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ים ִהּלִ ּמּוׁש ּתְ ֶפר ׁשִ ֻיָחדֹות ִמּסֵ ֻגּלֹות ַהּמְ ּוֶפֶרק ְוחֹוֶנה ָעָליו ַהּסְ

ַרְך ְלחֶֹדׁש 4 ַעּמּוִדים ְליֹום. י ּכְ ק ְלִלּמּוד ָחְדׁשִ ֻחּלָ א. ּמְ
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ו-4  ָמָרא,  ּגְ ַהּיֹוִמי  ף  ּדַ ִלּמּוד  ִעם  ַהּיֹוִמי,  ף  ּדַ ְלִלּמּוד  ק  ֻחּלָ ּמְ ג. 
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ׁשֹוְמִעים  ים  ִהּלִ ּתְ ִעם  דֹוׁש  ַהּקָ ֹזַהר  ַהּלֹוֵמד 

ִפּלֹות  ְוַהּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ים,  ִהּלִ ַהּתְ ֶאת  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ

ֲאִפילּו  ּדַ מ"ג(,  תי'  )תיקו"ז  ל  ּלֵ ִמְתּפַ הּוא  ׁשֶ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ְואֹוְמִרים  ִלין  ּלְ ִמְתּפַ ָרֵאל  ִיׂשְ

ִריְך הּוא ֵאין עֹוָנּה אֹוָתם ְוכּו',  א ּבְ ִאיהּו קּוְדׁשָ ּדְ

בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ֶז'הּוּת  'עּוַדת  ַה-ּתְ ְוֶזה 

ּלֹוֵמד ֹזַהר ׁשֹוְמִעים ֶאת  י ׁשֶ ּמִ ים ז'ֹוַהר" ׁשֶ 'ִהּלִ "ּתְ

)ַהְגָר"א  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ְוַהׁשְ ִפּלֹות,  ַהּתְ ים,  ִהּלִ ַהּתְ

ַרְחָמָנא  ָמה  ָהֲאּיֻ ֹוָאה  ּוַבּשׁ מ"ג(.  ּקּון  ּתִ בתיקו"ז 

לֹוַמר  ְרִגיִלים  ָהיּו  ׁשֶ ֵאּלּו  ים  ְלַחּיִ ְרדּו  ׂשָ ִליְצָלן 

ה,  ִפּלָ ה ֹקֶדם ַהּתְ ַעל ּפֶ הּו ז"ל ּבְ ַתח ֵאִלּיָ ל יֹום ּפָ ּכָ

ַיֲעֹקב(.  ּבְ )ֵעדּות  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ּכֹחֹו  ׁשֶ ֲעִליל  ּבַ ְוָראּו 

ַלֲהֹפְך  ָיכֹול  ֵאּלּו  ִפּלֹות  ּתְ אֹוֵמר  ׁשֶ ּקֹות  ּדַ ה  ּוְבַכּמָ

ְל"ַעִין  ִלְזּכֹות  ה,  ֲעִלּיָ ֵני  ִמּבְ ְוִלְהיֹות  ְלטֹוָבה  ַהּכֹל 

לֹו",  ה  ִלְמַחּכֵ ה  ַיֲעׂשֶ זּוָלְתָך  ֱאלִֹקים  ָרָאָתה  לֹא 

דּוַע  ּיָ ּכַ ֶעְליֹונֹות  ְלַמֲעלֹות  ה  ְוִיְזּכֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ִויַטֵהר 

ְבֵרי ָהַאִריַז"ל. ִמּדִ

ְוַעד  ַער  ִמּנַ ַהְיהּוִדים  ל  ּכָ ִאם  ָסֵפק  ׁשּום  ּוְבִלי 

יֶהם  ּפִ ֶהֶבל  ּבְ ן  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ ּוִבְפָרט  ָזֵקן 

ה ִלְפּתַֹח  ל יֹום, ִנְזּכֶ הּו ּכָ ַתח ֵאִלּיָ הֹור ֹיאְמרּו ּפָ ַהּטָ

בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ְלֵאִלּיָ ַער  ַ ַהּשׁ ֶאת 

ְוִיְגָאֵלנּו,  ִצְדֵקנּו  יַח  ָמׁשִ ָיבֹוא  ְוֵתֶכף  ֵרנּו,  ִויַבּשְׂ

ן ְיִהי ָרצֹון�. ָיֵמינּו ָאֵמן ּכֵ ְמֵהָרה ּבְ ַרֲחִמים ּבִ ּבְ

י  ְדָאַמר ַרּבִ ּכִ א ָהֱאלִֹקי,  ּנָ ִמים ְרצֹון ַהּתַ ּוָבֶזה ְמַקּיְ

נּו ִמּדֹוַתי" - ִלְמדּו  ַני ׁשְ יִטין ס"ז:(: "ּבָ ְמעֹון )ּגִ ׁשִ

ָיכֹוְלִני ִלְפטֹור  ָאַמר:  ׁשֶ מֹו  דֹול, ּכְ ּגָ ְוֹכחֹו  ּתֹוָרִתי, 

י  ה מה:(, ָאַמר ַרּבִ ין. )ֻסּכָ ל ָהעֹוָלם ִמן ַהּדִ ֶאת ּכָ

קכ"ח.(,  )ח"ג,  ָהעֹוָלמֹות.  ִקּיּוֵמי  ָאנּו  ְמעֹון:  ׁשִ

ְלִציּונֹו  הֹוְלִכים  ׁשֶ ֵאּלּו  ְלָכל  ל  ּכֵ ַהׂשְ אן מּוַסר  ּוִמּכָ

ִלי ִלּמּוד  ים ְלַבד ּבְ ִהּלִ ִמירֹון ְואֹוְמִרים ּתְ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ

ַדְרְדִעי  אֹו  ׁשֹוֶטה,  אֹו  ָהָאֶרץ,  ַעם  ]הּוא  זֹוַה“ק 

ּלֹא  ׁשֶ לֹו  ָהָיה  ָוטֹוב  ֲעָמֵלק  ת  ּוְקִלּפַ ַרב,  ֶעֶרב  אֹו 

ֶמֶלְך,  א  ּסֵ ּכִ מהרח"ו,  )זֹוה“ַק,  עֹוָלם  ּבָ ִנְבָרא 

ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ ִדְבֵרי  ּבְ ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ׁשֶ ַהְגָר“א( 

ׁשֹוְמִעים  ְולֹא  ע"ה[  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ

ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ַהְיהּוִדים  ְוָכל  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּתְ

דֹול,  קֹול ּגָ ים ְוקֹוְרִאים ּבְ ִהּלִ לֹוְמִדים זֹוַהר ִעם ּתְ

דֹול ְוָקדֹוׁש ֶזה! ְדַבר ּגָ ַאַחי ְוֵרָעי ּבֹואּו ִנְתַאֵחד ּבִ

דֹוׁש יחד עם התהלים  ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ

ּתּוַכְלָנה  ּלֹא  ׁשֶ ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ֵזרֹות  ּגְ ל  ִמּכָ ֵצל  ִנּנָ

ְלִביַאת  ְמֵהָרה  ּבִ ה  ְוִנְזּכֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ַעל  לֹוט  ִלׁשְ

ַרֲחִמים, ָאֵמן: יַח ִצְדֵקנּו ּבְ ְמׁשִ
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יתה 473זוהר הלימוד שבט סדר א ליו

מהתהלי מזמור | לחודש ח | שני ספר

נאוה נאוה. נקראת בּ ענוה, למעלה כּ ׁש נּ קרבת וכעת, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש חוֹ רה.
עליוֹ נוֹ ת חיּ וֹ ת עשׂ רה ׁש ּת ים אלּ וּ  - ירוּ ׁש לים בּ נוֹ ת בּ כּ ל. ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַודּ אי
בּ גּ לוּ ת כּ עת ׁש היוּ  על בּ ׁש למוּ ת. וכ לּ ן , ּכ ׁש נּ קראוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְגּ ד וֹ לוֹ ת
ראה, וּ בא ודּ אי. ׁש למה כּ יריעוֹ ת כּ עת הן חזרוּ  קדר , ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְבּ אהלי
בּ ני  ׁש הכׁש ירוּ  בּ ּה , ׁש היה  מהדּ ין החזרה ההיא ׁש החרב  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
עם והתחבּ רה אמת, דּ בר  דבר , נעשׂ תה מעשׂ יהם, את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ ראׁש  הּס וֹ ף אחד. והכּ ל בּ כּ ל, צדק ואזי  בּ ענוה. ואמת ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת.

ׁש כּ תוּ ב בּ ראׁש , אמת אמת. קיט )דּ בר  אמת.(תהלים  דּ בר ראׁש  ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌
אמת. נקרא ה דּ רגוֹ ת, ס וֹ ף ,דבר ׁש נּ קרא אוֹ תוֹ  ׁש ל ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָהראׁש 
בּ כּ ל . והתחבּ ר וּ  נכללוּ  פר וּ ד, בּ א צדק ענוה בּ ּס וֹ ף, ֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָהראׁש 

הּס וֹ ף, צדק הראׁש , כב )ענוה ה'.(משלי יראת ענוה עקב ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

וגו 'ות וֹ ר ימינ ה)נוֹ ראוֹ ת ׁש ני (מה , ׁש נּ טל  יעקב, זה - ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב  לעוֹ למים, בּ יּ מין ׁש נּ דבּ ק מוּ ם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲחלקים,

ל ) ההיא(בראשית וּ בעה הּמ קל וֹ ת. על  אׁש ר  ה לּ בן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַמח ף
התעוֹ רר היּ מין ׁש צּ ד  מ וּ ם ׁש מה, כּ יריעוֹ ת החזר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַהכּ ל 
בּ תׁש וּ בה. הבים את לקבּ ל ּפ ׁש וּ טה ה יּ מין ויד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
וכעת קדר, כּ אהלי  בּ חטאיהם  התקדּ רוּ  עּת ה עד ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ׁש אברהם מוּ ם ׁש מה, כּ יריע וֹ ת הם בּ תׁש וּ בה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש חוֹ זרים

ׁש ל  ימינוֹ  בּ עוֹ לם , הּמ ל.התעוֹ רר ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

על  ת א מריד הא  ר  ד ה י ראל על י נגזר  ְְִִִִִֵַַַָָָָא
ת בה יראל  זריח  האת ְְְְְִִִֵֶָָָָֻאר

 ו )ׁש נ וּ נים חצי חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר על ](דף  ּפ רׁש וּ ה ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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נאוה נאוה. נקראת בּ ענוה, למעלה כּ ׁש נּ קרבת וכעת, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש חוֹ רה.
עליוֹ נוֹ ת חיּ וֹ ת עשׂ רה ׁש ּת ים אלּ וּ  - ירוּ ׁש לים בּ נוֹ ת בּ כּ ל. ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַודּ אי
בּ גּ לוּ ת כּ עת ׁש היוּ  על בּ ׁש למוּ ת. וכ לּ ן , ּכ ׁש נּ קראוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְגּ ד וֹ לוֹ ת
ראה, וּ בא ודּ אי. ׁש למה כּ יריעוֹ ת כּ עת הן חזרוּ  קדר , ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְבּ אהלי
בּ ני  ׁש הכׁש ירוּ  בּ ּה , ׁש היה  מהדּ ין החזרה ההיא ׁש החרב  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
עם והתחבּ רה אמת, דּ בר  דבר , נעשׂ תה מעשׂ יהם, את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ ראׁש  הּס וֹ ף אחד. והכּ ל בּ כּ ל, צדק ואזי  בּ ענוה. ואמת ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת.

ׁש כּ תוּ ב בּ ראׁש , אמת אמת. קיט )דּ בר  אמת.(תהלים  דּ בר ראׁש  ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌
אמת. נקרא ה דּ רגוֹ ת, ס וֹ ף ,דבר ׁש נּ קרא אוֹ תוֹ  ׁש ל ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָהראׁש 
בּ כּ ל . והתחבּ ר וּ  נכללוּ  פר וּ ד, בּ א צדק ענוה בּ ּס וֹ ף, ֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָהראׁש 

הּס וֹ ף, צדק הראׁש , כב )ענוה ה'.(משלי יראת ענוה עקב ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

וגו 'ות וֹ ר ימינ ה)נוֹ ראוֹ ת ׁש ני (מה , ׁש נּ טל  יעקב, זה - ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב  לעוֹ למים, בּ יּ מין ׁש נּ דבּ ק מוּ ם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲחלקים,

ל ) ההיא(בראשית וּ בעה הּמ קל וֹ ת. על  אׁש ר  ה לּ בן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַמח ף
התעוֹ רר היּ מין ׁש צּ ד  מ וּ ם ׁש מה, כּ יריעוֹ ת החזר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַהכּ ל 
בּ תׁש וּ בה. הבים את לקבּ ל ּפ ׁש וּ טה ה יּ מין ויד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
וכעת קדר, כּ אהלי  בּ חטאיהם  התקדּ רוּ  עּת ה עד ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ׁש אברהם מוּ ם ׁש מה, כּ יריע וֹ ת הם בּ תׁש וּ בה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש חוֹ זרים

ׁש ל  ימינוֹ  בּ עוֹ לם , הּמ ל.התעוֹ רר ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

על  ת א מריד הא  ר  ד ה י ראל על י נגזר  ְְִִִִִֵַַַָָָָא
ת בה יראל  זריח  האת ְְְְְִִִֵֶָָָָֻאר

 ו )ׁש נ וּ נים חצי חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר על ](דף  ּפ רׁש וּ ה ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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:הּמ ל אהיםזאוֹ יבי כּ סאׁש בט ועד עוֹ לם 

כּ ׁש נּ חלקוּ  בּ לּ ילה, הּמ לכים אוֹ תם כּ ל אחר  כּ ׁש רדף  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם,
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הּמ לכים . אוֹ תם והרג הדּ ין, מן מא)הרחמים (ישעיה ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

אבל  בּ ידיו. נפלוּ  וכלּ ם ׁש לוֹ ם. יעבוֹ ר יר דּ פם קׁש ּת וֹ  נדּ ף  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְכּ קׁש 
ואבני  ח צּ ים א לּ וּ  - ׁש נוּ נים חצּ י הדּ בר . סוֹ ד  את וּ ראה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש הּמ ל הּק רב כּ לי  בּ אוֹ תם העוֹ למוֹ ת את ׁש דּ נה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַבלּ יסטראוֹ ת.
הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל חצּ ים ואוֹ תם הגּ בירה. בּ ידי  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִהפקיד
יצחק, ׁש ל צדּ וֹ  הני , היּ וֹ ם ׁש ל מצּ דּ וֹ  בּ כּ ל, ׁש נ וּ נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי

זה ועל  א וֹ תם. לדוּ ן לר ׁש עים דין יוֹ צא ׁש ּמ ּמ נּ וּ  ו)מוּ ם (מה, ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
בּ ל"ב יּפ ל וּ   ּת חּת י אוֹ תםעּמ ים ׁש ּמ ּפ ילה הדּ רגּ ה וּ מי  הדּ רגּ ה. ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

על  א וֹ תם ודנה העוֹ לם, מע שׂ י על ׁש התמנּ תה ל"ב, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת
.הּמ ל א וֹ יבי  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

א)זהּכ נגד  הּט עם(שיר מה  ׁש חרחרת. ׁש אני  ּת ראני  מוּ םאל  ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לבניה ואוֹ מרת העוֹ לם. את לדוּ ן בדין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התלבּ ׁש ּת י 

ודּ אי, ּת ראני. אל הבּ ית,  ֹבּ תו אליה הׁש ּת דּ ל ּת ם ׁש ּק רבים אם ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
לי ּת גרמוּ  תׁש ּת דּ לוּ , א ואם תפחד וּ . א לכם, ׁש נּ תּת י ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
בּ ׁש בילכם  העוֹ לם אּמ וֹ ת את לׁש מר בי , נחרוּ  אּמ י  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש בּ ני 

ׁש ם  י שׂ ראל ,ׁש ּת תּפ זּ רוּ  על הדּ ין נגזר  אם העיר וּ , זה ועל  . ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כּ ׁש ח וֹ זרים האּמ וֹ ת, ׁש אר  על אוֹ תוֹ  מוֹ ריד הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
האּמ וֹ ת, ׁש אר בּ ין י וֹ רדים ח וֹ זרים, א  ואם בּ תׁש וּ בה. ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

אחר דּ בר וּ בשׂ ר . עצם  א וֹ תם ו)ואוֹ כלים הּמ ל(מה , אוֹ יבי בּ לב  ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הסכּ ימוּ - האּמ וֹ ת וכל  העוֹ לם, על   מל ׁש התמנּ ה אברהם, ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה 

תהלי זוהר 
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:מלכוּ ת ׁש בט עלחמיׁש ר רׁש ע וּת שׂ נא צּ דק אהבּת  

