם אמר אס וּ ר ידיו , ּפ וֹ רשׂ  ׁש הכּ הן בּ ׁש עה  , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בידיו  ׁש וֹ רה ׁש כינה מוּ ם בּ וֹ , רבּ י להסּת כּ ל אמר  . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש הרי  להם, אכּפ ת מה אז רוֹ אים, ׁש א כּ יון , ּכ אם ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
לג )כּ תוּ ב ר וֹ אים,(שמות א בּ חיּ יהם וחי , האדם יראני  א כּ י  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

ר וֹ אים בּ מיתתם רמוּ ז אבל הּק דוֹ ׁש  ׁש הם מ וּ ם לוֹ , אמר ? ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
רוֹ אה ׁש א גּ ב  על  אף לפחד. האדם וצרי ידיו, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אצ בּ עוֹ ת
ׁש העם כּ די הכּ הנים , ׁש ל היּ דים על להסּת כּ ל  צרי א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה,

הכינה. אל בחצּפ ה י ּמ צא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌א

יד ה האבת   ע הרא ְִִִַָָָָָאד

יחסי וּ ן מה  ּכ נפי ּב צל אדם וּ בני  אהים  ּחס ד ח)יּ קר  :(לו , ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

פ' בראשית – נז :)בראשית[זוהר חיּ יא,](דף רבּ י היּ וֹ ם אמר  עד  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
האבוֹ ת  את ורוֹ אה הראׁש וֹ ן אדם עוֹ מד בּ יוֹ םהזּ ה  ּפ עמים ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌

בּ וֹ  ׁש היה מקוֹ ם אוֹ תוֹ  את להם וּ מראה  חטאוֹ , על ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶוּ מוֹ דה

תהלי זוהר 
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תׁש קם: עדני ונחל יבּ יתבּ אוֹ ר חיּ ים מקוֹ ר  עּמ כּ י 
אוֹ ר: לב:יאנראה ליׁש רי וצדקת לידעי  ּחסד  מׁש 

וחסידים הצּ דּ יקים א וֹ תם כּ ל ור וֹ אה  והוֹ ל עלי וֹ ן, ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כבוֹ ד
וכל  עדן. ׁש בּ גן עלי וֹ ן כבוֹ ד אוֹ תוֹ  את  וירׁש וּ  מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ צאוּ 

ואוֹ מרים, מ וֹ דים לו)האב וֹ ת וּ בני (תהלים אהים  ּחסד יּ קר מה ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
יחסי וּ ן. כּ נפי בּ צל  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם

אוֹ ראוֹ רוֹ ת  הם: וא לּ וּ  ׁש בעה. הע וֹ לם: ׁש נּ ברא טרם ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִשנבראוּ 
אוֹ ר ה כּ בוֹ ד, כּ ּס א אוֹ ר עדן, גּ ן א וֹ ר  גּ יהנּ ם, אוֹ ר ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ָּת וֹ רה,

מׁש יח ׁש ל אוֹ רוֹ  ּת ׁש וּ בה, אוֹ ר הּמ קדּ ׁש , .בּ ית ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אוֹ רּכ י  נראה ּב אוֹ ר חיּ ים  מק וֹ ר  י)עּמ פ':(לו, – ויקרא - [זוהר ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ל"ד.)צו רבּ י ](דף הבּ גדים. ואת  אּת וֹ  בּ ניו ואת אהרן את  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַקח 
ּפ תח, א וֹ רח יּ יא נראה  בּ אוֹ ר חיּ ים מקוֹ ר   ע ּמ עּמ כּ י כּ י . ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌

לעוֹ למים, פוֹ סק ואינוֹ  ׁש וֹ פע העליוֹ ן המן זה - חיּ ים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְמקוֹ ר
, ע ּמ כּ י  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הכּ ל. ׁש ל  העליוֹ נה  החכמה  ֹבּ תו ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ר וּ י 
הכּ ל . ׁש ל  בּ חביבוּ ת לעוֹ למים,  מּמ נפרד וא  ׁש ר וּ י ,  ִעּמ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֹ
חיּ ים להוֹ ציא החיּ ים, וּ מעין מק וֹ ר  ׁש היא מוּ ם חיּ ים, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְמקוֹ ר
עץ  נקרא העץ  אוֹ תוֹ  זה  ועל הנּ ר וֹ ת . את  וּ להדליק העליוֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָלעץ
ועל  החיּ ים. מק וֹ ר  אוֹ תוֹ  מוּ ם ונׁש רׁש  ׁש נּ טוּ ע האילן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַחיּ ים,
לצּ דּ יקים ׁש גּ נוּ ז  האוֹ ר זה - בּ אוֹ ר אוֹ ר. נראה  בּ אוֹ ר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶזה

ׁש כּ תוּ ב לבא, א)לעתיד  ט וֹ ב.(בראשית  כּ י  האוֹ ר את אהים  ויּ רא ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם להאיר  ישׂ ראל עתידים אוֹ ר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵוּ מא וֹ ת וֹ 

הוּ א,דּ בר  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  זה - וגוֹ ' חיּ ים  מקוֹ ר   עּמ כּ י  אחר  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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יתה זוהר הלימוד356 כסליו סדר ל ליו

לו תהלי מזמור  | לחודש  ו | ראשו ספר 

תׁש קם: עדני ונחל יבּ יתבּ אוֹ ר חיּ ים מקוֹ ר  עּמ כּ י 
אוֹ ר: לב:יאנראה ליׁש רי וצדקת לידעי  ּחסד  מׁש 

וחסידים הצּ דּ יקים א וֹ תם כּ ל ור וֹ אה  והוֹ ל עלי וֹ ן, ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כבוֹ ד
וכל  עדן. ׁש בּ גן עלי וֹ ן כבוֹ ד אוֹ תוֹ  את  וירׁש וּ  מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ צאוּ 

ואוֹ מרים, מ וֹ דים לו)האב וֹ ת וּ בני (תהלים אהים  ּחסד יּ קר מה ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
יחסי וּ ן. כּ נפי בּ צל  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם

אוֹ ראוֹ רוֹ ת  הם: וא לּ וּ  ׁש בעה. הע וֹ לם: ׁש נּ ברא טרם ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִשנבראוּ 
אוֹ ר ה כּ בוֹ ד, כּ ּס א אוֹ ר עדן, גּ ן א וֹ ר  גּ יהנּ ם, אוֹ ר ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ָּת וֹ רה,

מׁש יח ׁש ל אוֹ רוֹ  ּת ׁש וּ בה, אוֹ ר הּמ קדּ ׁש , .בּ ית ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אוֹ רּכ י  נראה ּב אוֹ ר חיּ ים  מק וֹ ר  י)עּמ פ':(לו, – ויקרא - [זוהר ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ל"ד.)צו רבּ י ](דף הבּ גדים. ואת  אּת וֹ  בּ ניו ואת אהרן את  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַקח 
ּפ תח, א וֹ רח יּ יא נראה  בּ אוֹ ר חיּ ים מקוֹ ר   ע ּמ עּמ כּ י כּ י . ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌

לעוֹ למים, פוֹ סק ואינוֹ  ׁש וֹ פע העליוֹ ן המן זה - חיּ ים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְמקוֹ ר
, ע ּמ כּ י  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הכּ ל. ׁש ל  העליוֹ נה  החכמה  ֹבּ תו ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ר וּ י 
הכּ ל . ׁש ל  בּ חביבוּ ת לעוֹ למים,  מּמ נפרד וא  ׁש ר וּ י ,  ִעּמ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֹ
חיּ ים להוֹ ציא החיּ ים, וּ מעין מק וֹ ר  ׁש היא מוּ ם חיּ ים, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְמקוֹ ר
עץ  נקרא העץ  אוֹ תוֹ  זה  ועל הנּ ר וֹ ת . את  וּ להדליק העליוֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָלעץ
ועל  החיּ ים. מק וֹ ר  אוֹ תוֹ  מוּ ם ונׁש רׁש  ׁש נּ טוּ ע האילן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַחיּ ים,
לצּ דּ יקים ׁש גּ נוּ ז  האוֹ ר זה - בּ אוֹ ר אוֹ ר. נראה  בּ אוֹ ר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶזה

ׁש כּ תוּ ב לבא, א)לעתיד  ט וֹ ב.(בראשית  כּ י  האוֹ ר את אהים  ויּ רא ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם להאיר  ישׂ ראל עתידים אוֹ ר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵוּ מא וֹ ת וֹ 

הוּ א,דּ בר  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  זה - וגוֹ ' חיּ ים  מקוֹ ר   עּמ כּ י  אחר  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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הנביא אליהו 1פתיחת

הנביא אליהו פתיחת 

בריש כתב  הנזכרת  לטוב זכור  אליהו פתח תפלת לומר  טוב תיקוניהרמ "ק : ספר
מראשקוב )הזוהר  שבתאי רבי  קבלו.(סדור אשר  החיד "א, קדישי ,וכתב שהיא רבנן 

התפלה. לקבלת  י')מסגלת  סימן  סוף באצבע מורה הקודש הטוב(עבודת  והרי"ח .
הקדושה ניצוצי לברור מסוגל שבאמירתה  ההקדמה )כתב, סוף  בהר פ' .(בא"ח,
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ארמית בלשון אליהו פתח

חד ּפ תח ה וּ א  דּ אנ ּת  עלמין  רבּ וֹ ן  ואמר: לּט וֹ ב זכ וּ ר הנּ ביא אליּ ה וּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
כּ ל  על סתימא עלּ אין  כּ ל על עלּ אה  ה וּ א  אנ ּת  בח ׁש בּ ן . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְולא 
ע שׂ ר דּ אּפ ק ּת  ה וּ א  אנּת  כּ לל . ב ּת פיסא מח ׁש בא  לית  ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְסתימין ,
סתימין עלמין  בה וֹ ן לאנהגא  ספירן, ע שׂ ר  להוֹ ן  וקרינן  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִּת ּק וּ נין ,
נ ׁש א , מבּ ני אתכּ סיאת  וּ בה וֹ ן דּ אתגּ לין. ועלמין  את גּ לין, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא 
מאן כּ ל - מלגאו  דּ אנּת  וּ בגין  לוֹ ן . וּ מיחד ל וֹ ן דקׁש יר ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואנּת 
כּ א לּ וּ  לּה  אתחב  [ספירן ], ע שׂ ר  מא לּ ין  מחברי ּה  חד  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ אפריׁש 
וחד  ארי חד  כּ סדרן , אזלין  אנּ וּ ן ספירן עשׂ ר ואלּ ין  . ּב ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאפרי ׁש 
,ל דּ אנהיג מאן ולית  ל וֹ ן, דאנהיג הוּ א ואנּת  בּ ינ וֹ ני. וחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָקצר 
דּ מנּ יה וּ  לוֹ ן  ּת ּק נ ּת  לבוּ ׁש ין  סטרא . מכּ ל ולא  לתּת א ולא לעלּ א  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָלא
דּ אתקריא וּ  לוֹ ן , ּת ּק נּת  ג וּ פין  וכּמ ה נ ׁש א. לבני  נׁש מתין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָּפ רחין
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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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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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בּ לא  כּ ג וּ פא  ׁש מהן כלּ הוּ  א ׁש ּת ארוּ  מנּ הוֹ ן , ּת סּת לּ ק אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכד 
ולא  מבין  הוּ א אנ ּת  ידיעא . בּ חכמה ולא חכּ ים  הוּ א אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתא.
ּת וּ קפ לא ׁש ּת מוֹ דעא  אלּ א ידיעא , אתר ל לית ידיעא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ בינה 
בּ דינא  עלמא  אתנהג  אי לוֹ ן  וּ לאחזאה נ ׁש א . לבני ְוחיל◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ ין נ ׁש א . דּ בני  ע וֹ בדיה וֹ ן  כּ פוּ ם  וּ מׁש ּפ ט, צדק  דּ אינ וּ ן  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמי ,
מלכוּ תא  - צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא  - מׁש ּפ ט גבוּ רה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאיה וּ 
בּ רית . א וֹ ת  - צדק הין  ק ׁש וֹ ט . סמכי ּת רין צדק מאזני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַק דּ יׁש א,
צדק  ל דּ אית לאו  אבל עלמא . אתנהיג  אי לאחזאה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹכּ לּ א 
מ כּ ל  ולא רחמי, דאיהוּ  ידיעא  מׁש ּפ ט ולא  דין , דאיה וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא 

מדּ וֹ ת  כּ לל .אלּ ין ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הנביא אליהו 5פתיחת