הלּ ילה  שׂ וֹ נאיו , וכל ׁש וה. בּ עמק עליהם,  מל להיוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָעליו
אוֹ תם  לעשׂ וֹ תהרג עתידים ׁש הם - ׁש נוּ נים חצּ י אחר דּ בר . ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌

הע ּמ ים, ׁש אר  מצּ ד ׁש בּ אוּ  אלּ ו - יּפ ל וּ  ּת חּת י עּמ ים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִדּ ין.
צפוֹ ן  צד  ׁש ל הלהבת כּ ׁש אוֹ תּה  הנּ חׁש . צד יּפ ל וּ , ַּת חּת י◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
כּ חוֹ . ונׁש בּ ר  העלי וֹ ן, היּ ם  בּ עמק נוֹ פל הוּ א עליו, ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררה

נ  ׁש הםוּ כׁש כּ חוֹ  מוּ ם  נׁש בּ ר, העּמ ים ׁש אר  ׁש ל הכּ ח ׁש בּ ר , ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
הּמ ל מי .הּמ ל בּ כּ ל .אוֹ יבי הּמ ל ישׂ ראל, זה ? ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֹ

ועד ּכ סא עוֹ לם  ז)א הים חקת:(מה , פ' חדש סג .)[זוהר עליה](דף ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
 אׁש ּת ואוֹ מרת לבעלּה , ׁש התעוֹ ררה כּ אה , ּכ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָאמר 
את ׁש הפריד וּ  הר ׁש עים אוֹ תם ׁש הרי . עּמ להתחבּ ר ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָרוֹ צה
ר וֹ צה וכעת דּ ין. בהם וע שׂ יתי  העוֹ לם, מן אבדוּ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִזוּ וּ גנוּ 
מוּ ם ועד, ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם עם  האחר וֹ ן העוֹ לם ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תחבּ ר 
כּ סא ׁש עשׂ ה הדּ ין ׁש אוֹ תוֹ  ,מלכ וּ ת ׁש בט מיׁש ר ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש בט
יׁש ר, ׁש נּ קרא מּמ קוֹ ם ׁש יּ וֹ צא אמת, דין הוּ א העוֹ לם, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ רׁש עי 

ׁש נּ אמר  לב )כּ מ וֹ  ועל (דברים יׁש ר, נקרא והכּ ּס א הוּ א. וי ׁש ר  צדּ יק ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
מי ׁש ר ׁש בט אחר  דּ בר  נקרא. זה מיׁש וֹ ר  ׁש בט מּמ נּ וּ  ׁש יּ צא ֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶזה
העוֹ לם. ר ׁש עי את להוֹ כיח ׁש בט ׁש נּ קרא הּמ ׁש יח ,  הּמ ל זה -ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ ת וּ ב מט )זהוּ  וקם(בראשית וכתוּ ב  מיהוּ דה, ׁש בט  יסוּ ר  א  ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
- מיׁש ר מיּ שׂ ראל. יא)ׁש בט ארץ.(ישעיה לענוי בּ מיׁש וֹ ר  והוֹ כיח ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

כּ תוּ ב זה על  - מלכ וּ ת כד )ׁש בט בּ י שׂ ראל ,(במדבר ׁש בט וקם ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּט עם מה בּ עוֹ לם. חכםלעוֹ רר  ט וֹ ב בּ ן ל הוֹ ציאה  ׁש הרי ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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:הּמ ל אהיםזאוֹ יבי כּ סאׁש בט ועד עוֹ לם 

כּ ׁש נּ חלקוּ  בּ לּ ילה, הּמ לכים אוֹ תם כּ ל אחר  כּ ׁש רדף  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם,
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הּמ לכים . אוֹ תם והרג הדּ ין, מן מא)הרחמים (ישעיה ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

אבל  בּ ידיו. נפלוּ  וכלּ ם ׁש לוֹ ם. יעבוֹ ר יר דּ פם קׁש ּת וֹ  נדּ ף  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְכּ קׁש 
ואבני  ח צּ ים א לּ וּ  - ׁש נוּ נים חצּ י הדּ בר . סוֹ ד  את וּ ראה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש הּמ ל הּק רב כּ לי  בּ אוֹ תם העוֹ למוֹ ת את ׁש דּ נה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַבלּ יסטראוֹ ת.
הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל חצּ ים ואוֹ תם הגּ בירה. בּ ידי  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִהפקיד
יצחק, ׁש ל צדּ וֹ  הני , היּ וֹ ם ׁש ל מצּ דּ וֹ  בּ כּ ל, ׁש נ וּ נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי

זה ועל  א וֹ תם. לדוּ ן לר ׁש עים דין יוֹ צא ׁש ּמ ּמ נּ וּ  ו)מוּ ם (מה, ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
בּ ל"ב יּפ ל וּ   ּת חּת י אוֹ תםעּמ ים ׁש ּמ ּפ ילה הדּ רגּ ה וּ מי  הדּ רגּ ה. ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

על  א וֹ תם ודנה העוֹ לם, מע שׂ י על ׁש התמנּ תה ל"ב, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת
.הּמ ל א וֹ יבי  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

א)זהּכ נגד  הּט עם(שיר מה  ׁש חרחרת. ׁש אני  ּת ראני  מוּ םאל  ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לבניה ואוֹ מרת העוֹ לם. את לדוּ ן בדין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התלבּ ׁש ּת י 

ודּ אי, ּת ראני. אל הבּ ית,  ֹבּ תו אליה הׁש ּת דּ ל ּת ם ׁש ּק רבים אם ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
לי ּת גרמוּ  תׁש ּת דּ לוּ , א ואם תפחד וּ . א לכם, ׁש נּ תּת י ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
בּ ׁש בילכם  העוֹ לם אּמ וֹ ת את לׁש מר בי , נחרוּ  אּמ י  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש בּ ני 

ׁש ם  י שׂ ראל ,ׁש ּת תּפ זּ רוּ  על הדּ ין נגזר  אם העיר וּ , זה ועל  . ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כּ ׁש ח וֹ זרים האּמ וֹ ת, ׁש אר  על אוֹ תוֹ  מוֹ ריד הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
האּמ וֹ ת, ׁש אר בּ ין י וֹ רדים ח וֹ זרים, א  ואם בּ תׁש וּ בה. ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

אחר דּ בר וּ בשׂ ר . עצם  א וֹ תם ו)ואוֹ כלים הּמ ל(מה , אוֹ יבי בּ לב  ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הסכּ ימוּ - האּמ וֹ ת וכל  העוֹ לם, על   מל ׁש התמנּ ה אברהם, ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה 

תהלי זוהר 
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:מלכוּ ת ׁש בט עלחמיׁש ר רׁש ע וּת שׂ נא צּ דק אהבּת  

הלּ ילה  שׂ וֹ נאיו , וכל ׁש וה. בּ עמק עליהם,  מל להיוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָעליו
אוֹ תם  לעשׂ וֹ תהרג עתידים ׁש הם - ׁש נוּ נים חצּ י אחר דּ בר . ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌

הע ּמ ים, ׁש אר  מצּ ד ׁש בּ אוּ  אלּ ו - יּפ ל וּ  ּת חּת י עּמ ים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִדּ ין.
צפוֹ ן  צד  ׁש ל הלהבת כּ ׁש אוֹ תּה  הנּ חׁש . צד יּפ ל וּ , ַּת חּת י◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
כּ חוֹ . ונׁש בּ ר  העלי וֹ ן, היּ ם  בּ עמק נוֹ פל הוּ א עליו, ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררה

נ  ׁש הםוּ כׁש כּ חוֹ  מוּ ם  נׁש בּ ר, העּמ ים ׁש אר  ׁש ל הכּ ח ׁש בּ ר , ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
הּמ ל מי .הּמ ל בּ כּ ל .אוֹ יבי הּמ ל ישׂ ראל, זה ? ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֹ

ועד ּכ סא עוֹ לם  ז)א הים חקת:(מה , פ' חדש סג .)[זוהר עליה](דף ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
 אׁש ּת ואוֹ מרת לבעלּה , ׁש התעוֹ ררה כּ אה , ּכ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָאמר 
את ׁש הפריד וּ  הר ׁש עים אוֹ תם ׁש הרי . עּמ להתחבּ ר ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָרוֹ צה
ר וֹ צה וכעת דּ ין. בהם וע שׂ יתי  העוֹ לם, מן אבדוּ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִזוּ וּ גנוּ 
מוּ ם ועד, ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם עם  האחר וֹ ן העוֹ לם ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תחבּ ר 
כּ סא ׁש עשׂ ה הדּ ין ׁש אוֹ תוֹ  ,מלכ וּ ת ׁש בט מיׁש ר ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש בט
יׁש ר, ׁש נּ קרא מּמ קוֹ ם ׁש יּ וֹ צא אמת, דין הוּ א העוֹ לם, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ רׁש עי 

ׁש נּ אמר  לב )כּ מ וֹ  ועל (דברים יׁש ר, נקרא והכּ ּס א הוּ א. וי ׁש ר  צדּ יק ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
מי ׁש ר ׁש בט אחר  דּ בר  נקרא. זה מיׁש וֹ ר  ׁש בט מּמ נּ וּ  ׁש יּ צא ֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶזה
העוֹ לם. ר ׁש עי את להוֹ כיח ׁש בט ׁש נּ קרא הּמ ׁש יח ,  הּמ ל זה -ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ ת וּ ב מט )זהוּ  וקם(בראשית וכתוּ ב  מיהוּ דה, ׁש בט  יסוּ ר  א  ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
- מיׁש ר מיּ שׂ ראל. יא)ׁש בט ארץ.(ישעיה לענוי בּ מיׁש וֹ ר  והוֹ כיח ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

כּ תוּ ב זה על  - מלכ וּ ת כד )ׁש בט בּ י שׂ ראל ,(במדבר ׁש בט וקם ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּט עם מה בּ עוֹ לם. חכםלעוֹ רר  ט וֹ ב בּ ן ל הוֹ ציאה  ׁש הרי ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
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אהים מׁש ח שׂ שׂ וֹ ןאהיכּ ן ׁש מן 

הראׁש  להרים  ל ּמ ל הגּ בירה  מ ׁש בּ חת הזּ ה והבח ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם.
ׁש כּ תוּ ב מוּ ם - ׁש בט  יסוּ ר א הכּ ל. על ישׂ ראל פט )ׁש ל (תהלים ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

נגדּ י כּ מ ׁש  .כּ סאוֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

– דק אהב ת ב  מ אהבי  ע ה מה  אהבי ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאברה
וחסד  צדקה לע ת  אהב   ְְֲֶֶֶַַַָָָָהינ

ר ׁש עאהבּת  ו ּת שׂ נא ח)צּ דק לך(מה, לך פ' ח"א עז .)[זוהר בּ א](דף  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֹ
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אל לקרב רצה אברהם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְראה,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ח)והתקרב. רׁש ע (מה , וּת שׂ נא צּ דק מוּ םאהבּת  . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב זה ועל לצדקה, התקרב רׁש ע, ושׂ נא צדק (ישעיהׁש אהב ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

אהבי מא) הּט עם מה אהבי . אהב ּת אברהם ׁש כּ תוּ ב מוּ ם  ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נ  מכּ ל הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את אברהם ׁש אהב האהבה י צּ דק. ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  מצּ דקה, רחוֹ קים והם לב, אבּ ירי ׁש היוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶד וֹ ר וֹ ,

דק   זיאח יראל א  דק  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאהב
ח)צּ דקאהב ּת  חקת :(מה, פ' חדש סג .)[זוהר ׁש הצּ דק ](דף  מ וּ ם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש בּ התחבּ ר וּ ת קטנּ ה, אהבה היא ,אהבת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהזּ וֹ ,
ה וּ א עּמ ּה  בּ התחבּ רוּ תּה  גּ ם הוּ א ואף גּ ד וֹ לה. נע שׂ ית ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מח)גד וֹ ל. אהינוּ (שם  בּ עיר  מאד  וּ מהלּ ל ה ' .גּ דוֹ ל  ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌
זה כּ נגד  הלּ לוּ . האהבה בּ דברי הגּ בירה אוֹ תוֹ  מ וֹ ׁש כת זה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְועל

א)- בּ .(שיר נפׁש י  אהבת ׁש כּ ל אּת ה נפ ׁש י. ׁש אהבה לּ י ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַהגּ ידה
העוֹ לם את ּת רעה אי ע ּמ י, תתחבּ ר  א אתאם ּת זוּ ן אי ? ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

האחרים ואת אוֹ ת העליוֹ ן, מהעמק  אין נפ ׁש ׁש הרי  ? ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
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וּ נקבה. זכר  ׁש ל בּ מק וֹ ם אלּ א ׁש לּ מעלה הבּ רכוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַׁש וֹ ר וֹ ת
כּ עטיה  אהיה כּ ׁש ּת וֹ בעים(שם)ׁש לּ מה בּ בוּ ׁש ה, אהיה אי . ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

מּמ ׁש . ה' עדר  ,חברי עדרי ׁש הם האבוֹ ת, בּ ני מזוֹ ן  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ י
ר ׁש ע  וּת שׂ נא . ּׁש ל הכּ ּס א זה - צּ דק אהבּת   ּכ ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמוּ ם
לחיּ ב  ועוֹ מדת  בּ חוֹ בה, דּ בריה ׁש כּ ל  הפחה, צד  זה -ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

העוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ַעל

י שׂ ראל דּ בר אלּ וּ  צּ דק, אהבּת  - אחד ׁש הכּ ל גּ ב על אף אחר , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב חלקם, והיא הזּ ה, בּ צּ דק א)ׁש אחוּ זים (מלאכי  ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

צדק, ׁש ל הדּ ר גּ ה לר בּ וֹ ת  יעקב. את ואהב וכוּ ', אתכם ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאהבּת י 
ע שׂ ו, זה - רׁש ע וּת שׂ נא יעקב. ׁש נּ קרא בּ ׁש עה בּ ּה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ חז
זהוּ  עקלּ תוֹ ן. נחׁש  ר ׁש ע, ׁש ל צד  וצדּ וֹ  בּ חוֹ בה, מעשׂ יו ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

שׂ נאתי.(שם)ׁש כּ תוּ ב  עשׂ ו  אהיואת אהים מׁש ח כּ ן על  ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌
שׂ שׂ וֹ ן  ח)ׁש מן מהצּ ד (מה ,  ראׁש על ׁש וֹ פע הּט וֹ ב המן זה - ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

כּ ן  על זּ ה מה . ּכ ׁש נּ קרא צּ דק.העלי וֹ ן, ׁש אהבּת  מוּ ם ? ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  קלג )זהוּ  גּ ם(שם אחים ׁש בת נּ עים  וּ מה ּט וֹ ב מה הנּ ה ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌

לר בּ וֹ ת - גּ ם בּ צדק. אח ׁש ל התחבּ רוּ ת - אחים ׁש בת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָיחד.
, לעצמ - תרעה איכה ל וֹ : אמרה  ּכ מוּ ם ישׂ ראל. ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת

יע  ׁש ל  הּק ד וֹ ׁש ים העדרים אוֹ תם - ּת ר בּ יץ מחבר איכה קב. ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
דּ בר בּ ראׁש וֹ נה.  עּמ ׁש התח בּ ר וּ  העלי וֹ נים, האבוֹ ת אלּ וּ  -ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מׁש ּפ יעים לוֹ , ורעים אחים  ׁש הם ישׂ ראל המן אחר , את ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עשׂ ר ׁש נים אלּ וּ  - שׂ שׂ וֹ ן  ׁש מן בּ תפלּ תם. ראׁש וֹ  על הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָשׂ שׂ וֹ ן
בּ ע וֹ למוֹ ת, שׂ מחה י ׁש  ואז בּ ּה . ׁש ּמ אירים ,ז אפרסמוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַנהרוֹ ת

העוֹ לם. מן מסּת לּ ק והרגז בּ עוֹ למ וֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָרצ וֹ ן
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אהים מׁש ח שׂ שׂ וֹ ןאהיכּ ן ׁש מן 

הראׁש  להרים  ל ּמ ל הגּ בירה  מ ׁש בּ חת הזּ ה והבח ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם.
ׁש כּ תוּ ב מוּ ם - ׁש בט  יסוּ ר א הכּ ל. על ישׂ ראל פט )ׁש ל (תהלים ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

נגדּ י כּ מ ׁש  .כּ סאוֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

– דק אהב ת ב  מ אהבי  ע ה מה  אהבי ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאברה
וחסד  צדקה לע ת  אהב   ְְֲֶֶֶַַַָָָָהינ

ר ׁש עאהבּת  ו ּת שׂ נא ח)צּ דק לך(מה, לך פ' ח"א עז .)[זוהר בּ א](דף  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֹ
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אל לקרב רצה אברהם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְראה,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ח)והתקרב. רׁש ע (מה , וּת שׂ נא צּ דק מוּ םאהבּת  . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב זה ועל לצדקה, התקרב רׁש ע, ושׂ נא צדק (ישעיהׁש אהב ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

אהבי מא) הּט עם מה אהבי . אהב ּת אברהם ׁש כּ תוּ ב מוּ ם  ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נ  מכּ ל הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את אברהם ׁש אהב האהבה י צּ דק. ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  מצּ דקה, רחוֹ קים והם לב, אבּ ירי ׁש היוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶד וֹ ר וֹ ,

דק   זיאח יראל א  דק  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאהב
ח)צּ דקאהב ּת  חקת :(מה, פ' חדש סג .)[זוהר ׁש הצּ דק ](דף  מ וּ ם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש בּ התחבּ ר וּ ת קטנּ ה, אהבה היא ,אהבת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהזּ וֹ ,
ה וּ א עּמ ּה  בּ התחבּ רוּ תּה  גּ ם הוּ א ואף גּ ד וֹ לה. נע שׂ ית ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מח)גד וֹ ל. אהינוּ (שם  בּ עיר  מאד  וּ מהלּ ל ה ' .גּ דוֹ ל  ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌
זה כּ נגד  הלּ לוּ . האהבה בּ דברי הגּ בירה אוֹ תוֹ  מ וֹ ׁש כת זה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְועל

א)- בּ .(שיר נפׁש י  אהבת ׁש כּ ל אּת ה נפ ׁש י. ׁש אהבה לּ י ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַהגּ ידה
העוֹ לם את ּת רעה אי ע ּמ י, תתחבּ ר  א אתאם ּת זוּ ן אי ? ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

האחרים ואת אוֹ ת העליוֹ ן, מהעמק  אין נפ ׁש ׁש הרי  ? ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
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וּ נקבה. זכר  ׁש ל בּ מק וֹ ם אלּ א ׁש לּ מעלה הבּ רכוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַׁש וֹ ר וֹ ת
כּ עטיה  אהיה כּ ׁש ּת וֹ בעים(שם)ׁש לּ מה בּ בוּ ׁש ה, אהיה אי . ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

מּמ ׁש . ה' עדר  ,חברי עדרי ׁש הם האבוֹ ת, בּ ני מזוֹ ן  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ י
ר ׁש ע  וּת שׂ נא . ּׁש ל הכּ ּס א זה - צּ דק אהבּת   ּכ ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמוּ ם
לחיּ ב  ועוֹ מדת  בּ חוֹ בה, דּ בריה ׁש כּ ל  הפחה, צד  זה -ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

העוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ַעל

י שׂ ראל דּ בר אלּ וּ  צּ דק, אהבּת  - אחד ׁש הכּ ל גּ ב על אף אחר , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב חלקם, והיא הזּ ה, בּ צּ דק א)ׁש אחוּ זים (מלאכי  ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

צדק, ׁש ל הדּ ר גּ ה לר בּ וֹ ת  יעקב. את ואהב וכוּ ', אתכם ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאהבּת י 
ע שׂ ו, זה - רׁש ע וּת שׂ נא יעקב. ׁש נּ קרא בּ ׁש עה בּ ּה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ חז
זהוּ  עקלּ תוֹ ן. נחׁש  ר ׁש ע, ׁש ל צד  וצדּ וֹ  בּ חוֹ בה, מעשׂ יו ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

שׂ נאתי.(שם)ׁש כּ תוּ ב  עשׂ ו  אהיואת אהים מׁש ח כּ ן על  ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌
שׂ שׂ וֹ ן  ח)ׁש מן מהצּ ד (מה ,  ראׁש על ׁש וֹ פע הּט וֹ ב המן זה - ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

כּ ן  על זּ ה מה . ּכ ׁש נּ קרא צּ דק.העלי וֹ ן, ׁש אהבּת  מוּ ם ? ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  קלג )זהוּ  גּ ם(שם אחים ׁש בת נּ עים  וּ מה ּט וֹ ב מה הנּ ה ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌

לר בּ וֹ ת - גּ ם בּ צדק. אח ׁש ל התחבּ רוּ ת - אחים ׁש בת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָיחד.
, לעצמ - תרעה איכה ל וֹ : אמרה  ּכ מוּ ם ישׂ ראל. ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת

יע  ׁש ל  הּק ד וֹ ׁש ים העדרים אוֹ תם - ּת ר בּ יץ מחבר איכה קב. ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
דּ בר בּ ראׁש וֹ נה.  עּמ ׁש התח בּ ר וּ  העלי וֹ נים, האבוֹ ת אלּ וּ  -ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מׁש ּפ יעים לוֹ , ורעים אחים  ׁש הם ישׂ ראל המן אחר , את ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עשׂ ר ׁש נים אלּ וּ  - שׂ שׂ וֹ ן  ׁש מן בּ תפלּ תם. ראׁש וֹ  על הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָשׂ שׂ וֹ ן
בּ ע וֹ למוֹ ת, שׂ מחה י ׁש  ואז בּ ּה . ׁש ּמ אירים ,ז אפרסמוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַנהרוֹ ת

העוֹ לם. מן מסּת לּ ק והרגז בּ עוֹ למ וֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָרצ וֹ ן
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:היכליטמחברי מן בּ גדתי כּ ל קציעוֹ ת ואהלוֹ ת מר 
: ּשׂ ּמ חו מנּ י ׁש גליׁש ן נצּ בה בּ יּק רוֹ תי מלכים בּ נוֹ ת 

ויר"ק   " א " לב בעי ה ל ת   קציע ת ואהלת  ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֹֹֹמר

ט)ואהלוֹ תמר חקת:(מה, פ ' חדש סג .)[זוהר אברהם,](דף זה - מר  ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
זה - קציעוֹ ת יעקב. זה - ואהלוֹ ת הּמ ר. הר  ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
אדּ "ם לב"ן הלּ לוּ , הצּ בעים בּ ׁש ׁש ת -  בּ גדּ תי כּ ל ֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיצחק.

הארגּ מן. לבוּ ׁש י  אוֹ תם הׁש ּת לּ מוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְויר"ק ,

ל תמנ מחת  מרבתיו מ ל לפניו מחה  ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאי
 ל  ביקר ה יקיְִִִֵֶַַה

ׁש ןמן  ט )היכלי ׁש נּ ׁש מ וֹ ת(מה, עלי וֹ נים , היכלוֹ ת ׁש בעה אלּ וּ  - ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
ואז  הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני  בּ הם שׂ מחוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

ׁש ן  היכלי  נקרא וּ  ולּמ ה לפניו. בּ ּת וֹ רהשׂ מחה  ׁש זּ כוּ  מוּ ם ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הזּ וֹ . ל"ן זכוּ  בּ ּה , שׂ ּמ חוּ והתחזּ קוּ  ט )מנּ י בּ ּמ ה(מה, , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הלּ לוּ  הנּ ׁש מוֹ ת לפני,עוֹ סק וֹ ת ׁש לּ י  בּ ּת ׁש בּ חוֹ ת עסוּ קוֹ ת הן ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מכּ ל לפניו שׂ מחה ׁש אין ,לפני ה מחה  מׁש למת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְואז
ל וֹ . קר וֹ בים ׁש הם הצּ דּ יקים ׁש ל נׁש מוֹ תם  כּ שׂ מחת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמרכּ בוֹ תיו ,

, ּשׂ ּמ חו מנּ י  אחר  הזּ מן דּ בר  כּ מוֹ  לפניו שׂ מחה ׁש אין ו דּ אי ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ה גּ בירה  ּת ׁש בּ חת את  וׁש בּ ח הירים, ׁש יר את ׁש מה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש עשׂ ה

הּמ ל .אל  ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ּב יּק רוֹ תי בּ נוֹ ת  י).מלכים חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר וּ מה](דף  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש וֹ ת,אוֹ מרים הנּ ׁש מ וֹ ת  א לּ וּ  - מלכים בּ נוֹ ת ? ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
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אוֹ פיר: בּ כתם יאלימינאזנ והּט י וּ ראי בת ׁש מעי 
:אבי וּ בית  עּמ הוּ איבוׁש כחי כּ י יפי הּמ ל ויתאו 

הּמ לך  ׁש ל מזּ וּ וּ ג היוּ  הם ׁש הרי  מלכים, בּ נוֹ ת נקראוֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש וּ דּ אי
בּ רא מה מ כּ ל ׁש נּ כ בּ ד עדן  גן זה - בּ יּק רוֹ תי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בירה.

ידיו. נטיע וֹ ת ׁש הם הזּ ה, בּ ע וֹ לם הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

וגו'נצבה לימינ י)ׁש גל  ׁש נּ אמר(מה , כּ מוֹ  קי), ה'(שם נאם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌◌
בּ אברהם, נדבּ קה למּט ה,  ּכ מוּ ם לימיני. ׁש ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַלאדני 
וה וֹ דיע  אהבתי  בּ וֹ  ׁש נּ דבּ קה אהבי, אברהם נקרא  ּכ ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
עליו  נוֹ ספה ה"א ׁש הרי לבן, זכה וּ בׁש בילּה  לעוֹ לם, דּ יני ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶאת

לכן. ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִמּק דם

וגו'בּ כתם  י)אוֹ פיר ׁש נּ אמר(מה, כּ מוֹ  יג ), מ כּ תם(ישעיה ואדם ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
אוֹ פיר בּ כתם היא וּ מתי עםאוֹ פיר. כּ ׁש ּמ זדּ וּ גת ? ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

העלי וֹ נה, האם מצּ ד  ׁש ּמ איר  בּ דלּ וּ גים, הכּ תר  כּ ׁש יּ וֹ רד ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ואז הגּ בירה. רא ׁש  על  מד )וׁש וֹ רה לׁש בת(שם  אדם כּ תפארת ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

 ּכ מוּ ם ידּה . על מתנהג הזּ ה העוֹ לם ׁש ל הבּ ית ׁש הרי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָבּ ית.
אוֹ תם על בצּמ אוֹ ן אהיה  אי עּמ י, תתחבּ ר א אם לוֹ , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה

ׁש לחני  על  ׁש ּס מוּ כים קדוֹ ׁש ים ׁש כּ תוּ ב עדרים זהוּ  א)? (שיר  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
.חברי עדרי  על כּ עטיה אהיה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַׁש לּ מה

וגו 'ׁש מעי וּ ראי  יא)בת חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר ּמ ׁש יב ](דף  מה  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  וּ ראי?ל ּה  בת  זה,ׁש מעי כּ נגד  (שיר . ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

וּ רעי א) הצּ אן בּ עקבי  ל צאי בּ נּ ׁש ים היּ פה  ל תדעי א ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִאם
עצה ל הנּ ה הוּ א:  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  אמר  .גּ דיּ תי ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶאת

תהלי זוהר 
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:היכליטמחברי מן בּ גדתי כּ ל קציעוֹ ת ואהלוֹ ת מר 
: ּשׂ ּמ חו מנּ י ׁש גליׁש ן נצּ בה בּ יּק רוֹ תי מלכים בּ נוֹ ת 

ויר"ק   " א " לב בעי ה ל ת   קציע ת ואהלת  ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֹֹֹמר

ט)ואהלוֹ תמר חקת:(מה, פ ' חדש סג .)[זוהר אברהם,](דף זה - מר  ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
זה - קציעוֹ ת יעקב. זה - ואהלוֹ ת הּמ ר. הר  ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
אדּ "ם לב"ן הלּ לוּ , הצּ בעים בּ ׁש ׁש ת -  בּ גדּ תי כּ ל ֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיצחק.

הארגּ מן. לבוּ ׁש י  אוֹ תם הׁש ּת לּ מוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְויר"ק ,

ל תמנ מחת  מרבתיו מ ל לפניו מחה  ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאי
 ל  ביקר ה יקיְִִִֵֶַַה

ׁש ןמן  ט )היכלי ׁש נּ ׁש מ וֹ ת(מה, עלי וֹ נים , היכלוֹ ת ׁש בעה אלּ וּ  - ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
ואז  הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני  בּ הם שׂ מחוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

ׁש ן  היכלי  נקרא וּ  ולּמ ה לפניו. בּ ּת וֹ רהשׂ מחה  ׁש זּ כוּ  מוּ ם ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הזּ וֹ . ל"ן זכוּ  בּ ּה , שׂ ּמ חוּ והתחזּ קוּ  ט )מנּ י בּ ּמ ה(מה, , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הלּ לוּ  הנּ ׁש מוֹ ת לפני,עוֹ סק וֹ ת ׁש לּ י  בּ ּת ׁש בּ חוֹ ת עסוּ קוֹ ת הן ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מכּ ל לפניו שׂ מחה ׁש אין ,לפני ה מחה  מׁש למת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְואז
ל וֹ . קר וֹ בים ׁש הם הצּ דּ יקים ׁש ל נׁש מוֹ תם  כּ שׂ מחת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמרכּ בוֹ תיו ,

, ּשׂ ּמ חו מנּ י  אחר  הזּ מן דּ בר  כּ מוֹ  לפניו שׂ מחה ׁש אין ו דּ אי ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ה גּ בירה  ּת ׁש בּ חת את  וׁש בּ ח הירים, ׁש יר את ׁש מה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש עשׂ ה

הּמ ל .אל  ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ּב יּק רוֹ תי בּ נוֹ ת  י).מלכים חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר וּ מה](דף  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש וֹ ת,אוֹ מרים הנּ ׁש מ וֹ ת  א לּ וּ  - מלכים בּ נוֹ ת ? ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
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אוֹ פיר: בּ כתם יאלימינאזנ והּט י וּ ראי בת ׁש מעי 
:אבי וּ בית  עּמ הוּ איבוׁש כחי כּ י יפי הּמ ל ויתאו 

הּמ לך  ׁש ל מזּ וּ וּ ג היוּ  הם ׁש הרי  מלכים, בּ נוֹ ת נקראוֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש וּ דּ אי
בּ רא מה מ כּ ל ׁש נּ כ בּ ד עדן  גן זה - בּ יּק רוֹ תי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בירה.

ידיו. נטיע וֹ ת ׁש הם הזּ ה, בּ ע וֹ לם הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

וגו'נצבה לימינ י)ׁש גל  ׁש נּ אמר(מה , כּ מוֹ  קי), ה'(שם נאם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌◌
בּ אברהם, נדבּ קה למּט ה,  ּכ מוּ ם לימיני. ׁש ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַלאדני 
וה וֹ דיע  אהבתי  בּ וֹ  ׁש נּ דבּ קה אהבי, אברהם נקרא  ּכ ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
עליו  נוֹ ספה ה"א ׁש הרי לבן, זכה וּ בׁש בילּה  לעוֹ לם, דּ יני ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶאת

לכן. ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִמּק דם

וגו'בּ כתם  י)אוֹ פיר ׁש נּ אמר(מה, כּ מוֹ  יג ), מ כּ תם(ישעיה ואדם ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
אוֹ פיר בּ כתם היא וּ מתי עםאוֹ פיר. כּ ׁש ּמ זדּ וּ גת ? ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

העלי וֹ נה, האם מצּ ד  ׁש ּמ איר  בּ דלּ וּ גים, הכּ תר  כּ ׁש יּ וֹ רד ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ואז הגּ בירה. רא ׁש  על  מד )וׁש וֹ רה לׁש בת(שם  אדם כּ תפארת ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

 ּכ מוּ ם ידּה . על מתנהג הזּ ה העוֹ לם ׁש ל הבּ ית ׁש הרי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָבּ ית.
אוֹ תם על בצּמ אוֹ ן אהיה  אי עּמ י, תתחבּ ר א אם לוֹ , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה

ׁש לחני  על  ׁש ּס מוּ כים קדוֹ ׁש ים ׁש כּ תוּ ב עדרים זהוּ  א)? (שיר  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
.חברי עדרי  על כּ עטיה אהיה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַׁש לּ מה

וגו 'ׁש מעי וּ ראי  יא)בת חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר ּמ ׁש יב ](דף  מה  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  וּ ראי?ל ּה  בת  זה,ׁש מעי כּ נגד  (שיר . ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

וּ רעי א) הצּ אן בּ עקבי  ל צאי בּ נּ ׁש ים היּ פה  ל תדעי א ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִאם
עצה ל הנּ ה הוּ א:  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לּה  אמר  .גּ דיּ תי ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶאת

תהלי זוהר 
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לוֹ : והׁש ּת חוי יחלּ וּ יגאדני ּפ ני בּ מנחה צר וּ בת 

הלמים הצּ דּ יקים א לּ וּ  - הצּ אן  בּ עקבי ל צאי  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה,
ׁש נּ מׁש כים אוֹ תם  - גּ דיּ תי את וּ רעי  לפני , בּ הם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התעּט רּת 
אוֹ תם אלקה  בּ חטאיהם, יתמׁש כּ נוּ  הדּ וֹ ר רׁש עי ואוֹ תם  . ַאחרי◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
, אחרי ׁש הוֹ לכים בני ותׁש מרי  לחטא. יוֹ סיפוּ  ו א ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ רצוּ עה ,