        ©¦¦§§¦§©§¤§¦©¨¤¤£¥§
           ¦§¨§§©¨¦¦§¨¦©¨¤©¤Ÿ¦¨§

     §©§¤¨¨©©¨
         ©¦¦§¨©§¨©§©§¨©§¨¤¤

         §©§¨§©¦§¤¤§©¥©§©¦Ÿ§©¨©¦
         ¨¨¤§©©§¨¨©§§©¦§©¥§Ÿ§Ÿ¤§¦
       ¦§¥§¥¥¤§§¨¤©¤¡¨¦§§¦§©§¤
         ¨¦§©§§¥¨¨¥¥¨©©¦¦¤¥¥¥¤
         ©§¦¨¤¤¡©¨£¦§¥¨§¦¦¥§¥¨§¦¥¦

ארמית בלשון אליהו פתח

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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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

הנביא אליהו 7פתיחת

          ¤¥¨§¤§¨¤¨¥§¨Ÿ¦
       ¨¦§¤§¨¤©¥©¤§©¥¤©§¦¨¦©§¨

        ©¥©¤¨©§¨¤§¦¦¨¨¨¤©¤¡¨
      §¨¨©§¦¦©¨©¦

         ¨¦¦§¥¨©¦¦©¨¦¨©§¦§¦§¨
       ¦¨©¦§¨¦¤§¨¥©Ÿ¤¦§©¥¨¨¤§¦¤

         §©§¦©§©§¨Ÿ¤§¥©§¦§©§¦¤©¦§¥
       ©¦©¨§¤¨©¨¦§¨§¦§©©Ÿ§¦§©¥

         ¦¦§¥©¨©¦¦©¨¦¨©§¦§¦§¨¦¨
        ©¦§¨¦¤§¨¥©Ÿ¨§©£¦¥¨¤¤§¤¨¨¤§¨
          §¨§¦§¨¨©§©¨§¥¥¦§©¨©§¦¥©
         §©¨¦§¨¥©§¦§¤¨¦¨©¨¨¨¤¨

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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בּ י דאתחרב  דּ מיּ וֹ מא חׁש בּת  אנּת  הוּ א:  בּ רי קדׁש א אמר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 
ביוּ בא  ועאלנא  דילי  בּ ביתא דּ עאלנא דּ לא מקדּ ׁש א הכי , לאו  ? ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נמלא  "ׁש רא ׁש י סימנא :  ל הרי בּ גלוּ תא  דּ אנּת  זמנא כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעאלנא 
טל . איהוּ  דּ ילּה  וחיּ ים  דיל ּה  ׁש לימ וּ  בּ גלוּ תא, ׁש כינתא  ה "א  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָטל",

י א וֹ ת  איה וּ  איהיוּ ודא  ה"א וא וֹ ת  וא "ו, א וֹ ת  ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
י א וֹ ת  אלּ א  ט "ל , מחׁש בּ ן  דלא  וא"ווּ ׁש כינ ּת א ואוֹ ת ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

דּ כל דּ סליק וּ  מ נּ ביע וּ  לׁש כינּת א מליא  דּ איהי  ט"ל. לחׁש בּ ן  אתון  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רעיא קם  מ יּ ד  עלּ אין. עד מקוֹ רין  עּמ י ּה . קדּ יׁש ין  ואבהן  מהימנא ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ואמן ": אמן לע וֹ לם יהוה  ּבּ ר ו" דיח וּ דא: רזא יז,כּ אן זהר  (ּת ּק וּ ני  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌
לת"ז) אחרת הקדּ מה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַא
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דכל ויהי טמירא  ק דּ יׁש ין דכל  קדּ י ׁש א  עּת יקא קדם  מן רעוא  ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רי ׁש יּה  למליא  מנּ י ּה  ע לּ אה טלּ א   דּ יתמ ׁש דכ לּ א. סתימא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירין 
דאנ ּפ ין בּ נהירוּ  ק דּ יׁש ין ּת ּפ וּ חין לחקל | וּ לה ּט יל אנ ּפ ין, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ זעיר
דכל  ק דּ יׁש א ע ּת יקא קדם מן   ויתמ דכלּ א. וּ בחדותא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רעוא
חנּ א  ורחמי רעוּ תא  דכלּ א. סתימא טמירין דכל טמירא ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַק דּ יׁש ין,
ועל  ביתי, בּ ני כּ ל  ועל עלי  וחדוה בּ רע וּ תא עלּ אה  בּ נהירוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוחס דּ א 
עקתין מכּ ל ויפרקיננא  עּמ י ּה . י שׂ ראל  כּ ל  ועל  אלי, ה נּ לוים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
וּ ּפ רנסתא  מזוֹ נא לנא  ויתיהב  ויזמין לעלמא , דיית וּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִבּ י ׁש ין
ויׁש זבינן ּת לין. בּ י ּה  מז וֹ ני  דכל ממזלא ועקתא , צרה  בּ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטבּת א,
ויתי גּ יה נּ וֹ ם. ׁש ל וּ מדּ ינּה  הּמ ות  דמלא וּ מחרבּ א בּ יׁש א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמעינא 
ורחמי רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי וחס דּ א ח נּ א  נפׁש תנא  וּ לכל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלנא 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן קדמיּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ִמן 
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
- והיכלין היכלין, תׁש עה ואתעביד וּ  כּ חדא, ונהרין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ פריסא ,
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ולא  נ ׁש מתין , | א נּ וּ ן  ולאו  ר וּ חין, אנּ וּ ן ולאו נהוֹ רין , | אנּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלאו
כלּ ה וּ  דּ קימי נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל רעוּ תא  בהוּ  דּ קיּ מא מאן  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאית 
בּ תריהוּ , למר דּ ף כ לּ הוּ  בּ ח ׁש בּ נא מ נּ יהוּ  חד דּ איהוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה ,
לא  וא לּ ין אתידע וּ . ולא מתדּ בּ קן ולא בּ מח ׁש בה , דקימי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש עּת א
תפסין. ולא  בּ ּה  ּת פסין  עלּ אה, במחׁש בה ולא ברע וּ תא, לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַקימי 
מרזא  נה וֹ רין | אנּ וּ ן וכל דמהימנוּ תא. רזי כל קימי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ אלּ ין

כּ לה  וּ לת ּת א , עלּ אה ס וֹ ף וּ דמח ׁש בה  אין  מטוּ ,אּק רוּ ן הכא עד ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מח ׁש בה . ולא  רעוּ תא  הכא לאו  אתידע וּ , ולא  מטוּ ן , ולא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנהוֹ רין 

מּמ אן אתידע ולא מחׁש בה, נהיר אתלבּ ׁש כּ דיןדּ נהיר ,כּ ד  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
| עד בדא דּ א  ואעיל  דּ נהיר , למאן  ונהיר  בינה גּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואס ּת ים

וּ בר כּ חדא, כּ לּ ה וּ  אתק ׁש רדּ את כּ ליל וּ  כּ לּ א סליק, כּ ד דקרבּ נא זא ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
וּ מחׁש בה  בּ סליקוּ , כלּ הוּ  קימי  כּ דין  בדא , דּ א ונהיר בדא, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָדּ א
עלּ אה  מחׁש בה מ נּ ּה  דאתנהיר נהיר וּ  הה וּ א  ס וֹ ף . בּ אין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאתע ּט ר

כּ לל) בּ ּה  אתידע ונהיר(דּ לא וקימא , אׁש ּת כח  ומ נּ ּה  ס וֹ ף , אין אּק רי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ צדּ יק יּ א , חוּ לקיה וֹ ן ז כּ אה  קאים, כּ לּ א  דּ א ועל דּ נהיר, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלמאן 
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
- והיכלין היכלין, תׁש עה ואתעביד וּ  כּ חדא, ונהרין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ פריסא ,
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ולא  נ ׁש מתין , | א נּ וּ ן  ולאו  ר וּ חין, אנּ וּ ן ולאו נהוֹ רין , | אנּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלאו
כלּ ה וּ  דּ קימי נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל רעוּ תא  בהוּ  דּ קיּ מא מאן  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאית 
בּ תריהוּ , למר דּ ף כ לּ הוּ  בּ ח ׁש בּ נא מ נּ יהוּ  חד דּ איהוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה ,
לא  וא לּ ין אתידע וּ . ולא מתדּ בּ קן ולא בּ מח ׁש בה , דקימי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש עּת א
תפסין. ולא  בּ ּה  ּת פסין  עלּ אה, במחׁש בה ולא ברע וּ תא, לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַקימי 
מרזא  נה וֹ רין | אנּ וּ ן וכל דמהימנוּ תא. רזי כל קימי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ אלּ ין

כּ לה  וּ לת ּת א , עלּ אה ס וֹ ף וּ דמח ׁש בה  אין  מטוּ ,אּק רוּ ן הכא עד ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מח ׁש בה . ולא  רעוּ תא  הכא לאו  אתידע וּ , ולא  מטוּ ן , ולא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנהוֹ רין 

מּמ אן אתידע ולא מחׁש בה, נהיר אתלבּ ׁש כּ דיןדּ נהיר ,כּ ד  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
| עד בדא דּ א  ואעיל  דּ נהיר , למאן  ונהיר  בינה גּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואס ּת ים

וּ בר כּ חדא, כּ לּ ה וּ  אתק ׁש רדּ את כּ ליל וּ  כּ לּ א סליק, כּ ד דקרבּ נא זא ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
וּ מחׁש בה  בּ סליקוּ , כלּ הוּ  קימי  כּ דין  בדא , דּ א ונהיר בדא, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָדּ א
עלּ אה  מחׁש בה מ נּ ּה  דאתנהיר נהיר וּ  הה וּ א  ס וֹ ף . בּ אין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאתע ּט ר

כּ לל) בּ ּה  אתידע ונהיר(דּ לא וקימא , אׁש ּת כח  ומ נּ ּה  ס וֹ ף , אין אּק רי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ צדּ יק יּ א , חוּ לקיה וֹ ן ז כּ אה  קאים, כּ לּ א  דּ א ועל דּ נהיר, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלמאן 

וּ בעלמא דין דאתי.בּ עלמא ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
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מ"ח ארמיתתיקון בלשון

בּ "רא בּ ראׁש ית, בּ רא ׁש י "ת דא  כּ גוונא  ׁש בּ "ת , ּת ּמ ן ּת ר"י ּת ּמ ן ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
את  י שׂ ראל  בני וׁש מר וּ  אּת מר עלייה וּ  ׁש בּ ת וֹ ת , ּת רי ואינוּ ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת "י:
ׁש בּ ת , הכא אדכּ יר זמנין  ּת רין  וגוֹ מר , הבּ ת את לעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה בּ ת 
ז כּ אה  א לּ א  לדרתם, מאי לדרתם  ותּת אה, עלּ אה  ׁש כינ ּת א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
מּת ּמ ן ואת ּפ ני  ל בּ א, ב ּת י בּ תרי  בּ ׁש בּ ת דּ ירה לוֹ ן  דּ עביד מאן  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאיה וּ 
דּ ׁש ריין צדּ יק, דּ א עוֹ לם  בּ רית  ׁש בּ ת, ח לּ וּ ל  דּ איהוּ  הרע  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר
בּ ני מיניּה . לאתמליא וחד לי ּה  לאמלאה  חד עלי ּה , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּת רוייהוּ 
ע ּמ וּ דא  סבא דּ י שׂ ראל בּ נ וֹ י  וה וֹ ד, נצח כּ ליין  ּת רין  אינ וּ ן  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ענג אבהן, ּת לת  אלּ ין ׁש ביעי  ׁש ביעי ׁש ביעי ּת לת ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדאמצעיתא ,
נהר אית ונהר , ה גּ "ן, את  להׁש ק וֹ ת  מעד"ן  יוֹ צא ונ "הר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת
נחל  דּ אתקרי  נהר  ואית  ּפ לגיו , נהר  דּ אתקרי  נהר אית נהר, ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואית
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בּ "רא בּ ראׁש ית, בּ רא ׁש י "ת דא  כּ גוונא  ׁש בּ "ת , ּת ּמ ן ּת ר"י ּת ּמ ן ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
את  י שׂ ראל  בני וׁש מר וּ  אּת מר עלייה וּ  ׁש בּ ת וֹ ת , ּת רי ואינוּ ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת "י:
ׁש בּ ת , הכא אדכּ יר זמנין  ּת רין  וגוֹ מר , הבּ ת את לעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה בּ ת 
ז כּ אה  א לּ א  לדרתם, מאי לדרתם  ותּת אה, עלּ אה  ׁש כינ ּת א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
מּת ּמ ן ואת ּפ ני  ל בּ א, ב ּת י בּ תרי  בּ ׁש בּ ת דּ ירה לוֹ ן  דּ עביד מאן  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאיה וּ 
דּ ׁש ריין צדּ יק, דּ א עוֹ לם  בּ רית  ׁש בּ ת, ח לּ וּ ל  דּ איהוּ  הרע  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר
בּ ני מיניּה . לאתמליא וחד לי ּה  לאמלאה  חד עלי ּה , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּת רוייהוּ 
ע ּמ וּ דא  סבא דּ י שׂ ראל בּ נ וֹ י  וה וֹ ד, נצח כּ ליין  ּת רין  אינ וּ ן  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ענג אבהן, ּת לת  אלּ ין ׁש ביעי  ׁש ביעי ׁש ביעי ּת לת ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדאמצעיתא ,
נהר אית ונהר , ה גּ "ן, את  להׁש ק וֹ ת  מעד"ן  יוֹ צא ונ "הר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת
נחל  דּ אתקרי  נהר  ואית  ּפ לגיו , נהר  דּ אתקרי  נהר אית נהר, ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואית
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

בּ ׁש בּ ת . יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים  ה ּמ וֹ סיף וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם ,
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

בּ ׁש בּ ת . יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים  ה ּמ וֹ סיף וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם ,
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        ©¤§©¤¨§©©¦§©¤©§¦¨¤¤©¨
       ̈©©¤¤©¨¤¦§©§¦©¨¦
        ¤©§¦¨¦§¥¥¥¤§¨©©©£¥§Ÿ©¨
        ¨§¥¦¤¥¨¦§¦¥¤§¥¨¥©¦©£¥©¥
         §¦§§¤©§¦¨¤¥¨¤¥§¦©§¥¨©©¨

            §¦¥¥¤§©¨¨¥§¨§§¨
           ¨£¥¤§¤¦¦§¦¦§¤§¦¤¤¨¤§¨

         ̈©¨¨¨¦©Ÿ¥¦§¥¤§¨¦§¨©§
         §¦©¨¤¨©¤¤¤¦¦§©§¨©£¦¨¥
        ¤¦§©§¦©¨¨¤¤¤¦§©§¨¦§

           §©©¦§Ÿ¦¨¨¥¨©¥§Ÿ¨§¨
           §¦¤¨¦©¨¤¦¤§¦¤¥¥¦¨¨
         §Ÿ¨§¨¤¥¥¤¦¤©¨©¨¨§Ÿ
      ¦§¦§©¥§¨§©©©¨¨§§¦¤¦§©¥©§©
         ©¨§¨¤¦¦¤¨§¦§¤¤§¥¨¨¤¤§¦
         £¦§¤¤¦¨§¤¤§©§¨¨¨§¨©©¤¦§©¤¤¦
         ©©¨¦©§¤¦§¨¥§¦©©Ÿ¤§¦©¨§¨

          ¦¨©¥¨§¨©©©§¦§©





מ "ג  תקו "תמ "בראשית הגאולה  17סוד

הגאולה מ "גסוד  תקון תמן" "בראשית
ע "א ) פ "ב דף הקדוש (זוהר והמבואר השלם  זוהר  מתקוני

ענה א . ואין קל ואין ראל  מע צעקים הנים 

         ¨£©¨¥§¤¨¨¤¡©§¨¥§
       §©¤¨¥§¦§¥¨§¦©¨¦§©¨
         §¦§§¦§©¦§¨¥§¥§¥¤¤¤¨

     ̈¦§¨ª§¦§Ÿ¤¡¤
עלם ב. לל נברא א  ל טב הגלה תרת רק המד

        ¦¤¥¤¦§©¥©¨¨§¨§¨¦¨¤§©¤
       ¦¨¤¦§¨§¥¤Ÿ¦§©§¨¤§§¦¤¥
         ¤¨§¨©¨©©§§©©§¦§©¥¤©©§¨
           ¥¨¨¥©¤Ÿ¦§¨¨¨§Ÿ¦§©
         ¨¨¤¦§¨§¨¤§©¤¤¤§¨§¦¤¡¦

       ̈¨§Ÿ¨§¥Ÿ¦¨¨§Ÿ¤©¨
למדג . א העבר את מתן זוה"ק הם ללמד  מתחיל  אם 

        ¡Ÿ¦©§¥¨¨¤¤¤§¨©©¦
       ¤§¨¨©¨©£¥¨¨©¨¨¥¥Ÿ©§¥

          ̈¨¤¨©§¦¨¦¥§¨§¨§¥¨¨¤¦
        ̈¨©£Ÿ¦§¨¦¨©©§¨¤¦§©¥©¤¨§¨
          ©¨¨¥¨¤¤§©¨¨¤¨¨¨¥§¨¥¨¨¦§¥

        ©©¦§©¦¤¤¨©¦§¨¡Ÿ¦©©¨¨¤¤

17קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



מ "ג  תקו "תמ "בראשית הגאולה  17סוד

הגאולה מ "גסוד  תקון תמן" "בראשית
ע "א ) פ "ב דף הקדוש (זוהר והמבואר השלם  זוהר  מתקוני

ענה א . ואין קל ואין ראל  מע צעקים הנים 

         ¨£©¨¥§¤¨¨¤¡©§¨¥§
       §©¤¨¥§¦§¥¨§¦©¨¦§©¨
         §¦§§¦§©¦§¨¥§¥§¥¤¤¤¨

     ̈¦§¨ª§¦§Ÿ¤¡¤
עלם ב. לל נברא א  ל טב הגלה תרת רק המד

        ¦¤¥¤¦§©¥©¨¨§¨§¨¦¨¤§©¤
       ¦¨¤¦§¨§¥¤Ÿ¦§©§¨¤§§¦¤¥
         ¤¨§¨©¨©©§§©©§¦§©¥¤©©§¨
           ¥¨¨¥©¤Ÿ¦§¨¨¨§Ÿ¦§©
         ¨¨¤¦§¨§¨¤§©¤¤¤§¨§¦¤¡¦

       ̈¨§Ÿ¨§¥Ÿ¦¨¨§Ÿ¤©¨
למדג . א העבר את מתן זוה"ק הם ללמד  מתחיל  אם 

        ¡Ÿ¦©§¥¨¨¤¤¤§¨©©¦
       ¤§¨¨©¨©£¥¨¨©¨¨¥¥Ÿ©§¥

          ̈¨¤¨©§¦¨¦¥§¨§¨§¥¨¨¤¦
        ̈¨©£Ÿ¦§¨¦¨©©§¨¤¦§©¥©¤¨§¨
          ©¨¨¥¨¤¤§©¨¨¤¨¨¨¥§¨¥¨¨¦§¥

        ©©¦§©¦¤¤¨©¦§¨¡Ÿ¦©©¨¨¤¤

17קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



מ "ג  תקו "תמ "בראשית הגאולה  סוד 18

         §¦§¥©©¦¨¨©¦§§©¤¦§¥¤¤©¨
        ©Ÿ¤¡Ÿ¦©§¥¨¨¤§¦§¨¦¥¤¥

         §¨¨¤¨§¦¥¥©§¨¤¦§§¦¦¥
       §§¥¤¦§§¦©§¨¦§¥©§¨¤¦§§
          ¥¨©¦¨¤¨¦§¦¥¤¨¤¨¨¨¥§¦
            ¤©§¦¨¨Ÿ¤§¦©§¨¤¨¨¨

  

זהרד . ל מד אינ אם  יתר גם גדלה,  מת הת"ח

            ¥§¦¤¨©¨¤§¨¦Ÿ¤§¦¤©¦£¤
         ©§©¨¨¤©§¦¨¤¨©§¨¦¦§¨¦
         ̈§¨©¦§¨¤¦§¨§¦§¨©£¥§¨¦¤
        ¤¨ŸŸ§¨¨¨¤¤§¨¨¦¤¦§©¥¦¦§¨
         §¦§¨§¦¤¡¦¤¨¤¤©¨¨¥©¦¤¨§¨
          ̈¤¨§¦©§¨¦¤¥§©¨¥§©§¨¤©¨

 ¤¦§§¨¦§¨



הכללי  19תיקו

הכללי  תיקון

זה : אומרים חול ביום  תהלים  אמירת  קודם

     ¨¦§¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¥
       §¨¦©§§©§©£¨§©¥§¦§¦§¨¤¥¤
        §©£¦¤§¦©¦§¥§¦¦¤¤§¨§¦£¨¨¨¦
         ©¤¤¨¨©¨§©§§¨¥¨¥§©£¨¨§
      §¥§¦¦§¥¥¤§¦¥¤§ª¥¤§©£¥¤
       §©¥©§¦¥¤¥¨¥¥¦¥¥§©¥
       §¨¥©£Ÿ¥§©Ÿ¥§©¥¨¦¦§©§¦¨©¦
       §©¦©§¦¤©©¨¨¤§¨§©¥¥¤§¦
         ¦¨§©£¨§©§¨§¥¦¨¦¨¤¨¤©§¤¤
       ©§¨¨§©£¥¥£Ÿ¥§¦§©©Ÿ¥§©¥§¨¥

          §¤¨©§¨§¨¦¤¨©¦§¦¥§¨¤§¤¤¡©©
       §Ÿ̈¤¡¦©¨§Ÿ¨§©¦¨¥¥¨¨

          ©¤Ÿ¤§©¥©§Ÿ§¥§Ÿ¤¤©§©¥¥£¤
          ¦©§§¨¦©¤¤¨¨©¨¨¥¨¥©£¥¤©£¦

          ©§©¥¥¤¦§¨§¥¨§¨¤¥©©§©¦¨
         ̈¥§¦§¦§©¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦¤£¤£©¥

          §¥¤¨§¦§¨¤¦¨¨¨©¤¨¦§¤©
       §¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¥¦§¨¨¨¨©¨§©§¥

         £¦©§¦¦¦§¥£©¤¤©¨§¨¦§¨¦§¦©



מ "ג  תקו "תמ "בראשית הגאולה  סוד 18

         §¦§¥©©¦¨¨©¦§§©¤¦§¥¤¤©¨
        ©Ÿ¤¡Ÿ¦©§¥¨¨¤§¦§¨¦¥¤¥

         §¨¨¤¨§¦¥¥©§¨¤¦§§¦¦¥
       §§¥¤¦§§¦©§¨¦§¥©§¨¤¦§§
          ¥¨©¦¨¤¨¦§¦¥¤¨¤¨¨¨¥§¦
            ¤©§¦¨¨Ÿ¤§¦©§¨¤¨¨¨

  

זהרד . ל מד אינ אם  יתר גם גדלה,  מת הת"ח

            ¥§¦¤¨©¨¤§¨¦Ÿ¤§¦¤©¦£¤
         ©§©¨¨¤©§¦¨¤¨©§¨¦¦§¨¦
         ̈§¨©¦§¨¤¦§¨§¦§¨©£¥§¨¦¤
        ¤¨ŸŸ§¨¨¨¤¤§¨¨¦¤¦§©¥¦¦§¨
         §¦§¨§¦¤¡¦¤¨¤¤©¨¨¥©¦¤¨§¨
          ̈¤¨§¦©§¨¦¤¥§©¨¥§©§¨¤©¨

 ¤¦§§¨¦§¨



הכללי  19תיקו

הכללי  תיקון

זה : אומרים חול ביום  תהלים  אמירת  קודם

     ¨¦§¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¥
       §¨¦©§§©§©£¨§©¥§¦§¦§¨¤¥¤
        §©£¦¤§¦©¦§¥§¦¦¤¤§¨§¦£¨¨¨¦
         ©¤¤¨¨©¨§©§§¨¥¨¥§©£¨¨§
      §¥§¦¦§¥¥¤§¦¥¤§ª¥¤§©£¥¤
       §©¥©§¦¥¤¥¨¥¥¦¥¥§©¥
       §¨¥©£Ÿ¥§©Ÿ¥§©¥¨¦¦§©§¦¨©¦
       §©¦©§¦¤©©¨¨¤§¨§©¥¥¤§¦
         ¦¨§©£¨§©§¨§¥¦¨¦¨¤¨¤©§¤¤
       ©§¨¨§©£¥¥£Ÿ¥§¦§©©Ÿ¥§©¥§¨¥

          §¤¨©§¨§¨¦¤¨©¦§¦¥§¨¤§¤¤¡©©
       §Ÿ̈¤¡¦©¨§Ÿ¨§©¦¨¥¥¨¨

          ©¤Ÿ¤§©¥©§Ÿ§¥§Ÿ¤¤©§©¥¥£¤
          ¦©§§¨¦©¤¤¨¨©¨¨¥¨¥©£¥¤©£¦

          ©§©¥¥¤¦§¨§¥¨§¨¤¥©©§©¦¨
         ̈¥§¦§¦§©¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦¤£¤£©¥

          §¥¤¨§¦§¨¤¦¨¨¨©¤¨¦§¤©
       §¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¥¦§¨¨¨¨©¨§©§¥