הּט עם מה ואמת . בּ דין והכּ ל עליהם, יתמׁש כּ נ וּ  ׁש כּ לׁש א ? ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
זה ועל לפני , הן  יח)הנּ ׁש מוֹ ת א(יחזקאל  ואב האב בּ עוֹ ן  יא א בּ ן ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ּת לוּ יה  ּׁש ב ׁש מעי, וּ ראי . בת ׁש מעי  זה , כּ מוֹ  הבּ ן . בּ עוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִיא
הכניסי ׁש מעי , - לפני  בּ תׁש וּ בה חוֹ זרים כּ ׁש יּ שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהמיעה,
ביד מסר ּת י ה כּ ל , ּב ה וּ א  הכּ ל ׁש ל ׁש הּפ תח לפני , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְתפלּ וֹ תיהן

ׁש  מ וּ ם וּ ראי, בת ׁש מעי  כּ ן  ועל הּת חּת וֹ ן . העוֹ לם את אּת להנהיג ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
לעיּ ן ל י ׁש   ּכ מוּ ם  רוֹ אי . לחי  בּ אר נקראת אּת  ה כּ ל, ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ראה
כּ ׁש בּ רא וּ ראה, בּ א  מעשׂ יו . כּ פי לאדם לתת העוֹ לם, בּ מעשׂ י י וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
לעיּ ן הגּ בירה בּ יד היכלוֹ  את הפקיד העוֹ לם, את הוּ א   ּבּ ר ו ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

למעלה. שׂ מחה נוֹ ספת צדּ יקים, העוֹ לם וּ כׁש בּ ני  העוֹ לם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל

יא)אזנוהטי  מכּ ל (מה, היא אף  עשׂ תה וכן הכּ ל. ּת פלּ ת כּ נגד  , ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
כּ ל  ׁש הרי מ וּ ם לצּ דּ יק. עטרה לקרב ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ וֹ ת ,

ל צּ דּ יק. העטרה  לקרב הן עּמ הּת פלּ וֹ ת יא)וׁש כחי ,(מה, ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
עליהם להביא  ל י ׁש  י ׁש רה,  בּ דר הוֹ לכים א ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש בּ ני 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כו)מכּ וֹ ת, ועל (ויקרא ׁש בע . אני גּ ם אתכם והכּ יתי ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌
עד  הע וֹ לם, מן ׁש כוּ חים הם כּ אלּ וּ  אוֹ תם עשׂ י  , ע ּמ וׁש כחי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵכּ ן
ׁש היא אברהם, ׁש הוּ א , אבי וּ בית לפני . בּ תׁש וּ בה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ ׁש וּ בוּ 

בּ כּ ל . וּ ׁש מּה  ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּת וֹ ,
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יפי ויתאו   יב )הּמ ל חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר הּמ ל](דף זה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עוֹ למים. זוּ וּ ג   ע ּמ וּ להזדּ וּ ג  ּב לדבּ ק ׁש אוֹ הב ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

ׁש יּ ּס רּת וּ מתי  בּ ׁש עה צדּ יקים, הּמ ל היכל בּ ני ׁש כּ ל  בּ ׁש עה ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  .הּמ ל לרצוֹ ן אוֹ תם והנהגּת  לא)אוֹ תם מ א(משלי  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

אוֹ תוֹ  ׁש הנהיגה ׁש מה, אם ׁש בע בּ ת וזוֹ  אּמ וֹ . יּס רּת וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
.הּמ ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִלרצ וֹ ן

 נת ה א  ר  ד ה  רעיתי יתי פרעה רכבי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻלססתי 
נ ממ יראל  ע די , ל אחריה לה נס   לְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ה ע   ל בילהְִִֶֶָָ

אדּ ני ּכ י  יב )הוּ א הלּ בנה(מה, אין מּמ נּ וּ . הוּ א כּ ח כּ ל  - ִ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לוֹ קחת סימן אדנ"י, ׁש מּה  המׁש . מן אלּ א ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְמאירה
ׁש ל  הראׁש  וי ' בּ ּה , להתנהג הכּ ל  מראׁש  א' .הּמ ל ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִמבּ ית

העליוֹ נה. החכמה  הּק ד וֹ ׁש , ל וֹ הם יב )וה ׁש ּת חוי  כּ מ וֹ (מה, , ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌
א)ׁש נּ אמר  רצ וֹ נּה .(מ "א  כּ ל  עוֹ שׂ ה  הּמ ל ואז ׁש בע. בּ ת וּת ּק ד ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ועם הּמ ל עם וּ מד וֹ רם למעלה, למעלה מתגּ בּ רים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוי שׂ ראל 
נכנעים  העּמ ים ׁש אר ואז ח וֹ זריםה גּ בירה. וכלּ ם  ּת חּת יהם, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌

 ּכ מוּ ם .הּמ ל בּ ני ׁש הם מוּ ם אוֹ תם, מה)לעבד  (תהלים ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
עם. עׁש ירי יחלּ וּ  ּפ ני בּ מנחה  צר זה,וּ בת א)כּ נגד (שיר ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

נתן  ה וּ א   ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  רעיתי. דּ ּמ יתי פרעה בּ רכבי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְלססתי
מּמ מ וֹ נם י שׂ ראל  ׁש יּ שׂ בּ עוּ  כּ די  ליּ ם, אחריהם לה כּ נס ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ ל בּ וֹ 
אוֹ תּה  שׂ כר  בּ יּ ם ישׂ ראל נטלוּ  והכּ ל ע ּמ הם. לׁש ם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוֹ בילוּ 

ׁש עבדוּ  עּמ ם.העבוֹ דה ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד480 שבט סדר ב ליו

מהתהלי מזמור | לחודש ח | שני ספר

לוֹ : והׁש ּת חוי יחלּ וּ יגאדני ּפ ני בּ מנחה צר וּ בת 

הלמים הצּ דּ יקים א לּ וּ  - הצּ אן  בּ עקבי ל צאי  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה,
ׁש נּ מׁש כים אוֹ תם  - גּ דיּ תי את וּ רעי  לפני , בּ הם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התעּט רּת 
אוֹ תם אלקה  בּ חטאיהם, יתמׁש כּ נוּ  הדּ וֹ ר רׁש עי ואוֹ תם  . ַאחרי◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
, אחרי ׁש הוֹ לכים בני ותׁש מרי  לחטא. יוֹ סיפוּ  ו א ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ רצוּ עה ,

הּט עם מה ואמת . בּ דין והכּ ל עליהם, יתמׁש כּ נ וּ  ׁש כּ לׁש א ? ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
זה ועל לפני , הן  יח)הנּ ׁש מוֹ ת א(יחזקאל  ואב האב בּ עוֹ ן  יא א בּ ן ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ּת לוּ יה  ּׁש ב ׁש מעי, וּ ראי . בת ׁש מעי  זה , כּ מוֹ  הבּ ן . בּ עוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִיא
הכניסי ׁש מעי , - לפני  בּ תׁש וּ בה חוֹ זרים כּ ׁש יּ שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהמיעה,
ביד מסר ּת י ה כּ ל , ּב ה וּ א  הכּ ל ׁש ל ׁש הּפ תח לפני , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְתפלּ וֹ תיהן

ׁש  מ וּ ם וּ ראי, בת ׁש מעי  כּ ן  ועל הּת חּת וֹ ן . העוֹ לם את אּת להנהיג ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
לעיּ ן ל י ׁש   ּכ מוּ ם  רוֹ אי . לחי  בּ אר נקראת אּת  ה כּ ל, ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ראה
כּ ׁש בּ רא וּ ראה, בּ א  מעשׂ יו . כּ פי לאדם לתת העוֹ לם, בּ מעשׂ י י וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
לעיּ ן הגּ בירה בּ יד היכלוֹ  את הפקיד העוֹ לם, את הוּ א   ּבּ ר ו ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

למעלה. שׂ מחה נוֹ ספת צדּ יקים, העוֹ לם וּ כׁש בּ ני  העוֹ לם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל

יא)אזנוהטי  מכּ ל (מה, היא אף  עשׂ תה וכן הכּ ל. ּת פלּ ת כּ נגד  , ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
כּ ל  ׁש הרי מ וּ ם לצּ דּ יק. עטרה לקרב ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ וֹ ת ,

ל צּ דּ יק. העטרה  לקרב הן עּמ הּת פלּ וֹ ת יא)וׁש כחי ,(מה, ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
עליהם להביא  ל י ׁש  י ׁש רה,  בּ דר הוֹ לכים א ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש בּ ני 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כו)מכּ וֹ ת, ועל (ויקרא ׁש בע . אני גּ ם אתכם והכּ יתי ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌
עד  הע וֹ לם, מן ׁש כוּ חים הם כּ אלּ וּ  אוֹ תם עשׂ י  , ע ּמ וׁש כחי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵכּ ן
ׁש היא אברהם, ׁש הוּ א , אבי וּ בית לפני . בּ תׁש וּ בה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ ׁש וּ בוּ 

בּ כּ ל . וּ ׁש מּה  ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּת וֹ ,
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יפי ויתאו   יב )הּמ ל חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר הּמ ל](דף זה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עוֹ למים. זוּ וּ ג   ע ּמ וּ להזדּ וּ ג  ּב לדבּ ק ׁש אוֹ הב ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

ׁש יּ ּס רּת וּ מתי  בּ ׁש עה צדּ יקים, הּמ ל היכל בּ ני ׁש כּ ל  בּ ׁש עה ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  .הּמ ל לרצוֹ ן אוֹ תם והנהגּת  לא)אוֹ תם מ א(משלי  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

אוֹ תוֹ  ׁש הנהיגה ׁש מה, אם ׁש בע בּ ת וזוֹ  אּמ וֹ . יּס רּת וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
.הּמ ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִלרצ וֹ ן

 נת ה א  ר  ד ה  רעיתי יתי פרעה רכבי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻלססתי 
נ ממ יראל  ע די , ל אחריה לה נס   לְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ה ע   ל בילהְִִֶֶָָ

אדּ ני ּכ י  יב )הוּ א הלּ בנה(מה, אין מּמ נּ וּ . הוּ א כּ ח כּ ל  - ִ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לוֹ קחת סימן אדנ"י, ׁש מּה  המׁש . מן אלּ א ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְמאירה
ׁש ל  הראׁש  וי ' בּ ּה , להתנהג הכּ ל  מראׁש  א' .הּמ ל ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִמבּ ית

העליוֹ נה. החכמה  הּק ד וֹ ׁש , ל וֹ הם יב )וה ׁש ּת חוי  כּ מ וֹ (מה, , ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌
א)ׁש נּ אמר  רצ וֹ נּה .(מ "א  כּ ל  עוֹ שׂ ה  הּמ ל ואז ׁש בע. בּ ת וּת ּק ד ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ועם הּמ ל עם וּ מד וֹ רם למעלה, למעלה מתגּ בּ רים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוי שׂ ראל 
נכנעים  העּמ ים ׁש אר ואז ח וֹ זריםה גּ בירה. וכלּ ם  ּת חּת יהם, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌

 ּכ מוּ ם .הּמ ל בּ ני ׁש הם מוּ ם אוֹ תם, מה)לעבד  (תהלים ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
עם. עׁש ירי יחלּ וּ  ּפ ני בּ מנחה  צר זה,וּ בת א)כּ נגד (שיר ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

נתן  ה וּ א   ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  רעיתי. דּ ּמ יתי פרעה בּ רכבי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְלססתי
מּמ מ וֹ נם י שׂ ראל  ׁש יּ שׂ בּ עוּ  כּ די  ליּ ם, אחריהם לה כּ נס ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ ל בּ וֹ 
אוֹ תּה  שׂ כר  בּ יּ ם ישׂ ראל נטלוּ  והכּ ל ע ּמ הם. לׁש ם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוֹ בילוּ 

ׁש עבדוּ  עּמ ם.העבוֹ דה ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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עם: מּמ ׁש בּ צוֹ תידעׁש ירי ּפ נימה מל בת כּ בוּ דּ ה כּ ל 
ׁש ּה : לבוּ  אחריהטוזהב ּב תוּ לוֹ ת לּמ ל ּת וּ בל לרקמוֹ ת 

ת א ראה  מ – למה  ת בה  יחזר יראל  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָאז
למעלה נ זכר נח מי  עליה את  רת  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָצר ת 

וגו'וּ בת  יג)צר חקת:(מה , פ' חדש סג .)[זוהר לעתיד ](דף  כן כּ מ וֹ  ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
צרלבא, ׁש הציקוּ וּ בת  העּמ ים  וּ ׁש אר  עשׂ ו ׁש ל צדּ וֹ  זה - ָ◌ַֹ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ חטאיהם, להם מציקים היוּ  עּת ה ועד ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
נט ) בוֹ .(ישעיה  נססה ה' רוּ ח צר  כנּ הר יבוֹ א יחזר וּ כּ י ישׂ ראל אז ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌

צרוֹ ת  בּ אוֹ תם ׁש נּ ראה  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני ׁש למה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה
וּ כׁש ם  למעלה. זכר וֹ נם ׁש נׁש כּ ח כּ מי עליהם ׁש בּ א וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַרבּ וֹ ת

ׁש לם  בּ לב  בּ תׁש וּ בה כּ כּ תוּ ב חוֹ זרים ד ), וּ מצאוּ (דברים ל בּ צּ ר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
לפיּ סּה . הגּ בירה לבית הּמ ל ויׁש וּ ב  . היא ה' עד וׁש בּת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְוגוֹ ',

זה נט )ועל לבית(ישעיה ׁש בּ א הּמ ל זה גּ וֹ א"ל, לציּ וֹ ן וּ בא ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
להקימּה  בּ א לפניה, ׁש למים כּ לּ ם ׁש בּ יתּה  מוּ ם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ בירה.

עם מהעפר. ע ׁש ירי  יחלּ וּ   ּפ ני יג )בּ מנחה ׁש אּת (מה, מ וּ ם (מה,, ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
ּפ נימה יד ) מל בת כּ בוּ דּ הכּ ב וּ דּ ה וּ מהוּ  הבּ ת. וזוֹ  ה'. כּ בוֹ ד  ? ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש היא העלי וֹ נה, האם וזוֹ  ודּ אי . ּפ נימה  ׁש היא הּמ ל ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמאוֹ תוֹ 
בּ ניה. על וּ מנוּ חה חרוּ ת מע וֹ ררת והיא הכּ ל , ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּפ נים

ה ל לפני ה רה  ות אר ל ע עת  תח ה יח ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹימי

לב וּ ׁש ּה מּמ ׁש בּ צוֹ ת  יד )זהב  חקת:(מה, פ ' חדש סג .)[זוהר כּ נגד ](דף  ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
א ׁש מהזה א)מר  צ וּ אר (שיר  בּ ּת רים לחיי נאווּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

בּ ּת רים לבא. ולעתיד  ההוּ א  ל זּ מן ּפ עמים, - לחיי ◌ִֹ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חרוּ זים .
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:ל מוּ באוֹ ת ּת באינהטזרעוֹ תיה וגיל בּ שׂ מחת ּת וּ בלנה 
:מל אבתיךיזבּ היכל ּת ׁש יתמוֹ ּת חת בני יהיוּ  

הארץ: ּב כל עליחלשׂ רים ודר דּ ר בּ כל ׁש מ אזכּ ירה 
ועד: לעלם יהוֹ ד עּמ ים כּ ן

דּ עת ּת תחדּ ׁש  הּמ ׁש יח ׁש בּ ימי מ וּ ם ודּ אי. תוֹ רים ׁש ני  -ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
ׁש כּ ת וּ ב מוּ ם הכּ ל, לפני  הּת וֹ רה ותוֹ אר לא)בּ עוֹ לם, כּ י (ירמיה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

זהב  מ ּמ ׁש בּ צוֹ ת זה ועל  גּ ד וֹ לם. ועד למּק טנּ ם אוֹ תי ידעוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָכ וּ לּ ם
בּ אוֹ תם נקמוֹ ת לעשׂ וֹ ת  בּ וֹ  ׁש התלבּ ׁש ה הצּ פוֹ ן, צד זה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְלבוּ ׁש ּה ,
ודּ אי  ודוד הּמ ׁש יח,  מל ל וֹ  ק וֹ ראים זה ועל לבניה. ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הציקוּ 

למעלה כּ תוּ ב מה בּ עוֹ לם. מתע וֹ רר ואז מד )?הוּ א. כּ י(תהלים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נפׁש נוּ  לעפר ק וּ מהׁש חה זּ ה מה  לּ נוּ . עזרתה קוּ מה ?כוּ ', ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נּ דבּ ק  לּ נוּ , עזרתה קוּ מה כּ עת נוֹ פלת. היא עּת ה ׁש עד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
היּ מין, אברהם, זה -  ּחסד למען וּ פדנוּ  הגּ בירה. עם ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

אמר  ּכ ׁש ּמ וּ ם לאחוֹ ר. תהיה  י)ׁש א ימינ(תהלים הוֹ ׁש יעה ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
לב וּ ׁש ּה . זהב מּמ ׁש בּ צוֹ ת , ּכ מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוענני.