         £¦©§¦¦¦§¥£©¤¤©¨§¨¦§¨¦§¦©



הכללי  תיקו 20

          §©¥§©§¨¦©¨§¨¨§¥¡Ÿ¥¦§¥¨§¨¥
 ̈¥¤¨

          §©¥¤¦§§©¥§©¥©¤§¦§¥¦
         ª§¨§¦§¦§¥¦§¦§¦©§¥©

    ̈¦§¤§¨§¥¨¦§¨¥
מזמורים: העשרה אמירת  קודם זאת  לומר טוב

        §¨¥©§¦©£¦©¨£¨¨¦§¦¥§¨©©¦¦
       ¨£¦¦¦¤§¥§¨©©¦¦¨£¦¦¦§¥¨¨

         §¦£¤¨¨¤¥¨¦§©§©¥©¨©¦§¨
           ©©¥©§¨§¨©¥©§¨¤¥¤¤¦¨¦¤§¨

     ̈¥¨¥§©¨¦§¨¥¨¥

      §©§¨©Ÿ̈¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨
       §¨¦§¦¨¦©¦¥¨§Ÿ̈¤¤
   ̈©¨¡Ÿ¦

       ¦§¨¬§¨¦®¨§¥¬¦¹¥À¦¨¦¬¦¨¨©´§§−©Ÿ̈
      £Ÿ¨´¨®¨¹¨¦À©¨¤−¦§¦£¤¨¨´¤

      ¥®¨¹§©¦¥À¨¤§¦¨¦§¬©§¨»©¥¶Å̈¨¬
      ©©¦´¦§¥¤´¦¨®©¤¨¬¤§¹À̈©§¨¨

     §Ÿ̈À§¨¤§¦¬§¦®¹©À̈¦¬¨¦£¨¦´
      ¨§¦−©§¦¦®©©¹£À̈¨§¨¬¨¨£¨¥À¤§³Ÿ̈
      £¤´§¨¨®¦©¥¹À¦§¬¦¦§¨¦¦Ä¦§Ÿ¨´

         §¤§¦´¨¦®¦¬¹¦¦¦À©¤¨¥³¨©´−¦¦©¨´¤§¦®
       ©§¹¨¦À¦§¬Ÿ¨¤©¦³Ÿ©£Ÿ́©§¦´¦§®Ÿ¦¥¬

הכללי  21תיקו

       ¹£¦§À¦§¬¨©¦¥¦»¶Ÿ©©Å¦¬´Ÿ©−§¨
    ¤¨¤®§¦−¦¦§´¤©

      §¨¦À©Å§¦¬©§¥¬§¤¹À©§´£¨¨©§¥¨À̈
       ³Ÿ©§ÄŸ§Ÿ̈´´§¥−§´§¦¨¦

        −¤¡©§¦¨´£¨¨®§©£¨¦À¨©¦³¨´¨©§¨»¦§©¬
         ¨©ÀÅ̈¤¬¤§©¬§©¦®§©§−Ÿ¥©´¦¤¨©¨¦Æ¦¶£¿©¦³

        Ÿ¦¦À¦¨©À§¦¤³£¥´−§¨©©Ÿ̈®§©Æ̈»̈¨³¨
        £©¨¦´¤¨©¿Ÿ¦§©¥Ä¨¨¦Æ¥¤»§¥¶§Å¬Ÿ

           ©À−§¥¤©´¦©¦®¹¥À̈´Ÿ©¦©¨³¥¬¤¦»¦©¶¦Å§¥¬¦
        ¨¥¬©¥®§−§¥´¦¤¨©§¦§§§À§¤¤¬¥¥®¦£−̈

        ¨¤´¥¦©¦§³§¬§¤¤»¥¶Å̈¦¬§¤¤¨¤´¤¤§´
        ¦§®¹©À§´Ÿ¥¤©¦¬©§¦À¨Å̈¨¬§©¥¬©©Ÿ̈®

     ¹¤À¤§§¤¦§Ä©Ÿ̈®−§¦©¦¦®
 ¹§©§¦À¨¦§¥¥

       ©§©¥À©¦§¬§¨¦−©§¥©§¦´¤¨®§¬¹̈À̈
    §©§¥¬§Ÿ̈§Ÿ¨³¦§§¥´−¦©¥§ª©´

     ¨¨®¤§©¹¦§¥À§¤´¤Ÿ§¨§Ÿ̈À−¦§¨¤
      ©¤´¤§¨®¨¦¹§¨À¨©¬§¨§¨§£¦−̈©§¦§Ÿ¨´

        ¨¥®¦§¨¨¬¹©§¦À¦¨¨¬¦¨§©ÀŸ§´©´¦®
        ¨©¬¹̈À§¨©¬§§¦¨³¦§Æ¨³§§©¥À¦À

         ¦§¨¨¬¤®¥¥−©´§©¥©À©¨©´−¦§©£¨Ÿ§¨®¨©Ã
        ©§§−¨¨´¦§©§−¦©©¨´®©£¤¬¹¨©ÀŸ¦¬

        ¨©¦³§¦Æ£¤¨©´§¦−¥´©§¦®¦§¦−¨©´
     ¨¥§©¨³§Ÿ̈À¨¥¬¦©£¦¥¶¦©£©§¨¬¨¤



הכללי  תיקו 20

          §©¥§©§¨¦©¨§¨¨§¥¡Ÿ¥¦§¥¨§¨¥
 ̈¥¤¨

          §©¥¤¦§§©¥§©¥©¤§¦§¥¦
         ª§¨§¦§¦§¥¦§¦§¦©§¥©

    ̈¦§¤§¨§¥¨¦§¨¥
מזמורים: העשרה אמירת  קודם זאת  לומר טוב

        §¨¥©§¦©£¦©¨£¨¨¦§¦¥§¨©©¦¦
       ¨£¦¦¦¤§¥§¨©©¦¦¨£¦¦¦§¥¨¨

         §¦£¤¨¨¤¥¨¦§©§©¥©¨©¦§¨
           ©©¥©§¨§¨©¥©§¨¤¥¤¤¦¨¦¤§¨

     ̈¥¨¥§©¨¦§¨¥¨¥

      §©§¨©Ÿ̈¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨
       §¨¦§¦¨¦©¦¥¨§Ÿ̈¤¤
   ̈©¨¡Ÿ¦