מ ט אחזת  עה מתי האר ע מדת  ביל ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָב

ּפ נימה ּכ ל  מל בת יד )ּכ בוּ דּ ה ויחי :(מה, פ' ח"א רלז .)[זוהר ](דף ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ואמר , ּפ תח ׁש מע וֹ ן מה)ר בּ י  מל(תהלים בת כּ בוּ דּ ה  כּ ל  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ה וּ אּפ נימה  מוּ ם - כּ בוּ דּ ה ישׂ ראל. כּ נסת זוֹ  - כּ בוּ דּ ה כּ ל  . ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

נקבה וזוֹ  זכר  זה זה. על זה נקבה]כּ ב וֹ ד, כּ בוּ דּ ה.[זו ונקראת , ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
וזהוּ  גּ ד וֹ ל, קוֹ ל ׁש הוּ א קוֹ ל בּ ת ׁש בע , בּ ת הינוּ  - מל ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ ת
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עם: מּמ ׁש בּ צוֹ תידעׁש ירי ּפ נימה מל בת כּ בוּ דּ ה כּ ל 
ׁש ּה : לבוּ  אחריהטוזהב ּב תוּ לוֹ ת לּמ ל ּת וּ בל לרקמוֹ ת 

ת א ראה  מ – למה  ת בה  יחזר יראל  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָאז
למעלה נ זכר נח מי  עליה את  רת  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָצר ת 

וגו'וּ בת  יג)צר חקת:(מה , פ' חדש סג .)[זוהר לעתיד ](דף  כן כּ מ וֹ  ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
צרלבא, ׁש הציקוּ וּ בת  העּמ ים  וּ ׁש אר  עשׂ ו ׁש ל צדּ וֹ  זה - ָ◌ַֹ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ חטאיהם, להם מציקים היוּ  עּת ה ועד ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
נט ) בוֹ .(ישעיה  נססה ה' רוּ ח צר  כנּ הר יבוֹ א יחזר וּ כּ י ישׂ ראל אז ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌

צרוֹ ת  בּ אוֹ תם ׁש נּ ראה  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני ׁש למה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה
וּ כׁש ם  למעלה. זכר וֹ נם ׁש נׁש כּ ח כּ מי עליהם ׁש בּ א וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַרבּ וֹ ת

ׁש לם  בּ לב  בּ תׁש וּ בה כּ כּ תוּ ב חוֹ זרים ד ), וּ מצאוּ (דברים ל בּ צּ ר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
לפיּ סּה . הגּ בירה לבית הּמ ל ויׁש וּ ב  . היא ה' עד וׁש בּת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְוגוֹ ',

זה נט )ועל לבית(ישעיה ׁש בּ א הּמ ל זה גּ וֹ א"ל, לציּ וֹ ן וּ בא ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
להקימּה  בּ א לפניה, ׁש למים כּ לּ ם ׁש בּ יתּה  מוּ ם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ בירה.

עם מהעפר. ע ׁש ירי  יחלּ וּ   ּפ ני יג )בּ מנחה ׁש אּת (מה, מ וּ ם (מה,, ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
ּפ נימה יד ) מל בת כּ בוּ דּ הכּ ב וּ דּ ה וּ מהוּ  הבּ ת. וזוֹ  ה'. כּ בוֹ ד  ? ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש היא העלי וֹ נה, האם וזוֹ  ודּ אי . ּפ נימה  ׁש היא הּמ ל ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמאוֹ תוֹ 
בּ ניה. על וּ מנוּ חה חרוּ ת מע וֹ ררת והיא הכּ ל , ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּפ נים

ה ל לפני ה רה  ות אר ל ע עת  תח ה יח ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹימי

לב וּ ׁש ּה מּמ ׁש בּ צוֹ ת  יד )זהב  חקת:(מה, פ ' חדש סג .)[זוהר כּ נגד ](דף  ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
א ׁש מהזה א)מר  צ וּ אר (שיר  בּ ּת רים לחיי נאווּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

בּ ּת רים לבא. ולעתיד  ההוּ א  ל זּ מן ּפ עמים, - לחיי ◌ִֹ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חרוּ זים .
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:ל מוּ באוֹ ת ּת באינהטזרעוֹ תיה וגיל בּ שׂ מחת ּת וּ בלנה 
:מל אבתיךיזבּ היכל ּת ׁש יתמוֹ ּת חת בני יהיוּ  

הארץ: ּב כל עליחלשׂ רים ודר דּ ר בּ כל ׁש מ אזכּ ירה 
ועד: לעלם יהוֹ ד עּמ ים כּ ן

דּ עת ּת תחדּ ׁש  הּמ ׁש יח ׁש בּ ימי מ וּ ם ודּ אי. תוֹ רים ׁש ני  -ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
ׁש כּ ת וּ ב מוּ ם הכּ ל, לפני  הּת וֹ רה ותוֹ אר לא)בּ עוֹ לם, כּ י (ירמיה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

זהב  מ ּמ ׁש בּ צוֹ ת זה ועל  גּ ד וֹ לם. ועד למּק טנּ ם אוֹ תי ידעוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָכ וּ לּ ם
בּ אוֹ תם נקמוֹ ת לעשׂ וֹ ת  בּ וֹ  ׁש התלבּ ׁש ה הצּ פוֹ ן, צד זה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְלבוּ ׁש ּה ,
ודּ אי  ודוד הּמ ׁש יח,  מל ל וֹ  ק וֹ ראים זה ועל לבניה. ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הציקוּ 

למעלה כּ תוּ ב מה בּ עוֹ לם. מתע וֹ רר ואז מד )?הוּ א. כּ י(תהלים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נפׁש נוּ  לעפר ק וּ מהׁש חה זּ ה מה  לּ נוּ . עזרתה קוּ מה ?כוּ ', ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נּ דבּ ק  לּ נוּ , עזרתה קוּ מה כּ עת נוֹ פלת. היא עּת ה ׁש עד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
היּ מין, אברהם, זה -  ּחסד למען וּ פדנוּ  הגּ בירה. עם ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

אמר  ּכ ׁש ּמ וּ ם לאחוֹ ר. תהיה  י)ׁש א ימינ(תהלים הוֹ ׁש יעה ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
לב וּ ׁש ּה . זהב מּמ ׁש בּ צוֹ ת , ּכ מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוענני.

מ ט אחזת  עה מתי האר ע מדת  ביל ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָב

ּפ נימה ּכ ל  מל בת יד )ּכ בוּ דּ ה ויחי :(מה, פ' ח"א רלז .)[זוהר ](דף ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ואמר , ּפ תח ׁש מע וֹ ן מה)ר בּ י  מל(תהלים בת כּ בוּ דּ ה  כּ ל  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ה וּ אּפ נימה  מוּ ם - כּ בוּ דּ ה ישׂ ראל. כּ נסת זוֹ  - כּ בוּ דּ ה כּ ל  . ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

נקבה וזוֹ  זכר  זה זה. על זה נקבה]כּ ב וֹ ד, כּ בוּ דּ ה.[זו ונקראת , ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
וזהוּ  גּ ד וֹ ל, קוֹ ל ׁש הוּ א קוֹ ל בּ ת ׁש בע , בּ ת הינוּ  - מל ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ ת
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לפנים ׁש אינוֹ  מל ׁש יּ ׁש  מוּ ם - ּפ נימה העליוֹ ן . ֶמל◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
.מל בת כּ ב וּ דּ ה וזוֹ  לב וּ ׁש ּה כּ מוֹ תוֹ , זהב ,מ ּמ ׁש בּ צוֹ ת  ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

נקרא זה וגם עלי וֹ נה, בּ גבוּ רה ונאחזה ׁש התל בּ ׁש ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמוּ ם
מתי  הארץ, עוֹ מדת וּ בׁש בילּה  ,ׁש נּ אחזתמל בּ ׁש עה ? ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כט )בּ מׁש ּפ ט, ארץ.(משלי יעמיד בּ מׁש ּפ ט  מל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ויר ׁש  בּ ּה , נאחז ויהוּ דה ה מים, מלכ וּ ת קוֹ ראים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְולזוֹ 

ׁש בּ ארץ. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכוּ ת

ה על  עליו מ ע מדת   אד ל מת  ה ה  א  ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מה ְְֶַֹוהינ

לבּ תוּ לוֹ ת  מוּ בא וֹ ת רעוֹ תיה טו )אחריה [זוהר:(מה , ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

פקודי  פ' רלח.)שמות אל ](דף  ה ּמ ׁש כּ ן את ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַו יּ ביאוּ 
כּ תוּ ב וגוֹ '. א)מׁש ה הרקיע (יחזקאל זה וּ  לרקיע, וּ מ ּמ על ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אחד  אויר  ֹבּ תו ׁש כּ ׁש ּמ תעלּ וֹ ת חיּ וֹ ת, ארבּ ע על  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ מד
מוּ ם למעלה. להסּת כּ ל ראׁש  זוֹ קפוֹ ת אינן בהן, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ּמ כּ ה 
מתעלּ וֹ ת, כּ לּ ן רוּ ח  וּ באוֹ תּה  בּ כלּ ן, מכּ ה חיּ ה רוּ ח  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תּה 
האוֹ פנּ ים י נּ שׂ אוּ  הארץ  מעל החיּ וֹ ת וּ בהנּ שׂ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

מתעלּ וֹ ת ל ּמ ה  בּ אוֹ פנּ ים. החיּ ה ר וּ ח  כּ י וכתוּ ב  ?לעּמ תם . ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תן  את מעלה הוּ א עליהן, אויר  א וֹ ת וֹ  כּ ׁש ּמ כּ ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
עד  למעלה, א וֹ ת ּה  מעלוֹ ת והן הזּ וֹ , החיּ ה  ׁש ּת חת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַארבּ ע

הכּ תוּ ב, סוֹ ד  והינוּ  העלי וֹ ן, לזּ הר אוֹ תּה  (מה,ׁש ּמ ביא וֹ ת  ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
לטו) מוּ באוֹ ת רעוֹ תיה אחריה ׁש ארבּ ע בּ ת וּ לוֹ ת מוּ ם . ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌

כּ ּס א, ׁש היא הזּ וֹ , מהח יּ ה זזוּ  וא , ּכ נקראוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
כּ ּס א להתקין למעלה מּמ ּט ה אוֹ תּה  וּ מעלוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.
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- זה וס וֹ ד מעלה. ז)כּ לּפ י  וּת רם(בראשית הּת בה את  ויּ שׂ אוּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אז  אוֹ תּה , מעל וֹ ת ואלּ ה למעלה וּ כ ׁש ּמ תע לּ ה הארץ. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמעל 
הּמ ׁש כּ ן, את ויּ ביאוּ  מ ׁש ה. אל הּמ ׁש כּ ן את ויּ ביאוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָכּ ת וּ ב,
אל  הּת בה. את ויּ שׂ אוּ  וכתוּ ב ,ל מוּ באוֹ ת ׁש נּ אמר  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
מלמעלה, עליו  אדם כּ מראה דּ מ וּ ת ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹמׁש ה,

אדם ׁש נּ קרא  לנוּ  וּ מ נּ ין אדם. ׁש ל  סוֹ ד ׁש כּ תוּ ב והינ וּ  (שם? ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
והינוּ ו) בשׂ ר, הוּ א בּ ׁש גּ ם לעלם באדם ר וּ חי  ידוֹ ן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָא

עוֹ מדת אדם ׁש ל דּ מוּ ת הזּ ה הכּ ּס א על  ּכ וּ מוּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹמׁש ה.
החיּ וֹ ת ארבּ ע אלּ וּ  - הּמ ׁש כּ ן את ויּ ביאוּ  מׁש ה. והינוּ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעליו,

ׁש אמרנוּ . כּ פי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש עוֹ לוֹ ת,

טו )וגו'לרקמוֹ ת חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר לבוּ ׁש י ](דף אלּ וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
הבּ גדים וכל  לּמ קדּ ׁש . רקוּ מים  ׁש הם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָכבוֹ ד ,
בּ אד וֹ ם. נקמה לתת ללבּ ׁש , הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד
כּ ל  גרם מי  אוֹ תוֹ . הּמ לבּ י ׁש ה ה כּ לּ ה ז וֹ  - לּמ ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַּת וּ בל

אלּ וּ זה כּ ל  עשׂ ו, ׁש ל  בּ צּ ד  התערבוּ  א ׁש יּ שׂ ראל מוּ ם ? ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ציּ וֹ ן. ׁש ל בּ כּ בוֹ ד לראוֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲעתידים

זהבּכ נגד  ּת וֹ רי לּת וֹ רהזה, רמז  ׁש נים. - ּת וֹ רי . ּל נע שׂ ה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
פרעה, בּ ימי  בּ ימוֹ ת ׁש נּ ּת נה ׁש ּת תח דּ ׁש  לדּ עת ורמז ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ׁש םהּמ ׁש יח  - הכּ סף נקדּ וֹ ת עם  ג ). כּ סף,(הושע  עשׂ ר בּ חמה ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ח)וכאן ודּ אי (שיר כּ סף. טירת עליה נבנה היא חוֹ מה  אם  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  להם. זוֹ  בּ אה אברהם ׁש ל כו)ׁש ּמ צּ ד את(ויקרא ואף  ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
אזכּ ר. והארץ אז כּ ר  אברהם ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְבּ ריתי

תהלי זוהר 
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לפנים ׁש אינוֹ  מל ׁש יּ ׁש  מוּ ם - ּפ נימה העליוֹ ן . ֶמל◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
.מל בת כּ ב וּ דּ ה וזוֹ  לב וּ ׁש ּה כּ מוֹ תוֹ , זהב ,מ ּמ ׁש בּ צוֹ ת  ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

נקרא זה וגם עלי וֹ נה, בּ גבוּ רה ונאחזה ׁש התל בּ ׁש ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמוּ ם
מתי  הארץ, עוֹ מדת וּ בׁש בילּה  ,ׁש נּ אחזתמל בּ ׁש עה ? ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כט )בּ מׁש ּפ ט, ארץ.(משלי יעמיד בּ מׁש ּפ ט  מל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ויר ׁש  בּ ּה , נאחז ויהוּ דה ה מים, מלכ וּ ת קוֹ ראים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְולזוֹ 

ׁש בּ ארץ. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכוּ ת

ה על  עליו מ ע מדת   אד ל מת  ה ה  א  ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מה ְְֶַֹוהינ

לבּ תוּ לוֹ ת  מוּ בא וֹ ת רעוֹ תיה טו )אחריה [זוהר:(מה , ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

פקודי  פ' רלח.)שמות אל ](דף  ה ּמ ׁש כּ ן את ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַו יּ ביאוּ 
כּ תוּ ב וגוֹ '. א)מׁש ה הרקיע (יחזקאל זה וּ  לרקיע, וּ מ ּמ על ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אחד  אויר  ֹבּ תו ׁש כּ ׁש ּמ תעלּ וֹ ת חיּ וֹ ת, ארבּ ע על  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ מד
מוּ ם למעלה. להסּת כּ ל ראׁש  זוֹ קפוֹ ת אינן בהן, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ּמ כּ ה 
מתעלּ וֹ ת, כּ לּ ן רוּ ח  וּ באוֹ תּה  בּ כלּ ן, מכּ ה חיּ ה רוּ ח  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תּה 
האוֹ פנּ ים י נּ שׂ אוּ  הארץ  מעל החיּ וֹ ת וּ בהנּ שׂ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

מתעלּ וֹ ת ל ּמ ה  בּ אוֹ פנּ ים. החיּ ה ר וּ ח  כּ י וכתוּ ב  ?לעּמ תם . ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תן  את מעלה הוּ א עליהן, אויר  א וֹ ת וֹ  כּ ׁש ּמ כּ ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
עד  למעלה, א וֹ ת ּה  מעלוֹ ת והן הזּ וֹ , החיּ ה  ׁש ּת חת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַארבּ ע

הכּ תוּ ב, סוֹ ד  והינוּ  העלי וֹ ן, לזּ הר אוֹ תּה  (מה,ׁש ּמ ביא וֹ ת  ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
לטו) מוּ באוֹ ת רעוֹ תיה אחריה ׁש ארבּ ע בּ ת וּ לוֹ ת מוּ ם . ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌

כּ ּס א, ׁש היא הזּ וֹ , מהח יּ ה זזוּ  וא , ּכ נקראוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
כּ ּס א להתקין למעלה מּמ ּט ה אוֹ תּה  וּ מעלוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.
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- זה וס וֹ ד מעלה. ז)כּ לּפ י  וּת רם(בראשית הּת בה את  ויּ שׂ אוּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אז  אוֹ תּה , מעל וֹ ת ואלּ ה למעלה וּ כ ׁש ּמ תע לּ ה הארץ. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמעל 
הּמ ׁש כּ ן, את ויּ ביאוּ  מ ׁש ה. אל הּמ ׁש כּ ן את ויּ ביאוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָכּ ת וּ ב,
אל  הּת בה. את ויּ שׂ אוּ  וכתוּ ב ,ל מוּ באוֹ ת ׁש נּ אמר  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
מלמעלה, עליו  אדם כּ מראה דּ מ וּ ת ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹמׁש ה,