       ¦§¨¬§¨¦®¨§¥¬¦¹¥À¦¨¦¬¦¨¨©´§§−©Ÿ̈
      £Ÿ¨´¨®¨¹¨¦À©¨¤−¦§¦£¤¨¨´¤

      ¥®¨¹§©¦¥À¨¤§¦¨¦§¬©§¨»©¥¶Å̈¨¬
      ©©¦´¦§¥¤´¦¨®©¤¨¬¤§¹À̈©§¨¨

     §Ÿ̈À§¨¤§¦¬§¦®¹©À̈¦¬¨¦£¨¦´
      ¨§¦−©§¦¦®©©¹£À̈¨§¨¬¨¨£¨¥À¤§³Ÿ̈
      £¤´§¨¨®¦©¥¹À¦§¬¦¦§¨¦¦Ä¦§Ÿ¨´

         §¤§¦´¨¦®¦¬¹¦¦¦À©¤¨¥³¨©´−¦¦©¨´¤§¦®
       ©§¹¨¦À¦§¬Ÿ¨¤©¦³Ÿ©£Ÿ́©§¦´¦§®Ÿ¦¥¬

הכללי  21תיקו

       ¹£¦§À¦§¬¨©¦¥¦»¶Ÿ©©Å¦¬´Ÿ©−§¨
    ¤¨¤®§¦−¦¦§´¤©

      §¨¦À©Å§¦¬©§¥¬§¤¹À©§´£¨¨©§¥¨À̈
       ³Ÿ©§ÄŸ§Ÿ̈´´§¥−§´§¦¨¦

        −¤¡©§¦¨´£¨¨®§©£¨¦À¨©¦³¨´¨©§¨»¦§©¬
         ¨©ÀÅ̈¤¬¤§©¬§©¦®§©§−Ÿ¥©´¦¤¨©¨¦Æ¦¶£¿©¦³

        Ÿ¦¦À¦¨©À§¦¤³£¥´−§¨©©Ÿ̈®§©Æ̈»̈¨³¨
        £©¨¦´¤¨©¿Ÿ¦§©¥Ä¨¨¦Æ¥¤»§¥¶§Å¬Ÿ

           ©À−§¥¤©´¦©¦®¹¥À̈´Ÿ©¦©¨³¥¬¤¦»¦©¶¦Å§¥¬¦
        ¨¥¬©¥®§−§¥´¦¤¨©§¦§§§À§¤¤¬¥¥®¦£−̈

        ¨¤´¥¦©¦§³§¬§¤¤»¥¶Å̈¦¬§¤¤¨¤´¤¤§´
        ¦§®¹©À§´Ÿ¥¤©¦¬©§¦À¨Å̈¨¬§©¥¬©©Ÿ̈®

     ¹¤À¤§§¤¦§Ä©Ÿ̈®−§¦©¦¦®
 ¹§©§¦À¨¦§¥¥

       ©§©¥À©¦§¬§¨¦−©§¥©§¦´¤¨®§¬¹̈À̈
    §©§¥¬§Ÿ̈§Ÿ¨³¦§§¥´−¦©¥§ª©´

     ¨¨®¤§©¹¦§¥À§¤´¤Ÿ§¨§Ÿ̈À−¦§¨¤
      ©¤´¤§¨®¨¦¹§¨À¨©¬§¨§¨§£¦−̈©§¦§Ÿ¨´

        ¨¥®¦§¨¨¬¹©§¦À¦¨¨¬¦¨§©ÀŸ§´©´¦®
        ¨©¬¹̈À§¨©¬§§¦¨³¦§Æ¨³§§©¥À¦À

         ¦§¨¨¬¤®¥¥−©´§©¥©À©¨©´−¦§©£¨Ÿ§¨®¨©Ã
        ©§§−¨¨´¦§©§−¦©©¨´®©£¤¬¹¨©ÀŸ¦¬

        ¨©¦³§¦Æ£¤¨©´§¦−¥´©§¦®¦§¦−¨©´
     ¨¥§©¨³§Ÿ̈À¨¥¬¦©£¦¥¶¦©£©§¨¬¨¤



הכללי  תיקו 22

         §Ÿ́−¨©§¦¦¨©´§¨¦®¦³Ÿ¨¦−©Ÿ§¦´¨¨©£¦À−§ª¦
      ¨©´§¨¦®©©¦¥−¦§¨¤´§¨»̈³§Ÿ̈Æ¡»Ÿ¥³

     ¦§¨¥À−¥¨¨§©¬¹̈À̈»̈¥¬§¨¥
      ©§©¥À©©§¦¬¦§¥Ÿ©§©À̈©£¬Ÿ©£¦¥¨®¦¥³

        ©§¦Æ©£−Ÿ¥¤´¡Ÿ¦¨§Ä̈©§¦Æ¥Ÿ¦»§¥¶¨¬
        ¨©¬¨®¹§¥¨¤À§¥´¡Ÿ¦¨§¨¦Ä¦§¨¦´−¤¤¨´

        ¨¨®§¨¤¡¬Ÿ¥©¬¨©¹À©¥¬¡Ÿ¤¥³¤¤§§¨Æ§¤§§Ä̈
         ¨©Æ©§¦À¦³¤¡ÆŸ©¨»¤©¥À©¥¬¡ÅŸ¦¬§¦¨¬
       §¹À̈¨¬¥©¦§Ä£¦Æ©§¦»©¤¡¦¶Å̈¨¬¦´¦

        −¥Ÿ¦¦¬¹¤À§¬¨¨¡Ÿ©À¨©»©§¦¶¦§Å¨¬
       ©¥À−¤§¨§¥¤´¤©§¥®¹§¤§¦À¥©¬¦§¨§¤

        §´−¥§´¦¤®¨¦§¨¤¬¹§©¤À¨©¬¨¨¨³
        §©¤Ä§Ÿ̈Æ©§À−©©§¨¦´Ÿ¦¦®¹§¦À̈§¥´©¨

         §¨³§¥¬©§¦»¨¨¶§©Å§¨¬¦¨¨Ÿ¥¬¥¥À§©´©¥
       §¤³©§©§©À¥§¬¦§¨®§¨§¨¬¥©¬¨¹©À©¥¬

      ¡Ÿ¤©¦§Ä£¦Æ©§¦»©¤¡¦¶Å̈¨¬¦´¦−¥Ÿ¦
     ¦´¤®§¬Ÿ¹̈©À¥Ÿ¨

      ©§©¥´©©©§¥»§¨¦¶¦Å§¨¬¦§¬Ÿ©¨®©¦§§¬
     ¤©¹©À¦©£¦©¦¥−¦¥Ÿ§©¬¡Ÿ¨®¦¦§§©¬

       §©§¥¦−©¦¥¦¦´Ÿ£¥¨®¤¥©§¥¬¹̈¦À¦¥¦¦³¦¥¶
       ̈§¿§©§¦À¨´¨©´©¦®Ÿ¦§¦−§Ÿ©¨¦´§Ÿ̈

      §¦−¨§ª´§¦¨®−¨¦§¨¦´§¥§©¨³
      §Ÿ̈¡Ÿ¦¬§¨¿¡»Ÿ¥³¦§¨¥À¨¦À¨¦§¬Ÿ

        ¨©¦®©¨ÆŸ¨−Ÿ§¥¨´¤¤¨¨´−¨¤¤¤¡¬©À̈¤

הכללי  23תיקו

       ¦¬§¦¦¥³©¦»³§¦¤À−£¨§¦§¥¤®¦¦¬
    Ÿ¥©§©¨´−§Ÿ̈¦§©¨®¹¦§©À§¨¦−ª

       ¥¤´¤§®Ÿ̈¦¡¹Ÿ¦À¦§©¦¡Ÿ¥´©§¦´§©§¥®¦
      ¹¡Ÿ¦À©§¥¬¦§Ÿ§¨©©©§¥³¤®¦§§Ä©¦À£¦¥´

     −§¥§§¦¥®−̈¦¥´£Ÿ¨©©¦À§©§Å̈¥¬
       §¦¨§¬¦§¨®¥¨−̈¦©´©§©¥©¥¬§¥¨»©¥¶

       §¥Å¥¬§¥§À¦¡−Ÿ¦Ÿ¥´§©£®Ÿ§©§¥−¨¨´¤¤¨
        §¨ª´−¨¤¤¤¡¬©À̈¤¦¬§¦−¥¨§¦´

        ¤¡®Ÿ¦¬Ÿ¹¦§§À©¨¦©£¦³¨¦´ª¤»©£©¥¬©ÀŸ¤
         ©Å§¤¬¦¨¦´¨¦§¨´¦®¹¨À§´©¦−ª¦¥¤´£©¥®¨

   ¦¡Ÿ¦¬¹¦§©¦À¡Ÿ¥¬©§¦

     ©§©¥¬©©§¹À§¨¨¬¦§¦´¤¡Ÿ¦´
       §¤§¨®¨¦¬¤¡¹Ÿ¦À§©£¦¬¥¨§¬¨¨¦»£Ÿ¨¶

         Å̈¨¬§¦¨¦³©´§¨−¦§¨§´Ÿ¨®¥£−̈¦¨¥´©§¦¤§§¨´
       ¡Ÿ¦´§¤¡¨¨®¨¦Ã¨§¦§©¥−¦´¤¨−¨©§¨§ª´

        ¥¨®¹¦§©À§¦§´Ÿ£©¥¦©´§¦¨¦´¦¤¤¹§À¨¦
      ¤§§¨¬§¦¨¦À©Å¨¬§¨¦§¨¦¬¨¦®¨©§©¥¬¦

       −©§¨¦¦§©¬£Ÿ¨®§ŸŸ¦−¦§´¤¨¥´¨¤´©
         ©§®¨¬©¹ÀŸ¤§´Ÿ¨Ÿ£¨©´©´¥®¦¨©¬¹§©À

       ©£¨¬¤¨−¨Ÿ©©´¦¦®¹§À§¦´¤§¤§¬
     ©©§¥¨®¦¤§§−̈¦¤¤¦§¤§¨¦¬¦§¨¨¢¤®

      ©£¦−¤´¨¦¨−¡Ÿ¦©´Ÿ¤©§¤®¦¥¬¹̈À
       ¥Ÿ¦©¨´−¨¥´Ÿ¥¤®¤©−§¨¨©¦´ª¤¨©´§¨
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לע לרא  ה דיה ְִֵַַָָָ29פילת

ע לם ל רא הדיה פילת 

י ֹום  ּכל אֹותּה האֹומר ּכל  הי ׁשּוע ֹות . לכל מביאה ית ּבר ה' את ּולה ּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָלהֹודֹות
מּיד   הֹופ מהּלב זּו ּתחּנה  האֹומר וכל ע ֹולמים, מּבֹורא ּגלּויים נּסים לראֹות ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּיזּכה

לרחמים. ּדין ְֲִִִַַמּדת 

, לע ל נר , לע  אד הא, ר דה  לכי ה מלכי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמל
.דה  ָ
ל.דה  מדה  לפני א עומד/ת  אני ְְֲִֶֶֶַָָ

צריכ/ה אמת אני  ה  לעת  כאפס  אי יהיה אמר אני מה ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻוכל
.ל ְְלה דת 

.ל לה דת  צריכ/ה אני הל על  ְְֲֲִֵַַֹהרי
. ברחמי חסד , ח לי נת הל  ,מ הל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹי

ע ל. דה  בריה ל  על ְִַַָָָָָ
אתי דה   עה י, מכ לי ,  עזר  עמי רבבת רי ר ב על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

אתי , ע דדת עלי, מר אתי, ריפאת  אתי ח אתי ,  לְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָה
מיד. אי אה ִִִֶַָָָדה

טבי, דה  י מע לעת ח מצת, לעת ח לי   תנ א ה ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
להתל. ְְְִֵַַֹוח

דה.דה  ל להיד  ידע י ולא לי עזר  עמיה ל  על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
ורגע.דה  רגע כל  עי ע ה  א ה  החסדי ל על  ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
נושמ/ת.דה  אני נימה נימה  ל על  ְְֲִִִֶַָָָָ
לי.דה   אי ברי ה ל  על  ,לכיה מלכי מל  ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ראיתי דה  מיד לא א אפיל לטבתי הל כי , לפעמי לי ה ְְֲִִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הבר ה א  מ יע מה  ל יודע/ת אני לב עמק  לטבתי, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 26
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ע לם ל רא הדיה פילת 

י ֹום  ּכל אֹותּה האֹומר ּכל  הי ׁשּוע ֹות . לכל מביאה ית ּבר ה' את ּולה ּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָלהֹודֹות
מּיד   הֹופ מהּלב זּו ּתחּנה  האֹומר וכל ע ֹולמים, מּבֹורא ּגלּויים נּסים לראֹות ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּיזּכה

לרחמים. ּדין ְֲִִִַַמּדת 

, לע ל נר , לע  אד הא, ר דה  לכי ה מלכי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמל
.דה  ָ
ל.דה  מדה  לפני א עומד/ת  אני ְְֲִֶֶֶַָָ

צריכ/ה אמת אני  ה  לעת  כאפס  אי יהיה אמר אני מה ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻוכל
.ל ְְלה דת 

.ל לה דת  צריכ/ה אני הל על  ְְֲֲִֵַַֹהרי
. ברחמי חסד , ח לי נת הל  ,מ הל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹי

ע ל. דה  בריה ל  על ְִַַָָָָָ
אתי דה   עה י, מכ לי ,  עזר  עמי רבבת רי ר ב על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

אתי , ע דדת עלי, מר אתי, ריפאת  אתי ח אתי ,  לְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָה
מיד. אי אה ִִִֶַָָָדה

טבי, דה  י מע לעת ח מצת, לעת ח לי   תנ א ה ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
להתל. ְְְִֵַַֹוח

דה.דה  ל להיד  ידע י ולא לי עזר  עמיה ל  על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
ורגע.דה  רגע כל  עי ע ה  א ה  החסדי ל על  ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
נושמ/ת.דה  אני נימה נימה  ל על  ְְֲִִִֶַָָָָ
לי.דה   אי ברי ה ל  על  ,לכיה מלכי מל  ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ראיתי דה  מיד לא א אפיל לטבתי הל כי , לפעמי לי ה ְְֲִִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הבר ה א  מ יע מה  ל יודע/ת אני לב עמק  לטבתי, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה
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רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה



המבואר  הקטורת  פיטו

המבואר הקטורת פיטום

הטרת  רת אמירת ְְֲִֶַַַַָָֹֻסגת

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער   דה יחד (האר "י ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
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רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה



המבואר  הקטורת  פיטו

המבואר הקטורת פיטום

הטרת  רת אמירת ְְֲִֶַַַַָָֹֻסגת

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער   דה יחד (האר "י ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת

המבואר  הקטורת  פיטו

הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,אבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .בוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

הערות

ויחיד א. יחיד  כל ומיהו וז "ל: שכתב ללב יפה  בספר ועיין
תפילתו בסיום עצמו לבין בינו תבוא יתפלל  שלא  צרה כל על

זה : בנוסח 
הדבר מן ישראל  עמך  הושע  מלט והצל  פדה  העולמים, ריבון
מיני ומכל הירקון  ומן  השדפון  ומן הביזה ומן  החרב  ומן
תענה , ואתה  נקרא  טרם  לעולם ובאות  המתרגשות פורעניות

המגפה . עוצר  אתה ברוך
הכוונותב. שער בספה"ק מ "ש  ע "א)ועיין  י "ג יחוד(דף בענין ,

עיי"ש . מאוד, מסוגל  ב "מ, למגפה הקטורת, דפיטום  גדול 



המבואר  הקטורת  פיטו 

למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת
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הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,אבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .בוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

הערות

ויחיד א. יחיד  כל ומיהו וז "ל: שכתב ללב יפה  בספר ועיין
תפילתו בסיום עצמו לבין בינו תבוא יתפלל  שלא  צרה כל על

זה : בנוסח 
הדבר מן ישראל  עמך  הושע  מלט והצל  פדה  העולמים, ריבון
מיני ומכל הירקון  ומן  השדפון  ומן הביזה ומן  החרב  ומן
תענה , ואתה  נקרא  טרם  לעולם ובאות  המתרגשות פורעניות

המגפה . עוצר  אתה ברוך
הכוונותב. שער בספה"ק מ "ש  ע "א)ועיין  י "ג יחוד(דף בענין ,

עיי"ש . מאוד, מסוגל  ב "מ, למגפה הקטורת, דפיטום  גדול 
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הטרת אמירת לפני לאמר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹפה

וּ רחימוּ ׁש םל בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים  בּ יחוּ דא בו"ה  י "ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א  אנכי ה נּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
עלי וֹ ן, בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רׁש ּה  לתקּ ן  הקּ טרת ּפ ר ׁש יּ וֹ ת סדר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלקרוֹ ת 

יהו מלּ פני רצוֹ ן אהינוּ יאהדונהיויהי  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
וּ מרצּ ה ואהי  וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינ וּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌

חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ ר וּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ ר ׁש יּ וֹ ת קריאת ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני אוֹ תּה  וּ מכניס עוֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכר וֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד בּ עדינוּ  וצנּ ה מגן ּת הא וּ זכ וּ תּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 עּמ י שׂ ראל  כּ ל וּ בכלל  ורעינ וּ  אוֹ הבנוּ  וכל  מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה  הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל  וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
המקטריגים  מכּ ל  להצּ ילנוּ  ׁש הם מקוֹ מוֹ ת בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ בביה
נחת   ֹמּת ו  לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא  וּ ליראת טהוֹ רה ׁש מים ליראת וז כּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת
אקים  בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  וכּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים  אקרא ר וֹ אינ וּ  כּ ל  וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר  לא-ל יגמר יאהדונהיעליוֹ ן  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
יהו אל יאהדונהיבּ עדי  ידי מעשׂ ה לע וֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי  עלינוּ אהינוּ יאהדונהיּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
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כּ רנב וֹ . בּ ת אמּת לאי הלוֹ ם עליו אבינ וּ  דּ אברהם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאּמ יּה 
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

ז וֹ בח,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נז בּ ח, ה זּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. ל ׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א  מי אף  יוֹ סי, רבּ י  אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית  ּת נאי  ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בל בּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הע וֹ בד : אחר  אלּ א הוֹ לכת הּמ חׁש בה ׁש אין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצוֹ תיו ס וֹ ף  ואת ירא הא קים את נׁש מע הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
האדם, כּ ל  זה כּ י  ע"כ .ׁש מוֹ ר  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהוא ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
הּס ּמ ים  קטרת  את  לפני אב וֹ תינוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
מׁש ה  על-יד אוֹ תם צוּ ית כּ אׁש ר  ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

:בּ תוֹ רת כּ כּ תוּ ב ְנביא◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

נטףיאהדונהייהוויּ אמר  סּמ ים  קח-ל אל-מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