אדם ׁש נּ קרא  לנוּ  וּ מ נּ ין אדם. ׁש ל  סוֹ ד ׁש כּ תוּ ב והינ וּ  (שם? ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
והינוּ ו) בשׂ ר, הוּ א בּ ׁש גּ ם לעלם באדם ר וּ חי  ידוֹ ן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָא

עוֹ מדת אדם ׁש ל דּ מוּ ת הזּ ה הכּ ּס א על  ּכ וּ מוּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹמׁש ה.
החיּ וֹ ת ארבּ ע אלּ וּ  - הּמ ׁש כּ ן את ויּ ביאוּ  מׁש ה. והינוּ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעליו,

ׁש אמרנוּ . כּ פי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש עוֹ לוֹ ת,

טו )וגו'לרקמוֹ ת חקת:(מה, פ' חדש סג .)[זוהר לבוּ ׁש י ](דף אלּ וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
הבּ גדים וכל  לּמ קדּ ׁש . רקוּ מים  ׁש הם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָכבוֹ ד ,
בּ אד וֹ ם. נקמה לתת ללבּ ׁש , הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד
כּ ל  גרם מי  אוֹ תוֹ . הּמ לבּ י ׁש ה ה כּ לּ ה ז וֹ  - לּמ ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַּת וּ בל

אלּ וּ זה כּ ל  עשׂ ו, ׁש ל  בּ צּ ד  התערבוּ  א ׁש יּ שׂ ראל מוּ ם ? ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ציּ וֹ ן. ׁש ל בּ כּ בוֹ ד לראוֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲעתידים

זהבּכ נגד  ּת וֹ רי לּת וֹ רהזה, רמז  ׁש נים. - ּת וֹ רי . ּל נע שׂ ה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
פרעה, בּ ימי  בּ ימוֹ ת ׁש נּ ּת נה ׁש ּת תח דּ ׁש  לדּ עת ורמז ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ׁש םהּמ ׁש יח  - הכּ סף נקדּ וֹ ת עם  ג ). כּ סף,(הושע  עשׂ ר בּ חמה ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ח)וכאן ודּ אי (שיר כּ סף. טירת עליה נבנה היא חוֹ מה  אם  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  להם. זוֹ  בּ אה אברהם ׁש ל כו)ׁש ּמ צּ ד את(ויקרא ואף  ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
אזכּ ר. והארץ אז כּ ר  אברהם ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְבּ ריתי
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וגיל מחת  למהבלנה  למעלה מח ת  י   ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹ

וגיל ּת וּ בלנה טז)ּב שׂ מחת חקת:(מה, פ' חדש  סג .)[זוהר ׁש ּת י](דף  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש הם - למעלה  וּ למּט ה. למעלה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְשׂ מחוֹ ת,
א  וזכרוֹ נ וֹ  העוֹ לם מן ציד יוֹ דע כּ ׁש יּ אבד  נ ׁש למים, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְוהכּ ּס א
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ ני  ישׂ ראל - למּט ה לעוֹ למים. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִיזּ כר 

הכּ ל על  דּ גלם  מרים עלי וֹ נים ל,בּ רחמים מוּ באוֹ ת זה ועל . ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  סו)כּ מוֹ  מנחה(ישעיה הגּ וֹ ים  מן אחיכם  כּ ל  את והביאוּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

.מל בּ היכל ּת באינה כּ תוּ ב זה ועל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַלה'.

הרה על ר ית אהבה    בני ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻיהי

בניּת חת  יהיוּ   יז)אבתי חקת :(מה, פ' חדש סג .)[זוהר אמר](דף  ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
,אבתי ּת חת י שׂ ראל : לכנסת הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָלּה 
אוֹ ת ותקנוּ  בּ עוֹ לם אוֹ ת ׁש הוֹ דיע וּ  העלי וֹ נים האבוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תם
האבוֹ ת אוֹ תם את לשׂ רים, ּת ׁש יתמוֹ  .בני יהי וּ  הכּ ל על -ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ הם ׁש כּ תוּ ב  כא)העלי וֹ נים, ׁש ּת ּק נוּ (במדבר  שׂ רים, חפר וּ ה  בּ אר ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אחר, דּ בר  נקראת. ישׂ ראל כּ נסת הזּ וֹ . ל בּ אר  והכּ ל בּ כּ ל , ָאוֹ ת◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

יז) דּ וֹ ר(מה, כּ אוֹ תם  בּ אהבה, ׁש כּ לּ ם - בני יהיוּ  אבתי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַּת חת
ׁש כּ לּ ם -  בני יהי וּ  דּ עה. דּ וֹ ר  ׁש נּ קראים כּ אוֹ תם ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דבּ ר ,

כּ תוּ ב זה כּ נגד הּת וֹ רה. על יתגּ בּ רוּ  א)בּ אהבה ׁש הּמ ל(שיר  עד ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
כּ אן בּ מסבּ  אף לׁש מיעה, עשׂ יּ ה ׁש הקדּ ימוּ  ריחוֹ . נתן נרדּ י וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כּ מוֹ תם. י ׁש ּת לּ מוּ  ָבּ ני◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

לחרת הל  יציא  ההא  ה ד ל  הפר מְְִֵֶַַַַַַָָֹ

ודראז ּכ ירה דּ ר ּב כל יח)ׁש מ חקת:(מה , פ' חדש סג .)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֹ
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בּ זּ מן  לכּ ל. בּ וֹ  ּת לוּ יים והחר וּ ת ׁש הדּ ר וֹ ר העלי וֹ ן, ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵמהדּ וֹ ר
 ּיהוֹ דו עּמ ים אזי  לחר וּ ת, הכּ ל י וֹ ציא ההוּ א הגּ ד וֹ ל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הוֹ פר 
זה, כּ נגד מע וֹ לם. וּ ועד מוּ עד , ע וֹ לם יּפ רד ׁש א ועד, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלעוֹ לם
ר ׁש וּ ת לוֹ  נּת נה כּ אן עד  ילין. ׁש די בּ ין לי דּ וֹ די הּמ ר  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ְצרוֹ ר
והכליל  הכּ ל, וה ׁש לים בּ כּ ל, והׁש ּת לּ ם ׁש מה בּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלגלּ וֹ ת.
הע וֹ למוֹ ת, כּ ל ׁש ל  ה ּק יּ וּ ם עלי וֹ נה, חכמה הּת ׁש בּ חוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תן 
ׁש ּת תעוֹ רר בּ זמן לבניו לגלּ וֹ תּה  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד
דּ בקוּ ת י יג מ יּ שׂ ראל ואחד אחד  כּ ׁש כּ ל בּ עוֹ לם. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהדּ עת
וזהוּ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מ וֹ  סוֹ ד  העליוֹ נה, ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ חכמה

עוֹ למים. וּ לעוֹ למי לע וֹ לם כּ לל , הפסקה לוֹ  ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַהּט וֹ ב
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וגיל מחת  למהבלנה  למעלה מח ת  י   ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹ

וגיל ּת וּ בלנה טז)ּב שׂ מחת חקת:(מה, פ' חדש  סג .)[זוהר ׁש ּת י](דף  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש הם - למעלה  וּ למּט ה. למעלה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְשׂ מחוֹ ת,
א  וזכרוֹ נ וֹ  העוֹ לם מן ציד יוֹ דע כּ ׁש יּ אבד  נ ׁש למים, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְוהכּ ּס א
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ ני  ישׂ ראל - למּט ה לעוֹ למים. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִיזּ כר 

הכּ ל על  דּ גלם  מרים עלי וֹ נים ל,בּ רחמים מוּ באוֹ ת זה ועל . ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  סו)כּ מוֹ  מנחה(ישעיה הגּ וֹ ים  מן אחיכם  כּ ל  את והביאוּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

.מל בּ היכל ּת באינה כּ תוּ ב זה ועל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַלה'.

הרה על ר ית אהבה    בני ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻיהי

בניּת חת  יהיוּ   יז)אבתי חקת :(מה, פ' חדש סג .)[זוהר אמר](דף  ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
,אבתי ּת חת י שׂ ראל : לכנסת הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָלּה 
אוֹ ת ותקנוּ  בּ עוֹ לם אוֹ ת ׁש הוֹ דיע וּ  העלי וֹ נים האבוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תם
האבוֹ ת אוֹ תם את לשׂ רים, ּת ׁש יתמוֹ  .בני יהי וּ  הכּ ל על -ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ הם ׁש כּ תוּ ב  כא)העלי וֹ נים, ׁש ּת ּק נוּ (במדבר  שׂ רים, חפר וּ ה  בּ אר ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אחר, דּ בר  נקראת. ישׂ ראל כּ נסת הזּ וֹ . ל בּ אר  והכּ ל בּ כּ ל , ָאוֹ ת◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

יז) דּ וֹ ר(מה, כּ אוֹ תם  בּ אהבה, ׁש כּ לּ ם - בני יהיוּ  אבתי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַּת חת
ׁש כּ לּ ם -  בני יהי וּ  דּ עה. דּ וֹ ר  ׁש נּ קראים כּ אוֹ תם ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דבּ ר ,

כּ תוּ ב זה כּ נגד הּת וֹ רה. על יתגּ בּ רוּ  א)בּ אהבה ׁש הּמ ל(שיר  עד ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
כּ אן בּ מסבּ  אף לׁש מיעה, עשׂ יּ ה ׁש הקדּ ימוּ  ריחוֹ . נתן נרדּ י וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כּ מוֹ תם. י ׁש ּת לּ מוּ  ָבּ ני◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

לחרת הל  יציא  ההא  ה ד ל  הפר מְְִֵֶַַַַַַָָֹ

ודראז ּכ ירה דּ ר ּב כל יח)ׁש מ חקת:(מה , פ' חדש סג .)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֹ
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בּ זּ מן  לכּ ל. בּ וֹ  ּת לוּ יים והחר וּ ת ׁש הדּ ר וֹ ר העלי וֹ ן, ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵמהדּ וֹ ר
 ּיהוֹ דו עּמ ים אזי  לחר וּ ת, הכּ ל י וֹ ציא ההוּ א הגּ ד וֹ ל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הוֹ פר 
זה, כּ נגד מע וֹ לם. וּ ועד מוּ עד , ע וֹ לם יּפ רד ׁש א ועד, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלעוֹ לם
ר ׁש וּ ת לוֹ  נּת נה כּ אן עד  ילין. ׁש די בּ ין לי דּ וֹ די הּמ ר  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ְצרוֹ ר
והכליל  הכּ ל, וה ׁש לים בּ כּ ל, והׁש ּת לּ ם ׁש מה בּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלגלּ וֹ ת.
הע וֹ למוֹ ת, כּ ל ׁש ל  ה ּק יּ וּ ם עלי וֹ נה, חכמה הּת ׁש בּ חוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תן 
ׁש ּת תעוֹ רר בּ זמן לבניו לגלּ וֹ תּה  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד
דּ בקוּ ת י יג מ יּ שׂ ראל ואחד אחד  כּ ׁש כּ ל בּ עוֹ לם. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהדּ עת
וזהוּ  הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מ וֹ  סוֹ ד  העליוֹ נה, ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ חכמה

עוֹ למים. וּ לעוֹ למי לע וֹ לם כּ לל , הפסקה לוֹ  ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַהּט וֹ ב
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ׁש יר:אמו עלמוֹ ת על קרח לבני אהיםבלמנצּ ח 
:מאד נמצא בצרוֹ ת עזרה ועז מחסה לנוּ 

לאשתו  שונא  אד א
קרח ... לבני  וגו'למנצח מחסה לנו א)אלהי תהלי:(מו , [שימוש

מו ] שלולפרק ש ע אותו  ויאמר יתפלל לאשתו שונא אד  א .
מ א ' אדי"ה . שלו הש האשה. ממנו  ותמשח  זית שמ על
"סלה . מ ה' צבאות, ."יהוה  מ י' מאד, "נמצא  מ ד' לנו, אלקי"

תהלי שימוש

 ע הי  ת א וכל וד אמר ותח ת ירת   ת א ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָל
החכמה ס ד עלי ס ד  הי  ְְְְֶַָָָָֻ

וגו 'למנצּ ח  ׁש יר עלמוֹ ת  על קרח א)לבני  ויצא :(מו , פ' ח"א [זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

קנח:) וגוֹ '.](דף רחל אל אהים ויּ זכּ ר כּ תוּ ב ראה, ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
ואמר , מו)ּפ תח ׁש יר(תהלים עלמוֹ ת על  קרח לבני .למנצּ ח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הירים וכל חכמה, ׁש ל סוֹ ד  ׁש הוּ א להסּת כּ ל יׁש  הזּ ה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
הם מחדּ ׁש ים כּ לּ ם קרח, בּ ני אוֹ מרים ׁש היוּ  הלּ ל וּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּת ׁש בּ ח וֹ ת 
ׁש יר וֹ ת אוֹ תם כּ ל וכן מלּ פנים, ׁש היוּ  ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָאוֹ תם
בּ סוֹ ד  הי וּ  כּ לּ ם  עּמ וֹ , ׁש היוּ  אוֹ תם וכל דּ וד ׁש אמר ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ ח וֹ ת
את עשׂ ה  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ראה, בּ א החכמה. בּ סוֹ ד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ ן,
הּס דרים אוֹ תם וכל העלי וֹ ן, העוֹ לם כּ מוֹ  הּת חּת וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

בּ  וּ ׁש מה דּ וד  ס דּ ר וּ ׁש ּס דּ ר וּ  כּ לּ ם - האמת נביאי  אוֹ תם וכל נוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌
גּ ם  ּכ - בּ ארץ מׁש מרוֹ ת ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  ראה , בּ א ׁש לּ מעלה. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
וכלּ ם ׁש ירה, ּת מיד  ואוֹ מרים לר בּ וֹ נם ׁש ּמ זּמ רים ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָבּ רקיע
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ותׁש בּ חוֹ ת, ׁש ירוֹ ת ׁש ל בּ סדרים והכּ ל אלּ וּ , כּ נגד אלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְעוֹ מדים
החברים. ּפ רׁש וּ ה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

ׁש ירעלמ וֹ ת  עלמוֹ ת זּ ה מה ׁש נּ אמר ׁש יר, כּ מ וֹ  אלּ א ו)? (שיר ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אין  ועלמוֹ ת ּפ ילגׁש ים וּ ׁש מנים  מלכ וֹ ת הּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִׁש ים

מס ּפ ר אין  ועלמוֹ ת זּ ה  מה מס ּפ רמסּפ ר. היׁש  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מסּפ ר. אין ועלמוֹ ת כּ תוּ ב  חׁש בּ וֹ ן, להם ׁש אין וּ מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלגדוּ דיו.
לזּמ ר אלּ וּ , כּ נגד אלּ וּ  סדרים, מ ּק יפים ׁש וּ ר וֹ ת, ׁש וּ ר וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם
ׁש יּ ׁש  וּ מוּ ם ׁש יר. עלמוֹ ת הם  ואלּ וּ  ר בּ וֹ נם, את ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ ל ׁש בּ ח
ׁש יר. עלמוֹ ת נקרא וֹ ת אלּ וּ  אלּ וּ , כּ מוֹ  מזּמ רוֹ ת ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲעלמוֹ ת

עליו  רת  ה רכת  נסר ה  אד ברי ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָל 

וגו'על ׁש יר א)עלמ וֹ ת פקודי:(מו , פ' ח"ב  רכ"ז :)[זוהר וסוֹ ד ](דף ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌
דּ ין  בּ ית הוּ א גּ ל וּ י וגל וּ י. נסּת ר הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,
מם. יוֹ צאוֹ ת הבּ רכ וֹ ת ׁש כּ ל ה ּמ קוֹ ם  הוּ א נס ּת ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה.
עליו. ׁש וֹ רוֹ ת הבּ רכוֹ ת בּ נסּת ר , ׁש הם אדם  דּ ברי כּ ל , ּכ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמוּ ם
עליו, ׁש וֹ רה  דּ ין בּ ית ׁש ל  מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ׁש בּ גלוּ י, אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוכל
כּ מ וֹ  עלי וֹ ן בּ סוֹ ד  הוּ א והכּ ל  בּ גל וּ י. מקוֹ ם ׁש הוּ א ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

בּ מסבּ וֹ  ׁש הּמ ל עד ותפנוּ ק (שירא)ׁש לּ מעלה. חברוּ ת בּ אוֹ תּה  , ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌
העליוֹ ן, העדן שזה)ׁש ל בארנו וא(הרי  וגנוּ ז נסּת ר ׁש ביל בּ אוֹ תוֹ  ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ריח וֹ  נתן נר דּ י יד וּ עים. בּ נחלים ויוֹ צאים מּמ נּ וּ , וּ מתמ לּ א ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָידוּ ע,
ׁש לּ מעלה, כּ מ וֹ  הּת חּת וֹ ן העוֹ לם  את  ׁש בּ רא האחרוֹ ן היּ ם זה -ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ מאיר וׁש וֹ לט ויכ וֹ ל ולעשׂ וֹ ת, לׁש ט  עלי וֹ ן טוֹ ב  ריח  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַוּ מעלה

עלי וֹ ן. ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אוֹ ר

תהלי זוהר 
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ׁש יר:אמו עלמוֹ ת על קרח לבני אהיםבלמנצּ ח 
:מאד נמצא בצרוֹ ת עזרה ועז מחסה לנוּ 

לאשתו  שונא  אד א
קרח ... לבני  וגו'למנצח מחסה לנו א)אלהי תהלי:(מו , [שימוש

מו ] שלולפרק ש ע אותו  ויאמר יתפלל לאשתו שונא אד  א .
מ א ' אדי"ה . שלו הש האשה. ממנו  ותמשח  זית שמ על
"סלה . מ ה' צבאות, ."יהוה  מ י' מאד, "נמצא  מ ד' לנו, אלקי"

תהלי שימוש

 ע הי  ת א וכל וד אמר ותח ת ירת   ת א ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָל
החכמה ס ד עלי ס ד  הי  ְְְְֶַָָָָֻ

וגו 'למנצּ ח  ׁש יר עלמוֹ ת  על קרח א)לבני  ויצא :(מו , פ' ח"א [זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

קנח:) וגוֹ '.](דף רחל אל אהים ויּ זכּ ר כּ תוּ ב ראה, ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
ואמר , מו)ּפ תח ׁש יר(תהלים עלמוֹ ת על  קרח לבני .למנצּ ח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הירים וכל חכמה, ׁש ל סוֹ ד  ׁש הוּ א להסּת כּ ל יׁש  הזּ ה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
הם מחדּ ׁש ים כּ לּ ם קרח, בּ ני אוֹ מרים ׁש היוּ  הלּ ל וּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּת ׁש בּ ח וֹ ת 
ׁש יר וֹ ת אוֹ תם כּ ל וכן מלּ פנים, ׁש היוּ  ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָאוֹ תם
בּ סוֹ ד  הי וּ  כּ לּ ם  עּמ וֹ , ׁש היוּ  אוֹ תם וכל דּ וד ׁש אמר ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ ח וֹ ת
את עשׂ ה  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ראה, בּ א החכמה. בּ סוֹ ד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ ן,
הּס דרים אוֹ תם וכל העלי וֹ ן, העוֹ לם כּ מוֹ  הּת חּת וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

בּ  וּ ׁש מה דּ וד  ס דּ ר וּ ׁש ּס דּ ר וּ  כּ לּ ם - האמת נביאי  אוֹ תם וכל נוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌
גּ ם  ּכ - בּ ארץ מׁש מרוֹ ת ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  ראה , בּ א ׁש לּ מעלה. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
וכלּ ם ׁש ירה, ּת מיד  ואוֹ מרים לר בּ וֹ נם ׁש ּמ זּמ רים ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָבּ רקיע
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ותׁש בּ חוֹ ת, ׁש ירוֹ ת ׁש ל בּ סדרים והכּ ל אלּ וּ , כּ נגד אלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְעוֹ מדים
החברים. ּפ רׁש וּ ה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

ׁש ירעלמ וֹ ת  עלמוֹ ת זּ ה מה ׁש נּ אמר ׁש יר, כּ מ וֹ  אלּ א ו)? (שיר ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אין  ועלמוֹ ת ּפ ילגׁש ים וּ ׁש מנים  מלכ וֹ ת הּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִׁש ים

מס ּפ ר אין  ועלמוֹ ת זּ ה  מה מס ּפ רמסּפ ר. היׁש  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מסּפ ר. אין ועלמוֹ ת כּ תוּ ב  חׁש בּ וֹ ן, להם ׁש אין וּ מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלגדוּ דיו.
לזּמ ר אלּ וּ , כּ נגד אלּ וּ  סדרים, מ ּק יפים ׁש וּ ר וֹ ת, ׁש וּ ר וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם
ׁש יּ ׁש  וּ מוּ ם ׁש יר. עלמוֹ ת הם  ואלּ וּ  ר בּ וֹ נם, את ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ ל ׁש בּ ח
ׁש יר. עלמוֹ ת נקרא וֹ ת אלּ וּ  אלּ וּ , כּ מוֹ  מזּמ רוֹ ת ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲעלמוֹ ת

עליו  רת  ה רכת  נסר ה  אד ברי ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָל 

וגו'על ׁש יר א)עלמ וֹ ת פקודי:(מו , פ' ח"ב  רכ"ז :)[זוהר וסוֹ ד ](דף ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌
דּ ין  בּ ית הוּ א גּ ל וּ י וגל וּ י. נסּת ר הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,
מם. יוֹ צאוֹ ת הבּ רכ וֹ ת ׁש כּ ל ה ּמ קוֹ ם  הוּ א נס ּת ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה.
עליו. ׁש וֹ רוֹ ת הבּ רכוֹ ת בּ נסּת ר , ׁש הם אדם  דּ ברי כּ ל , ּכ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמוּ ם
עליו, ׁש וֹ רה  דּ ין בּ ית ׁש ל  מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ׁש בּ גלוּ י, אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוכל
כּ מ וֹ  עלי וֹ ן בּ סוֹ ד  הוּ א והכּ ל  בּ גל וּ י. מקוֹ ם ׁש הוּ א ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

בּ מסבּ וֹ  ׁש הּמ ל עד ותפנוּ ק (שירא)ׁש לּ מעלה. חברוּ ת בּ אוֹ תּה  , ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌
העליוֹ ן, העדן שזה)ׁש ל בארנו וא(הרי  וגנוּ ז נסּת ר ׁש ביל בּ אוֹ תוֹ  ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ריח וֹ  נתן נר דּ י יד וּ עים. בּ נחלים ויוֹ צאים מּמ נּ וּ , וּ מתמ לּ א ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָידוּ ע,
ׁש לּ מעלה, כּ מ וֹ  הּת חּת וֹ ן העוֹ לם  את  ׁש בּ רא האחרוֹ ן היּ ם זה -ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ מאיר וׁש וֹ לט ויכ וֹ ל ולעשׂ וֹ ת, לׁש ט  עלי וֹ ן טוֹ ב  ריח  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַוּ מעלה

עלי וֹ ן. ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אוֹ ר
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יּמ ים:ג  בּ לב הרים וּ במוֹ ט ארץ בּ המיר נירא א כּ ן על
סלה:ד  ּב גאותוֹ  הרים ירעׁש וּ  מימיו יחמרוּ  נהרהיהמוּ  

אהים עיר ישׂ ּמ חוּ  עליוֹ ן:ּפ לגיו מׁש כּ ני קדׁש  
אהיםאהיםו יעזרה ּת ּמ וֹ ט בּ ל בּ קרבּ ּה  

בּ קר: ּת מוּ גזלפנוֹ ת בּ קוֹ לוֹ  נתן ממלכוֹ ת מטוּ  גוֹ ים המוּ  
אהייהוחארץ: לנוּ  משׂ גּ ב עּמ נוּ  צבאוֹ ת 
:סלה יהוטיעקב מפעלוֹ ת חזוּ  לכוּ  

בּ ארץ: ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם קצהיאׁש ר עד מלחמוֹ ת מׁש בּ ית 

אז בּ א  למעלה, ריח  העלה הזּ ה ׁש הנּ רדּ  בּ ׁש עה וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
למעלה, להאחז הזּ ה הנּ ר דּ  ועוֹ לה נק ׁש רה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַהחביבוּ ת 
להתעּט ר ריחוֹ ת מעלוֹ ת כּ לּ ן הּק דוֹ ׁש וֹ ת, הּמ ר כּ בוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוכל

נ  מרכּ בוֹ ת  א וֹ תן  כּ ל  ׁש נּ אמרלמעלה. כּ מוֹ  ׁש יר, עלמוֹ ת קראוֹ ת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
מז) ׁש יר(תהלים עלמוֹ ת ׁש ירעל עלמוֹ ת זּ ה  מה ּפ ר ׁש וּ ה . והרי ,? ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ו)אלּ א  ועלמ וֹ ת(שיר  זּ ה מה מס ּפ ר . אין ועלמוֹ ת ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
מס ּפ ר ׁש נּ אמר אין  כּ מוֹ  כה)? וּ מוּ ם(איוב  לגד וּ דיו . מסּפ ר היׁש  ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מסּפ ר. אין ועלמוֹ ת כּ תוּ ב חׁש בּ וֹ ן, להם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין

לט ב  ר  ה   ה  יקי  אר ת    ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָא ר
לרע  ר  ה  ה  עירְְִֵֵֶֶַַָָָ

ּב ארץלכ וּ  ׁש ּמ וֹ ת  שׂ ם  אׁש ר א הים מפעלוֹ ת ט)חזוּ  [זוהר:(מו , ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

בראשית פ' נח:)ח"א ּפ תח,](דף יהוּ דה מו)ר בּ י  חזוּ (תהלים לכ וּ  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌
בּ ארץ  ׁש ּמ וֹ ת  שׂ ם א ׁש ר א הים הקימ וּ הוּ מפעל וֹ ת זה ּפ סוּ ק . ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
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וג וֹ ' חזוּ  לכוּ  אבל שנאמרונתבּ אר. כמו חזו? זה כא )[מה חזות (ישעיה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌
אשר אדם, לבני עליונה נבואה נגלתה הוא ברוך הקדוש במעשי לי, הגד קשה

לכל] גורם השם שהרי ודאי , שמות בארץ  שמות שממון]שם לשון ׁש אלּ וּ [והוא .ֶ◌ִ◌
אבל  בּ ארץ , ק יּ וּ ם שׂ ם - ה "א וא"ו ה"א יוֹ "ד מפעלוֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָהי וּ 
בּ ארץ. ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם - אהים ׁש ל הם מפעלוֹ ת ׁש הי וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

לזה התעוֹ ררּת  כּ עת חיּ יא, רבּ י לוֹ  אמר ּת י אמר אני  ּכ א ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אבל  ׁש בח. הוּ א הכּ ל זה ׁש ם וּ בין זה ׁש ם ׁש בּ ין מוּ ם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִל וֹ ,
ׁש ּמ וֹ ת ׁש מ וֹ ת . ׁש ם החברים ׁש העיר וּ  כּ מוֹ  לוֹ  אמר ּת י  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני 

מּמ ׁש  ׁש מוֹ ת העולם בּ ארץ, בהם להשתמש בשביל ולמה? בארץ, [שם ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
קיום .בעולם]ולהיות

-רבּ י  יהוּ דה ר בּ י  אמר מה ואפלּ וּ  הוּ א, הכּ ל  אמר, יצחק ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יתקיּ ם הרחמים, בּ ׁש ם יהיה  העוֹ לם ׁש א לּ וּ  אמר . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָיפה
דּ ין, על ועוֹ מד דּ ין על  נברא ׁש העוֹ לם מוּ ם אבל ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
העוֹ לם י וּ כל  א  ּכ ׁש אלמלא הוּ א, ויפה בּ ארץ, ׁש ּמ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָשׂ ם
קראוּ  נח  כּ ׁש נּ וֹ לד ראה, בּ א  האדם . בּ ני חטאי מלּ פני ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק יּ ם

נחמה ׁש ל ׁש ם על  לבנים,ל וֹ  נוח לאבות, נוח לעולם, נוח לו, נוח [נח ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הבא] לעולם נוח הזה, לעולם נוח לתחתונים, נוח לעליונים, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוׁש יּ היהנוח

נח[ולהיות] . ּכ א הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לגבּ י אבל גּ וֹ רם. ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַהם
חן. מצא ונח ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ח "ן, - אוֹ תיּ וֹ ת  ּר בּ יבּ הּפ ו אמר ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הינ  חן לטוֹ ב.יוֹ סי , גּ וֹ רם ׁש לּ הם הם בּ צּ דּ יקים , נח. וּ  ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌
חן  מצא ונח כּ תוּ ב  בּ נח לרע. גּ וֹ רם ׁש לּ הם הם  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ ר ׁש עים,
ע "ר לרע. א וֹ תיּ וֹ תיו התהּפ כ וּ  יה וּ דה  בּ כ וֹ ר  בּ ער ה'. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ עיני

ה'. בּ עיני רע ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַר "ע .
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יּמ ים:ג  בּ לב הרים וּ במוֹ ט ארץ בּ המיר נירא א כּ ן על
סלה:ד  בּ גאותוֹ  הרים ירעׁש וּ  מימיו יחמרוּ  נהרהיהמוּ  

אהים עיר ישׂ ּמ חוּ  עליוֹ ן:ּפ לגיו מׁש כּ ני קדׁש  
אהיםאהיםו יעזרה ּת ּמ וֹ ט בּ ל בּ קרבּ ּה  

בּ קר: ּת מוּ גזלפנוֹ ת בּ קוֹ לוֹ  נתן ממלכוֹ ת מטוּ  גוֹ ים המוּ  
אהייהוחארץ: לנוּ  משׂ גּ ב עּמ נוּ  צבאוֹ ת 
:סלה יהוטיעקב מפעלוֹ ת חזוּ  לכוּ  

בּ ארץ: ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם קצהיאׁש ר עד מלחמוֹ ת מׁש בּ ית 

אז בּ א  למעלה, ריח  העלה הזּ ה ׁש הנּ רדּ  בּ ׁש עה וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
למעלה, להאחז הזּ ה הנּ ר דּ  ועוֹ לה נק ׁש רה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַהחביבוּ ת 
להתעּט ר ריחוֹ ת מעלוֹ ת כּ לּ ן הּק דוֹ ׁש וֹ ת, הּמ ר כּ בוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוכל

נ  מרכּ בוֹ ת  א וֹ תן  כּ ל  ׁש נּ אמרלמעלה. כּ מוֹ  ׁש יר, עלמוֹ ת קראוֹ ת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
מז) ׁש יר(תהלים עלמוֹ ת ׁש ירעל עלמוֹ ת זּ ה  מה ּפ ר ׁש וּ ה . והרי ,? ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ו)אלּ א  ועלמ וֹ ת(שיר  זּ ה מה מס ּפ ר . אין ועלמוֹ ת ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
מס ּפ ר ׁש נּ אמר אין  כּ מוֹ  כה)? וּ מוּ ם(איוב  לגד וּ דיו . מסּפ ר היׁש  ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מסּפ ר. אין ועלמוֹ ת כּ תוּ ב חׁש בּ וֹ ן, להם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין

לט ב  ר  ה   ה  יקי  אר ת    ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָא ר
לרע  ר  ה  ה  עירְְִֵֵֶֶַַָָָ

ּב ארץלכ וּ  ׁש ּמ וֹ ת  שׂ ם  אׁש ר א הים מפעלוֹ ת ט)חזוּ  [זוהר:(מו , ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

בראשית פ' נח:)ח"א ּפ תח,](דף יהוּ דה מו)ר בּ י  חזוּ (תהלים לכ וּ  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌
בּ ארץ  ׁש ּמ וֹ ת  שׂ ם א ׁש ר א הים הקימ וּ הוּ מפעל וֹ ת זה ּפ סוּ ק . ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
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וג וֹ ' חזוּ  לכוּ  אבל שנאמרונתבּ אר. כמו חזו? זה כא )[מה חזות (ישעיה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌
אשר אדם, לבני עליונה נבואה נגלתה הוא ברוך הקדוש במעשי לי, הגד קשה

לכל] גורם השם שהרי ודאי , שמות בארץ  שמות שממון]שם לשון ׁש אלּ וּ [והוא .ֶ◌ִ◌
אבל  בּ ארץ , ק יּ וּ ם שׂ ם - ה "א וא"ו ה"א יוֹ "ד מפעלוֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָהי וּ 
בּ ארץ. ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם - אהים ׁש ל הם מפעלוֹ ת ׁש הי וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם

לזה התעוֹ ררּת  כּ עת חיּ יא, רבּ י לוֹ  אמר ּת י אמר אני  ּכ א ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אבל  ׁש בח. הוּ א הכּ ל זה ׁש ם וּ בין זה ׁש ם ׁש בּ ין מוּ ם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִל וֹ ,
ׁש ּמ וֹ ת ׁש מ וֹ ת . ׁש ם החברים ׁש העיר וּ  כּ מוֹ  לוֹ  אמר ּת י  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני 

מּמ ׁש  ׁש מוֹ ת העולם בּ ארץ, בהם להשתמש בשביל ולמה? בארץ, [שם ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
קיום .בעולם]ולהיות

-רבּ י  יהוּ דה ר בּ י  אמר מה ואפלּ וּ  הוּ א, הכּ ל  אמר, יצחק ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יתקיּ ם הרחמים, בּ ׁש ם יהיה  העוֹ לם ׁש א לּ וּ  אמר . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָיפה
דּ ין, על ועוֹ מד דּ ין על  נברא ׁש העוֹ לם מוּ ם אבל ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
העוֹ לם י וּ כל  א  ּכ ׁש אלמלא הוּ א, ויפה בּ ארץ, ׁש ּמ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָשׂ ם
קראוּ  נח  כּ ׁש נּ וֹ לד ראה, בּ א  האדם . בּ ני חטאי מלּ פני ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק יּ ם

נחמה ׁש ל ׁש ם על  לבנים,ל וֹ  נוח לאבות, נוח לעולם, נוח לו, נוח [נח ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הבא] לעולם נוח הזה, לעולם נוח לתחתונים, נוח לעליונים, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוׁש יּ היהנוח

נח[ולהיות] . ּכ א הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לגבּ י אבל גּ וֹ רם. ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַהם
חן. מצא ונח ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ח "ן, - אוֹ תיּ וֹ ת  ּר בּ יבּ הּפ ו אמר ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הינ  חן לטוֹ ב.יוֹ סי , גּ וֹ רם ׁש לּ הם הם בּ צּ דּ יקים , נח. וּ  ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌
חן  מצא ונח כּ תוּ ב  בּ נח לרע. גּ וֹ רם ׁש לּ הם הם  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ ר ׁש עים,
ע "ר לרע. א וֹ תיּ וֹ תיו התהּפ כ וּ  יה וּ דה  בּ כ וֹ ר  בּ ער ה'. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ עיני

ה'. בּ עיני רע ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַר "ע .