הּס ּמ ים: בּ שׂ מים .קטרת  מ ּמ יני הּמ ר כּ בת  יהוהּת ערבת ויּ אמר ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌
מ ׁש ה : לד לו )אל ל, ל :(שמות קח מ ׁש ה אל יהוה מצות ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּק טרת . מזבּ ח  על  הּק טרת  את  להקטיר מע וּ ט ס ּמ ים:עשׂ ה  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מים . ׁש ני  - ׁש נים  האפרסמ וֹ ן.נטף:ר בּ ים  מעץ ה נּ וֹ טף שׂ רף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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הטרת אמירת לפני לאמר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹפה

וּ רחימוּ ׁש םל בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים  בּ יחוּ דא בו"ה  י "ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א  אנכי ה נּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
עלי וֹ ן, בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רׁש ּה  לתקּ ן  הקּ טרת ּפ ר ׁש יּ וֹ ת סדר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלקרוֹ ת 

יהו מלּ פני רצוֹ ן אהינוּ יאהדונהיויהי  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
וּ מרצּ ה ואהי  וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינ וּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌

חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ ר וּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ ר ׁש יּ וֹ ת קריאת ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני אוֹ תּה  וּ מכניס עוֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכר וֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד בּ עדינוּ  וצנּ ה מגן ּת הא וּ זכ וּ תּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 עּמ י שׂ ראל  כּ ל וּ בכלל  ורעינ וּ  אוֹ הבנוּ  וכל  מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה  הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל  וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
המקטריגים  מכּ ל  להצּ ילנוּ  ׁש הם מקוֹ מוֹ ת בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ בביה
נחת   ֹמּת ו  לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא  וּ ליראת טהוֹ רה ׁש מים ליראת וז כּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת
אקים  בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  וכּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים  אקרא ר וֹ אינ וּ  כּ ל  וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר  לא-ל יגמר יאהדונהיעליוֹ ן  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
יהו אל יאהדונהיבּ עדי  ידי מעשׂ ה לע וֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי  עלינוּ אהינוּ יאהדונהיּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
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כּ רנב וֹ . בּ ת אמּת לאי הלוֹ ם עליו אבינ וּ  דּ אברהם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאּמ יּה 
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

ז וֹ בח,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נז בּ ח, ה זּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. ל ׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א  מי אף  יוֹ סי, רבּ י  אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית  ּת נאי  ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בל בּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הע וֹ בד : אחר  אלּ א הוֹ לכת הּמ חׁש בה ׁש אין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצוֹ תיו ס וֹ ף  ואת ירא הא קים את נׁש מע הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
האדם, כּ ל  זה כּ י  ע"כ .ׁש מוֹ ר  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהוא ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
הּס ּמ ים  קטרת  את  לפני אב וֹ תינוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
מׁש ה  על-יד אוֹ תם צוּ ית כּ אׁש ר  ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

:בּ תוֹ רת כּ כּ תוּ ב ְנביא◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

נטףיאהדונהייהוויּ אמר  סּמ ים  קח-ל אל-מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

הּס ּמ ים: בּ שׂ מים .קטרת  מ ּמ יני הּמ ר כּ בת  יהוהּת ערבת ויּ אמר ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌
מ ׁש ה : לד לו )אל ל, ל :(שמות קח מ ׁש ה אל יהוה מצות ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּק טרת . מזבּ ח  על  הּק טרת  את  להקטיר מע וּ ט ס ּמ ים:עשׂ ה  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מים . ׁש ני  - ׁש נים  האפרסמ וֹ ן.נטף:ר בּ ים  מעץ ה נּ וֹ טף שׂ רף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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וחלבּ נ  ועשׂ ית וּ ׁש חלת יהיה: בּ בד בּ ד  זכּ ה  וּ לבנה סּמ ים ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וׁש חק ּת  קד ׁש : טהוֹ ר  ממלּ ח רוֹ קח  מע שׂ ה רקח קטרת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹאת ּה 
אׁש ר  מוֹ עד  בּ אהל העדת לפני מּמ נּ ה ונתּת ה הדק ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

ניחח ריח ִֵֵַַאר

רע .וחל בּ נה :ציּפ וֹ רן.וּ ׁש חלת : ׁש ריח וֹ  כּ אןסּמ ים :שׂ רף  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ לוֹ מר: עּת ה , עד  ׁש ּמ נה כּ מנין  נוֹ ספים  בּ שׂ מים עוֹ ד על ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵרוֹ מז 

נוֹ ספים , חמׁש  ז כּ ה :עוֹ ד  ה כּ ל וּ לבנה ס - מז ּק קת . אילן שׂ רף ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֹ
ואחר בּ שׂ מים , ׁש ני על  ר וֹ מז הרא ׁש וֹ ן  סּמ ים סּמ נים , עשׂ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחד 
ע וֹ ד  לר בּ וֹ ת  בּ א  ה ני וה ּס ּמ ים חמה, בּ יחד  ׁש ׁש ה עוֹ ד מנה  ָּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש א  והּס בּ ה עשׂ רה . האחד היא וּ לבוֹ נה  עשׂ רה , הרי  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
האר בּ עה  ׁש א לּ וּ  כּ יון ה ּס ממנים כּ ל  את  בּ פרוּ ׁש  ה כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהז כּ יר
וּ ׁש אר קטרת ע ׁש ן  ענן  עוֹ לה ׁש בּ הם העּק רים הם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזכּ יר 

הּט וֹ ב  הריח את נוֹ תנים יהיה :.(רמ")ה בּ שׂ מים בּ בד ׁש וים בּ ד ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְַַַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  מׁש קלוֹ   ּכ זה  ׁש ל כּ מ ׁש קל וֹ  בּ מ ׁש קל  ׁש וים ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש קלם .

ל "ד )זה ל', סּמ ים .(מת וחלבּ נה וּ ׁש חלת נטף "סּמ ים  הּמ לּ ים ֶ◌ְַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
"אבר בּ גימטריּ א  זכּ ה", י וֹ סף וּ לבנה אהרן מ ׁש ה  יעקב יצחק  הם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌

ה ּק טרת  ּפ רׁש ת  את ׁש אוֹ מרים  וּ בזה  ר וֹ עים, ה בעה ׁש הם  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְודוד"
אליהם , להתקרב דּ קדה  עזּ וּ ת עצמ וֹ  על  ממ ׁש י(רצ עת  .(סי' ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵָ

קטרת: אתּה  קטרת .ועשׂ ית מהם  רוֹ קח :הכן  מע שׂ ה  רקח  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
הא ּמ ן. כּ מעשׂ ה וּ כ ּת וּ ׁש ה  היטב ממ לּ ח :מעוּ ר בּ בת מער בּ ב ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ה ּס ממנים . מיני  נ כּ ר  יהיה  קד ׁש :ׁש א  טהוֹ רטהוֹ ר  ויהיה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הדק :וקדוֹ ׁש : מ ּמ נּ ה דּ ק .וׁש חק ּת  דּ ק הכּ ל ונת ּת הל ׁש חק ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העדת: לפני בּ קדׁש מ ּמ נּ ה  העדוּ ת אר וֹ ן  לפני  יקטיר  בּ כ ּפ וּ ר ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
מ וֹ עד:ה ּק דׁש ים . ה זּ הב בּ אהל מזבּ ח  הוּ א הּפ נימי מז בּ ח  ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה נה . ימ וֹ ת  בּ ׁש אר - זה ׁש ּמ ה:ׁש בּ היכל , ל אוּ עד א ׁש ר  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
. עּמ ׁש אדבּ ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם 
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והקטיר  ונאמר : לכם: ּת היה קד ׁש ים קד ׁש  ׁש ּמ ה ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִאוּ עד 
את-הנּ רת  בּ היטיבוֹ  בּ בּ קר בּ בּ קר סּמ ים קטרת אהרן ֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעליו
יקטירנּ ה  הערבּ ים בּ ין את-הנּ רת אהרן וּ בהעת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַיקטירנּ ה:

יהו לפני ּת מיד לדרתיכם:יאהדונהיקטרת ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌
חז"ל הטרת לד ְֲִֶַַַַָָֹרת

הקּ טרתרבּ נן ּת נ וּ  וׁש ים כּ יצד.ּפ ּט וּ ם מאוֹ ת ׁש ׁש  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

לכם: ּת היה קד ׁש ים  קדׁש קד ׁש  כּ רא וּ י, אוֹ תּה  ּת עשׂ וּ  כּ ׁש ּת כינ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
להקרבה . וּ רא וּ יה  הּק טרת , היא עליו:קדׁש ים  והקטיר  ונאמר ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זח) ל, בּ בּ קרונאמר:(שמות סּמ ים  קטרת  אהרן עליו  והקטיר  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
וּ בקר. בּ קר בּ כל : ה נּ רת :בּ בּ קר  את  את בּ היטיבוֹ  ׁש נּ ּק ה  לאחר ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּמ נ וֹ רה . וּ קני בּ זיכי  - המן מחצית יקטיר נּ ה:כּ וֹ סוֹ ת בּ בּ קר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הּפ נימי. ה ּמ ז בּ ח על בּ יןמנה, הנּ רת את אהרן וּ בהעת ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌

יקטירנּ ה : בּ יןהערבּ ים  ה נ יּ ה בּ ּפ עם הנּ ר וֹ ת את הכּ הן וּ כׁש ידליק ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ה ּק טרת  ׁש ל הני החצי את  יקטיר לפניהער בּ ים , ּת מיד קטרת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה כּ ּפ וּ רים .יהוה : ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת גּ ם יוֹ ם  לדוֹ ר וֹ ת לדרתיכם :בּ כל  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌
קריאתּה , ידי  על  ּמ קיּ מים הּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ כ ׁש אין הפסק, בּ לי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָע וֹ לם

שׂ פתינ וּ . ּפ רים  וּ נׁש לּ מה ר בּ נן:כּ נּ אמר  ו ,ּת נ וּ   ד כריתות (מסכת  ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טור  י "ג  ד הכוונות  שער  קל"ג, סימ או "ח יוס בית ה "ה, פ"ד יומא ירושלמי 

ד') טור בּ לׁש וֹ ןא, בּ ּק ׁש תוֹ  יׁש אל דּ בר  איזה לת ׁש וּ עת  ׁש צּ רי מי  .ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ה ּת ב וֹ ת , וּ בדקדּ וּ ק בּ כ וּ נה הכּ ל וּ כׁש יּ אמר רבּ נן ", "ּת נוּ  קדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַה ּק ד ׁש 

לטוֹ בה  בּ ּק ׁש תנ וּ  כּ ל  יתבּ ר ה ם יּ מלּ א רצ וֹ ן עת (ס ר יהיה  ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ

יראל) רבּ נן:.יעת רבּ וֹ תינ וּ .ּת נוּ  הּק טרת:ׁש נוּ  ערוּ ב ּפ ּט וּ ם ְְִֵַָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
ותּק וּ ן כּ תיׁש ה  - הּק טרת  סמני היתה כּ יצד :ותּק וּ ן אפן בּ איזה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ב ּה :?נעשׂ ית  היוּ  מנים  וּ ׁש מוֹ נה וׁש ים  מאוֹ ת כּ ל ׁש ׁש  ס ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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וחלבּ נ  ועשׂ ית וּ ׁש חלת יהיה: בּ בד בּ ד  זכּ ה  וּ לבנה סּמ ים ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וׁש חק ּת  קד ׁש : טהוֹ ר  ממלּ ח רוֹ קח  מע שׂ ה רקח קטרת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹאת ּה 
אׁש ר  מוֹ עד  בּ אהל העדת לפני מּמ נּ ה ונתּת ה הדק ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

ניחח ריח ִֵֵַַאר

רע .וחל בּ נה :ציּפ וֹ רן.וּ ׁש חלת : ׁש ריח וֹ  כּ אןסּמ ים :שׂ רף  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ לוֹ מר: עּת ה , עד  ׁש ּמ נה כּ מנין  נוֹ ספים  בּ שׂ מים עוֹ ד על ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵרוֹ מז 

נוֹ ספים , חמׁש  ז כּ ה :עוֹ ד  ה כּ ל וּ לבנה ס - מז ּק קת . אילן שׂ רף ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֹ
ואחר בּ שׂ מים , ׁש ני על  ר וֹ מז הרא ׁש וֹ ן  סּמ ים סּמ נים , עשׂ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחד 
ע וֹ ד  לר בּ וֹ ת  בּ א  ה ני וה ּס ּמ ים חמה, בּ יחד  ׁש ׁש ה עוֹ ד מנה  ָּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש א  והּס בּ ה עשׂ רה . האחד היא וּ לבוֹ נה  עשׂ רה , הרי  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
האר בּ עה  ׁש א לּ וּ  כּ יון ה ּס ממנים כּ ל  את  בּ פרוּ ׁש  ה כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהז כּ יר
וּ ׁש אר קטרת ע ׁש ן  ענן  עוֹ לה ׁש בּ הם העּק רים הם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזכּ יר 

הּט וֹ ב  הריח את נוֹ תנים יהיה :.(רמ")ה בּ שׂ מים בּ בד ׁש וים בּ ד ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְַַַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  מׁש קלוֹ   ּכ זה  ׁש ל כּ מ ׁש קל וֹ  בּ מ ׁש קל  ׁש וים ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש קלם .

ל "ד )זה ל', סּמ ים .(מת וחלבּ נה וּ ׁש חלת נטף "סּמ ים  הּמ לּ ים ֶ◌ְַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
"אבר בּ גימטריּ א  זכּ ה", י וֹ סף וּ לבנה אהרן מ ׁש ה  יעקב יצחק  הם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌

ה ּק טרת  ּפ רׁש ת  את ׁש אוֹ מרים  וּ בזה  ר וֹ עים, ה בעה ׁש הם  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְודוד"
אליהם , להתקרב דּ קדה  עזּ וּ ת עצמ וֹ  על  ממ ׁש י(רצ עת  .(סי' ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵָ

קטרת: אתּה  קטרת .ועשׂ ית מהם  רוֹ קח :הכן  מע שׂ ה  רקח  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
הא ּמ ן. כּ מעשׂ ה וּ כ ּת וּ ׁש ה  היטב ממ לּ ח :מעוּ ר בּ בת מער בּ ב ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ה ּס ממנים . מיני  נ כּ ר  יהיה  קד ׁש :ׁש א  טהוֹ רטהוֹ ר  ויהיה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הדק :וקדוֹ ׁש : מ ּמ נּ ה דּ ק .וׁש חק ּת  דּ ק הכּ ל ונת ּת הל ׁש חק ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העדת: לפני בּ קדׁש מ ּמ נּ ה  העדוּ ת אר וֹ ן  לפני  יקטיר  בּ כ ּפ וּ ר ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
מ וֹ עד:ה ּק דׁש ים . ה זּ הב בּ אהל מזבּ ח  הוּ א הּפ נימי מז בּ ח  ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה נה . ימ וֹ ת  בּ ׁש אר - זה ׁש ּמ ה:ׁש בּ היכל , ל אוּ עד א ׁש ר  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
. עּמ ׁש אדבּ ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם 
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והקטיר  ונאמר : לכם: ּת היה קד ׁש ים קד ׁש  ׁש ּמ ה ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִאוּ עד 
את-הנּ רת  בּ היטיבוֹ  בּ בּ קר בּ בּ קר סּמ ים קטרת אהרן ֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעליו
יקטירנּ ה  הערבּ ים בּ ין את-הנּ רת אהרן וּ בהעת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַיקטירנּ ה:

יהו לפני ּת מיד לדרתיכם:יאהדונהיקטרת ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌
חז"ל הטרת לד ְֲִֶַַַַָָֹרת

הקּ טרתרבּ נן ּת נ וּ  וׁש ים כּ יצד.ּפ ּט וּ ם מאוֹ ת ׁש ׁש  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

לכם: ּת היה קד ׁש ים  קדׁש קד ׁש  כּ רא וּ י, אוֹ תּה  ּת עשׂ וּ  כּ ׁש ּת כינ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
להקרבה . וּ רא וּ יה  הּק טרת , היא עליו:קדׁש ים  והקטיר  ונאמר ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זח) ל, בּ בּ קרונאמר:(שמות סּמ ים  קטרת  אהרן עליו  והקטיר  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
וּ בקר. בּ קר בּ כל : ה נּ רת :בּ בּ קר  את  את בּ היטיבוֹ  ׁש נּ ּק ה  לאחר ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּמ נ וֹ רה . וּ קני בּ זיכי  - המן מחצית יקטיר נּ ה:כּ וֹ סוֹ ת בּ בּ קר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הּפ נימי. ה ּמ ז בּ ח על בּ יןמנה, הנּ רת את אהרן וּ בהעת ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌

יקטירנּ ה : בּ יןהערבּ ים  ה נ יּ ה בּ ּפ עם הנּ ר וֹ ת את הכּ הן וּ כׁש ידליק ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ה ּק טרת  ׁש ל הני החצי את  יקטיר לפניהער בּ ים , ּת מיד קטרת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה כּ ּפ וּ רים .יהוה : ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת גּ ם יוֹ ם  לדוֹ ר וֹ ת לדרתיכם :בּ כל  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌
קריאתּה , ידי  על  ּמ קיּ מים הּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ כ ׁש אין הפסק, בּ לי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָע וֹ לם

שׂ פתינ וּ . ּפ רים  וּ נׁש לּ מה ר בּ נן:כּ נּ אמר  ו ,ּת נ וּ   ד כריתות (מסכת  ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טור  י "ג  ד הכוונות  שער  קל"ג, סימ או "ח יוס בית ה "ה, פ"ד יומא ירושלמי 

ד') טור בּ לׁש וֹ ןא, בּ ּק ׁש תוֹ  יׁש אל דּ בר  איזה לת ׁש וּ עת  ׁש צּ רי מי  .ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ה ּת ב וֹ ת , וּ בדקדּ וּ ק בּ כ וּ נה הכּ ל וּ כׁש יּ אמר רבּ נן ", "ּת נוּ  קדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַה ּק ד ׁש 

לטוֹ בה  בּ ּק ׁש תנ וּ  כּ ל  יתבּ ר ה ם יּ מלּ א רצ וֹ ן עת (ס ר יהיה  ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ

יראל) רבּ נן:.יעת רבּ וֹ תינ וּ .ּת נוּ  הּק טרת:ׁש נוּ  ערוּ ב ּפ ּט וּ ם ְְִֵַָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
ותּק וּ ן כּ תיׁש ה  - הּק טרת  סמני היתה כּ יצד :ותּק וּ ן אפן בּ איזה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ב ּה :?נעשׂ ית  היוּ  מנים  וּ ׁש מוֹ נה וׁש ים  מאוֹ ת כּ ל ׁש ׁש  ס ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

קבּ ין . קפריסיןּת ׁש עה ּת לתא.יין וקבּ ין ּת לת  סאין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עּת יק . חיור חמר מביא קפריסין יין מצא א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם

ניחח ריח ִֵֵַַאר

קנּ מוֹ ן ׁש מ וֹ  קילוֹ ּת ׁש עה.בּ שׂ ם  4.32 ׁש הם  מנים  כּ אן9 ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאוֹ ת  ל ׁש ׁש  מגּ יעים   אי לבאר  כּ די הּמ נים  מנין  את חז"ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָמנ וּ 
אחד  כּ ל מנה  ׁש בעים  הרא ׁש וֹ נים אר בּ עה  מנים , וּ ׁש מ וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִׁש ים 
4 כּ פ וּ ל  16 אחד  כּ ל הניּ ים  ארבּ עה מנים , 280 הם : 4 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל
ה ּק וֹ ׁש ט  ׁש ל 12 ועוֹ ד 64 וע וֹ ד  280 נחבּ ר מנים, 64 הם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
מנים  368 הם : ה כּ ל  ס ק נּ מ וֹ ן ׁש ל 9 וע וֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
ואל מ כּ אן  ה כּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַה ּמ יעדים 

היטב לת ּק נם בּ קטוֹ רת  ׁש ערב וּ  דּ ברים האחד מוֹ נה  מּמ נין ואינם  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ס ּמ נים . כּ ר ׁש ינה.עשׂ ר את בּ וֹ רית לת ּק ן ׁש בּ א ע שׂ ב מין  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

קבּ ין:ה צּ יּפ וֹ רן קיל וֹ גרם .ּת ׁש עה  קפריסין:כּ -8 ה בּ א יין יין  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קפרס . ׁש מ וֹ  מּפ רי  א וֹ  קפריסין , וק בּ יןמעיר ּת לת סאין ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קבּ ים ,ּת לתא וׁש ׁש  סאים ׁש ׁש  זה מיּ ין לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר : : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
קבּ ין, ׁש ׁש  היא סאה  ׁש כּ ל כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
גּ ם  ׁש ה וּ א  סאין . וחצי ׁש ׁש  הכּ ל  ס סאה . חצי ה וּ א  ק בּ ין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ׁש 

ק בּ ין . ואחד  עשׂ רים וחצי כּ ן  ל פל גר קיל 5.553 היא סאה  (וכל ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ליטר) 28 לער וה א ,גרקיל 19.435.5 הל ס  אמת סאי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א)מּס כת ו ), ּת לת וקבּ ין  ּת לת  סאין כּ אן ׁש אמר  דּ מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין, ּת ׁש עה כּ ר ׁש ינה  בּ וֹ רית לעיל אוֹ מר כּ מוֹ  קבּ ין 21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא 
עיּ ן עצמם. בּ פני ק בּ ין  וג' עצמם  בּ פני סאין  ג' ל ׁש קוֹ ל ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קטה  א וֹ מרים וי ׁש  ׁש ם. יע יּ ן ה ּט עם. מה בּ אר  ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם .
כּ אן א ׁש כּ נז  בּ ני [ונסח  ה ּמ ליצה . לתפארת  זה לׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה בּ ריתא
אחד  ענין וה וּ א  ּת לתא . וקבּ ין ּת לתא סאין קפריסין יין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵה וּ א :

וּ נקבה]. זכר  חוריןלׁש וֹ ן חמר מביא  קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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ר וֹ בע. סד וֹ מית ׁש הוּ א.מלח כּ ל עׁש ן נתןמעלה רבּ י  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת חּס ר ואם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ה נּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף אלּ א אינוֹ  הצּ רי  אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ די באה היא למה כּ רׁש ינא בּ וֹ רית  הקּ טף . לׁש ּפ וֹ תמעצי  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

קבּ ין . קפריסיןּת ׁש עה ּת לתא.יין וקבּ ין ּת לת  סאין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עּת יק . חיור חמר מביא קפריסין יין מצא א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם

ניחח ריח ִֵֵַַאר

קנּ מוֹ ן ׁש מ וֹ  קילוֹ ּת ׁש עה.בּ שׂ ם  4.32 ׁש הם  מנים  כּ אן9 ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאוֹ ת  ל ׁש ׁש  מגּ יעים   אי לבאר  כּ די הּמ נים  מנין  את חז"ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָמנ וּ 
אחד  כּ ל מנה  ׁש בעים  הרא ׁש וֹ נים אר בּ עה  מנים , וּ ׁש מ וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִׁש ים 
4 כּ פ וּ ל  16 אחד  כּ ל הניּ ים  ארבּ עה מנים , 280 הם : 4 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל
ה ּק וֹ ׁש ט  ׁש ל 12 ועוֹ ד 64 וע וֹ ד  280 נחבּ ר מנים, 64 הם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
מנים  368 הם : ה כּ ל  ס ק נּ מ וֹ ן ׁש ל 9 וע וֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
ואל מ כּ אן  ה כּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַה ּמ יעדים 

היטב לת ּק נם בּ קטוֹ רת  ׁש ערב וּ  דּ ברים האחד מוֹ נה  מּמ נין ואינם  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ס ּמ נים . כּ ר ׁש ינה.עשׂ ר את בּ וֹ רית לת ּק ן ׁש בּ א ע שׂ ב מין  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

קבּ ין:ה צּ יּפ וֹ רן קיל וֹ גרם .ּת ׁש עה  קפריסין:כּ -8 ה בּ א יין יין  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קפרס . ׁש מ וֹ  מּפ רי  א וֹ  קפריסין , וק בּ יןמעיר ּת לת סאין ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קבּ ים ,ּת לתא וׁש ׁש  סאים ׁש ׁש  זה מיּ ין לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר : : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
קבּ ין, ׁש ׁש  היא סאה  ׁש כּ ל כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
גּ ם  ׁש ה וּ א  סאין . וחצי ׁש ׁש  הכּ ל  ס סאה . חצי ה וּ א  ק בּ ין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ׁש 

ק בּ ין . ואחד  עשׂ רים וחצי כּ ן  ל פל גר קיל 5.553 היא סאה  (וכל ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ליטר) 28 לער וה א ,גרקיל 19.435.5 הל ס  אמת סאי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א)מּס כת ו ), ּת לת וקבּ ין  ּת לת  סאין כּ אן ׁש אמר  דּ מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין, ּת ׁש עה כּ ר ׁש ינה  בּ וֹ רית לעיל אוֹ מר כּ מוֹ  קבּ ין 21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא 
עיּ ן עצמם. בּ פני ק בּ ין  וג' עצמם  בּ פני סאין  ג' ל ׁש קוֹ ל ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קטה  א וֹ מרים וי ׁש  ׁש ם. יע יּ ן ה ּט עם. מה בּ אר  ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם .
כּ אן א ׁש כּ נז  בּ ני [ונסח  ה ּמ ליצה . לתפארת  זה לׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה בּ ריתא
אחד  ענין וה וּ א  ּת לתא . וקבּ ין ּת לתא סאין קפריסין יין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵה וּ א :

וּ נקבה]. זכר  חוריןלׁש וֹ ן חמר מביא  קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

ר וֹ בע. סד וֹ מית ׁש הוּ א.מלח כּ ל עׁש ן נתןמעלה רבּ י  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת חּס ר ואם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ה נּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף אלּ א אינוֹ  הצּ רי  אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ די באה היא למה כּ רׁש ינא בּ וֹ רית  הקּ טף . לׁש ּפ וֹ תמעצי  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 
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ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
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חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
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לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

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

ניחח ריח ִֵֵַַאר

לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌
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דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער
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יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת. ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנ וּ : יעננוּ   הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

עוֹ לם יאהדונהי כּ ימי ויר וּ ׁש לים . יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
קדמניּ וֹ ת:וּ כ ׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן כב וֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע  גּ ל וּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים   ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית  תּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר 
ועל  ע וֹ ללינוּ  ועל טּפ נוּ  ועל  עלינוּ  ורחם בּ ּת ינ וּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלב וֹ א
ּת פ לּ תינוּ  את  וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים וקבּ ל  , ע ּמ י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ ּפ י משׂ את  לפני קטרת ּת פ לּ תי  תכּ וֹ ן  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ענין
לפני ׁש הקטיר  הּס ּמ ים  קטרת ׁש קּ בּ לת וּ כמוֹ  ערב , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
בּ ין ויּ עמד ׁש נּ אמר  בּ עם הנּ גף החל כּ אׁש ר  ה כּ הן ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
ׁש נּ אמר  ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, וּת עצר החיּ ים וּ בין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
ויּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן  הּמ גּ פה וּת עצר ויפ לּ ל ּפ נחס ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

ליהו מזבּ ח דּ וד  עוֹ לוֹ ת יאהדונהיׁש ם ויּ על  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו ויּ עתר וּת עצר יאהדונהיוּ ׁש למים לארץ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה
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אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער

המבואר  הקטורת  פיטו

יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת. ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנ וּ : יעננוּ   הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

עוֹ לם יאהדונהי כּ ימי ויר וּ ׁש לים . יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
קדמניּ וֹ ת:וּ כ ׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן כב וֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע  גּ ל וּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים   ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית  תּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר 
ועל  ע וֹ ללינוּ  ועל טּפ נוּ  ועל  עלינוּ  ורחם בּ ּת ינ וּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלב וֹ א
ּת פ לּ תינוּ  את  וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים וקבּ ל  , ע ּמ י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ ּפ י משׂ את  לפני קטרת ּת פ לּ תי  תכּ וֹ ן  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ענין
לפני ׁש הקטיר  הּס ּמ ים  קטרת ׁש קּ בּ לת וּ כמוֹ  ערב , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
בּ ין ויּ עמד ׁש נּ אמר  בּ עם הנּ גף החל כּ אׁש ר  ה כּ הן ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
ׁש נּ אמר  ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, וּת עצר החיּ ים וּ בין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
ויּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן  הּמ גּ פה וּת עצר ויפ לּ ל ּפ נחס ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

ליהו מזבּ ח דּ וד  עוֹ לוֹ ת יאהדונהיׁש ם ויּ על  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו ויּ עתר וּת עצר יאהדונהיוּ ׁש למים לארץ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה



המבואר  הקטורת  פיטו 

יהו כּ יונרפא יאהדונהירפאנוּ  ונ וּ ׁש ע הוֹ ׁש יענוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
יהו והסיר בּ תוֹ רת כּ ת וּ ב  ׁש כּ ן אּת ה, יאהדונהיּת הלּ תנוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

 א ידעּת  אׁש ר  מצרים מדוי  וכל חלי כּ ל  ִמּמ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ליהו ,שׂ וֹ נאי בּ כל  וּ נתנם  ּב יאהדונהי ישׂ ימם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌

על  אתוֹ  וׁש חט ונאמר ּס לה , ברכת  ע ּמ על ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהיׁש וּ עה
יהו לפני צפנה הּמ זבּ ח   יאהדונהיירבּ ני וזרקוּ  ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

רצוֹ ן ויהי  סביב, הּמ זבּ ח על דּ מוֹ  את הכּ הנים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
יהו  יאהדונהימלּ פני ּהינ ואהי וא ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌

 לריח הזּ את  הקּ טרת אמירת  ׁש יּ עלה ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ 
הכּ וּ נוֹ ת  כּ ל  כּ וננוּ  כּ אלּ וּ  ויחׁש ב כּ ב וֹ ד כּ ּס א לפני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִנחוֹ ח
זכ וּ ר  הקּ ד וֹ ׁש  האר"י דּ עת על הקּ טרת בּ סממני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהרמוּ זים
וד וֹ ר  דּ וֹ ר  ׁש בּ כל  והחסידים הצּ דּ יקים כּ ל  דּ עת  ועל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַל ּט וֹ ב 

ועד . סלה ה ּת פ לּ ה.אמן כּ אן עד  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌



המגן הגדולותזוהר לסגולות |מקורות

הגדולות לסגולות מקורות
ז"ל האר"י רבינו שתיקן מ"ח לתיקון

אל בית שנתספר עםוברית"ךליוורנא היחודהוספות, שיר
 ישרהמהאריז"ל. דרך לנפש"ךבשנתספר  ד ה )חיים 10(דפים עם ,

 הזוהרהסכמות. תשע "גאור  סיון  היחוד143 שיר לתיקון הוספה
 מקומות ומראה זי "ע, חי איש בן  ומבעל הנהגותמהאריז"ל ספר 

יושר זצ"ל. סרוק  מערבי למהר"י יסוד גדולי ספר  7 בהסכמת
מהאריז"ל , היחוד שיר הוספות עם  תרפ "ה, בשנת  מטבריה  ישראל 

נג נה ) הזוהר.(דפים אור תשע "ג  סיון חכמה131 מעין  נדפסספר
ג בשנת דחיי ם.חתוןמעי ל נעוןבקארעץ סמא אבספר פרקים

בשנת  מא, ל"ט היחודתרפ "דדפים שיר תיקון  הוספה עם ,
בהרבה נוסחאות כמה [מצאתי זי"ע . חי  איש בן ומבעל מהאריז"ל
אל , בית חיים, אורחות דחייא, סמא , ישרה דרך כמו : ספרים

 צדיק ]. צמח  מערבי, הזוהריסוד תשע "גאור  סיון הוספה140
ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז"ל היחוד שיר לתיקון

הזוהרמקומות אור   תשע"ג סיון היום128 סדר להצה"קספר
הנ"ל התיקון על שהוסיף  זיע"א חיים יוסף מ')רבנו  דף  דחיי (סמא  .

צדיק  צמח ספר  הזוהרליוורנא. תשע "גאור  סיון הוספה144
ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז"ל היחוד שיר לתיקון

 קודש ברית יסוד ותיקון  מקרהמקומות קרה  צ"הצ"ו)ספר  (דפים

המיחליםבשנת האת שיר תיקון הוספה עם יחודלחסדו,
 הזוהרמהאריז"ל. תשע "גאור  סיון שיר 140 לתיקון הוספה 

מהאריז"ל צדיק היחוד קרנות ספר   נ '. סימן קרנותח"ג ספר
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יהו כּ יונרפא יאהדונהירפאנוּ  ונ וּ ׁש ע הוֹ ׁש יענוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
יהו והסיר בּ תוֹ רת כּ ת וּ ב  ׁש כּ ן אּת ה, יאהדונהיּת הלּ תנוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

 א ידעּת  אׁש ר  מצרים מדוי  וכל חלי כּ ל  ִמּמ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ליהו ,שׂ וֹ נאי בּ כל  וּ נתנם  ּב יאהדונהי ישׂ ימם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌

על  אתוֹ  וׁש חט ונאמר ּס לה , ברכת  ע ּמ על ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהיׁש וּ עה
יהו לפני צפנה הּמ זבּ ח   יאהדונהיירבּ ני וזרקוּ  ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

רצוֹ ן ויהי  סביב, הּמ זבּ ח על דּ מוֹ  את הכּ הנים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
יהו  יאהדונהימלּ פני ּהינ ואהי וא ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌

 לריח הזּ את  הקּ טרת אמירת  ׁש יּ עלה ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ 
הכּ וּ נוֹ ת  כּ ל  כּ וננוּ  כּ אלּ וּ  ויחׁש ב כּ ב וֹ ד כּ ּס א לפני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִנחוֹ ח
זכ וּ ר  הקּ ד וֹ ׁש  האר"י דּ עת על הקּ טרת בּ סממני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהרמוּ זים
וד וֹ ר  דּ וֹ ר  ׁש בּ כל  והחסידים הצּ דּ יקים כּ ל  דּ עת  ועל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַל ּט וֹ ב 

ועד . סלה ה ּת פ לּ ה.אמן כּ אן עד  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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הגדולות לסגולות מקורות
ז"ל האר"י רבינו שתיקן מ"ח לתיקון

אל בית שנתספר עםוברית"ךליוורנא היחודהוספות, שיר
 ישרהמהאריז"ל. דרך לנפש"ךבשנתספר  ד ה )חיים 10(דפים עם ,

 הזוהרהסכמות. תשע "גאור  סיון  היחוד143 שיר לתיקון הוספה
 מקומות ומראה זי "ע, חי איש בן  ומבעל הנהגותמהאריז"ל ספר 

יושר זצ"ל. סרוק  מערבי למהר"י יסוד גדולי ספר  7 בהסכמת
מהאריז"ל , היחוד שיר הוספות עם  תרפ "ה, בשנת  מטבריה  ישראל 

נג נה ) הזוהר.(דפים אור תשע "ג  סיון חכמה131 מעין  נדפסספר
ג בשנת דחיי ם.חתוןמעי ל נעוןבקארעץ סמא אבספר פרקים

בשנת  מא, ל"ט היחודתרפ "דדפים שיר תיקון  הוספה עם ,
בהרבה נוסחאות כמה [מצאתי זי"ע . חי  איש בן ומבעל מהאריז"ל
אל , בית חיים, אורחות דחייא, סמא , ישרה דרך כמו : ספרים

 צדיק ]. צמח  מערבי, הזוהריסוד תשע "גאור  סיון הוספה140
ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז"ל היחוד שיר לתיקון

הזוהרמקומות אור   תשע"ג סיון היום128 סדר להצה"קספר
הנ"ל התיקון על שהוסיף  זיע"א חיים יוסף מ')רבנו  דף  דחיי (סמא  .

צדיק  צמח ספר  הזוהרליוורנא. תשע "גאור  סיון הוספה144
ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז"ל היחוד שיר לתיקון

 קודש ברית יסוד ותיקון  מקרהמקומות קרה  צ"הצ"ו)ספר  (דפים

המיחליםבשנת האת שיר תיקון הוספה עם יחודלחסדו,
 הזוהרמהאריז"ל. תשע "גאור  סיון שיר 140 לתיקון הוספה 

מהאריז"ל צדיק היחוד קרנות ספר   נ '. סימן קרנותח"ג ספר



|הגדולות לסגולות המגןמקורות זוהר

לבניםבבל ,צדיק  אבות "וברית בשנת  ונדפסתזכור", [תרכ"ז],
בשנת בירושלים בא"י  הפעם עוד ונדפס נח , בדף חדש בדפוס

 משמעוןתשס"ב. שם חיים)ספר העץ שם(על  ומביא ע"ח, [דף ,
רבי מהצה"ק סגולותיו ]  אגאסי י"ב. שלשמעון איש חבירו הבן

חי  תרע "ד. בשנת נפטר היחודיםזיע "א, שער ידספר מכתב
רבנו וויטאל של חיים בשנתרבי מחדש ונדפס עםמעש"ר,

ועוד. זי "ע בעש"ט  תלמידי  הצדיקים גדולי 22 הזוהרהסכמות אור 
מקומות. המראה עם מהאריז"ל היחוד שיר תשע"ג, סיון  אור133

תשע"ג.הזוהר סיון הקודש 134 רוח  שער  ( האריז"ל הוספות(כתבי 
תקכ"ה )וביאורים הקודש .(דף  רוח שער ( האריז"ל וביאורים(כתבי הוספות

תקכ "ו) הבעש "ט,.(דף מתלמידי זי"ע לייקיס למהר"ד המיוחס מכת"י
זה. תיקון על  יד כתב עם