תהלי זוהר 
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ּב אׁש : ישׂ רף עגלוֹ ת חנית וקצּ ץ יׁש בּ ר קׁש ת הארץ
אהיםיא אנכי כּ י וּ דעוּ  ארוּ םהרּפ וּ  בּ גּ וֹ ים ארוּ ם 

לל ר ה  אר ת   ֲֵֵֶֶַַַָָָֹא ר

ּב ארץלכ וּ  ׁש ּמ וֹ ת  שׂ ם  אׁש ר א הים מפעלוֹ ת ט)חזוּ  [זוהר:(מו , ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

נח פ' ס.)ח"א ּפ תח,](דף  אלעזר  מו)רבּ י חזוּ (תהלים  לכוּ  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌
בּ ארץ  ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם  אׁש ר  ה ' נתבּ אר,מפעל וֹ ת הרי הזּ ה הּפ סוּ ק . ִ◌ְ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

חזוּ  זּ ה מה חזוּ , לכוּ  אבל ׁש נּ אמר וּ באר וּ ה וּ . כּ מוֹ  כא)? (ישעיה ֵ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
עוֹ שׂ ה הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ מעשׂ יו לי . הגּ ד ק ׁש ה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ָחזוּ ת
ׁש מ וֹ ת - ׁש ּמ וֹ ת  שׂ ם אׁש ר  אדם. לבני עליוֹ נה  נבוּ אה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמתגּ לּ ה

לכּ ל . גּ וֹ רם הם ׁש הרי  ֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי,

יקד מת י באר י קד מ ת   י ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָרקיע 

ּב ארץלכ וּ  ׁש ּמ וֹ ת  שׂ ם  אׁש ר א הים מפעלוֹ ת ט)חזוּ  [זוהר:(מו , ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

שמות פ' ה .)ח"א ואמר ,](דף ּפ תח  אבּ א מו)רבּ י חזוּ (תהלים לכוּ  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌
בּ ארץ  ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם אׁש ר יי אלּ אמפעלוֹ ת ׁש ּמ וֹ ת ּת קרי אל , ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

עשׂ ה בּ רקיע כּ מוֹ  חיּ יא, רבּ י ׁש אמר כּ זה, זה  והוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵׁש מוֹ ת.
וּ בארץ  קדוֹ ׁש ים, ׁש מוֹ ת יׁש  בּ רקיע בּ ארץ. ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

קדוֹ ׁש ים. ׁש מוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵי ׁש 

יתר  ה לעבדת בצלאל התרה הא   ר דה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָואי
ר   ה ל אמר  לה ? יראל ְִִֵֵֵַַָָָָָמל

ּב ארץאׁש ר  ׁש ּמ וֹ ת ט)שׂ ם  פקודי:(מו , פ' ח"ג רכ "ג .)[זוהר רבּ י ](דף ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ודּ אי  יוֹ סי, רבּ י  אמר  .בּ דּ ר הוֹ לכים הי וּ  יצחק ורבּ י ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵיוֹ סי 

תהלי זוהר 
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אהייהויבבּ ארץ: לנוּ  משׂ גּ ב עּמ נוּ  צבאוֹ ת 
:סלה יעקב

י וֹ תר הּמ ׁש כּ ן לעבוֹ דת בּ בצלאל התרצּ ה הוּ א  ּבּ רו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ל ּמ ה י שׂ ראל. ּפ רׁש וּ ה,מכּ ל והרי  גּ וֹ רם , הם ל וֹ , אמר ? ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

להתעּט ר בּ ארץ ׁש מוֹ ת שׂ ם הוּ א  ּבּ רו בּ הם(לעורר )ׁש הּק דוֹ ׁש  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ע וֹ לם. מעשׂ ה בּ הם מו)ולעשׂ וֹ ת שׂ ם א (תהלים ׁש ר ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌

בּ ארץ  מצּ ד ׁש ּמ וֹ ת  היה יהוּ דה כּ אן. הוּ א סוֹ ד לוֹ , אמר . ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הּמ ׁש כּ ן. נע שׂ ה זה בּ צד זה ועל בּ יּ מין, ונד בּ ק וחזר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַהמאל,
בּ זה זה נכלל  ּכ ואחר ימין, בּ צד ונד בּ ק שׂ מאל , מצּ ד  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִהתחיל 
ונדבּ קת ממאל מתחילה ה ּת וֹ רה כן כּ מ וֹ  ימין. ה כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ ה
מיּ מין  התחיל  ראוּ בן ימין. הכּ ל ונע שׂ ה בּ זה זה  ונכלל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין,
מוּ ם שׂ מאל , ׁש הם הבטים ׁש אר עּמ וֹ  ונסעוּ  ל שׂ מאל, ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוסטה
וסטה ממאל התחיל  יהוּ דה לשׂ מאל. וסטה מיּ מין ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחיל
ונדבּ ק  שׂ מאל , מצּ ד ׁש בּ א מוּ ם ממאל, התחיל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלימין.
ונדבּ ק  שׂ מאל  מצּ ד התחיל הזּ ה. בּ צּ ד נע שׂ ה והּמ ׁש כּ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין,
את עשׂ ה ׁש לּ וֹ , מהצּ ד ׁש בּ א בּ צלאל, זה  ועל  ימין . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ צד
רצה הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ּפ רׁש וּ ה והרי אצלוֹ . והת ּת ּק ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש כּ ן 
וּ תבוּ נה חכמה לוֹ  ונתן הזּ ה. לּמ עשׂ ה מכּ לּ ם אוֹ תוֹ  וּ ברר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ֵבּ וֹ ,
השׂ כּ ל  בּ ראׁש וֹ נה היה ׁש עּמ וֹ  מוּ ם ׁש בּ אר וּ ה, כּ מוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָודעת,

ׁש כּ תוּ ב לא)הלּ ב , מוּ ם(שמות חכמה . נתּת י לב  חכם כּ ל  וּ בלב ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
חכמה, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  למי  אלּ א חכמה נוֹ תן א הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
ׁש מעוֹ ן  רבּ י בּ צלאל . כן כּ מוֹ  וכן ונתבּ אר, החברים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵוּ פר ׁש וּ ה

תהלי זוהר 
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ּב אׁש : ישׂ רף עגלוֹ ת חנית וקצּ ץ יׁש בּ ר קׁש ת הארץ
אהיםיא אנכי כּ י וּ דעוּ  ארוּ םהרּפ וּ  בּ גּ וֹ ים ארוּ ם 

לל ר ה  אר ת   ֲֵֵֶֶַַַָָָֹא ר

ּב ארץלכ וּ  ׁש ּמ וֹ ת  שׂ ם  אׁש ר א הים מפעלוֹ ת ט)חזוּ  [זוהר:(מו , ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

נח פ' ס.)ח"א ּפ תח,](דף  אלעזר  מו)רבּ י חזוּ (תהלים  לכוּ  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌
בּ ארץ  ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם  אׁש ר  ה ' נתבּ אר,מפעל וֹ ת הרי הזּ ה הּפ סוּ ק . ִ◌ְ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

חזוּ  זּ ה מה חזוּ , לכוּ  אבל ׁש נּ אמר וּ באר וּ ה וּ . כּ מוֹ  כא)? (ישעיה ֵ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
עוֹ שׂ ה הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ מעשׂ יו לי . הגּ ד ק ׁש ה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ָחזוּ ת
ׁש מ וֹ ת - ׁש ּמ וֹ ת  שׂ ם אׁש ר  אדם. לבני עליוֹ נה  נבוּ אה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמתגּ לּ ה

לכּ ל . גּ וֹ רם הם ׁש הרי  ֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי,

יקד מת י באר י קד מ ת   י ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָרקיע 

ּב ארץלכ וּ  ׁש ּמ וֹ ת  שׂ ם  אׁש ר א הים מפעלוֹ ת ט)חזוּ  [זוהר:(מו , ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

שמות פ' ה .)ח"א ואמר ,](דף ּפ תח  אבּ א מו)רבּ י חזוּ (תהלים לכוּ  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌
בּ ארץ  ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם אׁש ר יי אלּ אמפעלוֹ ת ׁש ּמ וֹ ת ּת קרי אל , ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

עשׂ ה בּ רקיע כּ מוֹ  חיּ יא, רבּ י ׁש אמר כּ זה, זה  והוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵׁש מוֹ ת.
וּ בארץ  קדוֹ ׁש ים, ׁש מוֹ ת יׁש  בּ רקיע בּ ארץ. ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

קדוֹ ׁש ים. ׁש מוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵי ׁש 

יתר  ה לעבדת בצלאל התרה הא   ר דה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָואי
ר   ה ל אמר  לה ? יראל ְִִֵֵֵַַָָָָָמל

ּב ארץאׁש ר  ׁש ּמ וֹ ת ט)שׂ ם  פקודי:(מו , פ' ח"ג רכ "ג .)[זוהר רבּ י ](דף ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ודּ אי  יוֹ סי, רבּ י  אמר  .בּ דּ ר הוֹ לכים הי וּ  יצחק ורבּ י ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵיוֹ סי 
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אהייהויבבּ ארץ: לנוּ  משׂ גּ ב עּמ נוּ  צבאוֹ ת 
:סלה יעקב

י וֹ תר הּמ ׁש כּ ן לעבוֹ דת בּ בצלאל התרצּ ה הוּ א  ּבּ רו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ל ּמ ה י שׂ ראל. ּפ רׁש וּ ה,מכּ ל והרי  גּ וֹ רם , הם ל וֹ , אמר ? ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

להתעּט ר בּ ארץ ׁש מוֹ ת שׂ ם הוּ א  ּבּ רו בּ הם(לעורר )ׁש הּק דוֹ ׁש  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ע וֹ לם. מעשׂ ה בּ הם מו)ולעשׂ וֹ ת שׂ ם א (תהלים ׁש ר ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌

בּ ארץ  מצּ ד ׁש ּמ וֹ ת  היה יהוּ דה כּ אן. הוּ א סוֹ ד לוֹ , אמר . ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הּמ ׁש כּ ן. נע שׂ ה זה בּ צד זה ועל בּ יּ מין, ונד בּ ק וחזר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַהמאל,
בּ זה זה נכלל  ּכ ואחר ימין, בּ צד ונד בּ ק שׂ מאל , מצּ ד  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִהתחיל 
ונדבּ קת ממאל מתחילה ה ּת וֹ רה כן כּ מ וֹ  ימין. ה כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ ה
מיּ מין  התחיל  ראוּ בן ימין. הכּ ל ונע שׂ ה בּ זה זה  ונכלל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין,
מוּ ם שׂ מאל , ׁש הם הבטים ׁש אר עּמ וֹ  ונסעוּ  ל שׂ מאל, ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוסטה
וסטה ממאל התחיל  יהוּ דה לשׂ מאל. וסטה מיּ מין ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחיל
ונדבּ ק  שׂ מאל , מצּ ד ׁש בּ א מוּ ם ממאל, התחיל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלימין.
ונדבּ ק  שׂ מאל  מצּ ד התחיל הזּ ה. בּ צּ ד נע שׂ ה והּמ ׁש כּ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין,
את עשׂ ה ׁש לּ וֹ , מהצּ ד ׁש בּ א בּ צלאל, זה  ועל  ימין . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ צד
רצה הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ּפ רׁש וּ ה והרי אצלוֹ . והת ּת ּק ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש כּ ן 
וּ תבוּ נה חכמה לוֹ  ונתן הזּ ה. לּמ עשׂ ה מכּ לּ ם אוֹ תוֹ  וּ ברר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ֵבּ וֹ ,
השׂ כּ ל  בּ ראׁש וֹ נה היה ׁש עּמ וֹ  מוּ ם ׁש בּ אר וּ ה, כּ מוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָודעת,

ׁש כּ תוּ ב לא)הלּ ב , מוּ ם(שמות חכמה . נתּת י לב  חכם כּ ל  וּ בלב ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
חכמה, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  למי  אלּ א חכמה נוֹ תן א הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
ׁש מעוֹ ן  רבּ י בּ צלאל . כן כּ מוֹ  וכן ונתבּ אר, החברים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵוּ פר ׁש וּ ה
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וסוֹ ד  , ּכ נקרא חכמתוֹ  ועל לוֹ , גּ רם ׁש מוֹ  - בּ צלאל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר,
אל . בּ צל  - בּ צלאל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהּמ לּ ה

מע יו  הב "ה  מעי את  ותמצא  פס עד  ל הע  מרא ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹלכ
ל לע ריד מביא להע ס מע יו  ל הע  ראְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹ

ּב ארץלכ וּ  ׁש ּמ וֹ ת  שׂ ם  אׁש ר א הים מפעלוֹ ת ט)חזוּ  [זוהר:(מו , ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

בראשית פ' ט"ו:)חדש וגוֹ ',](דף  הּמ ים יּק ווּ  אהים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
הזּ ה בּ ּפ סוּ ק ּפ תחוּ  ט )רבּ וֹ תינוּ  מו מפעלוֹ ת (תהלים חזוּ  לכוּ  ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

בּ ארץ  ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם  אׁש ר  ׁש אאהים וּ ראה בּ א  אבּ א, רבּ י אמר . ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌
ודם, בּ שׂ ר  מדּ ת ודם. בּ שׂ ר מדּ ת הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְכּ מ דּ ת
את מבלּ ה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אבל אוֹ תוֹ , מבלּ ים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו
. בּ ל ּת אין  כּ י  כּ ה' קדוֹ ׁש  אין חנּ ה, אמרה מה והינוּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו.

 בּ לּת אין כּ י ה וּ אמהוּ   ּכ .ב לּ וֹ ת אלּ א  בּ לּת ּת קרי אל ? ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אהיםכת וּ ב, מפעל וֹ ת חזוּ  מעשׂ י לכ וּ  אבּ א, ר בּ י אמר וגוֹ '. ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

היה הּמ ל דּ וד הזּ ה, בּ ע וֹ לם אוֹ תם ׁש עשׂ ה הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
לכּת ב  לוֹ  צרי היה בּ וֹ אוּ  חזוּ . לכ וּ  ואמר אמר!בּ בהלה, אלּ א ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌

עד הע וֹ לם  מראׁש  לכ וּ  לכוּ , הזּ ה ׁש בּ עוֹ לם הארץ דּ יּ רי כּ ל ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד,
בּ ראׁש  כּ מעשׂ יו הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מעשׂ י את ותמצא וּ  ֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְסוֹ פוֹ ,
זכ וּ  אם לע וֹ לם , דיּ רים מביא העוֹ לם . בּ ס וֹ ף מעשׂ יו  ּכ ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהע וֹ לם,
העוֹ לם, סוֹ ף עד בניהם  בּ ני  ואת בּ ניהם ואת אוֹ תם  מוֹ ׁש יב  -ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
א  קריה ואוֹ תּה  מקוֹ ם ואוֹ תוֹ  מהם, אוֹ תם מחריב - זכוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָא
היה  ר ׁש עים ׁש ל  ׁש ּמ קוֹ ם  אדם  לבני  להראוֹ ת  לעוֹ למים . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִתבּ נה 

זהוּ  דין , בּ וֹ  עשׂ ה הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  מקוֹ ם, אׁש ראוֹ ת וֹ  ׁש כּ תוּ ב  ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
בּ ארץ. ׁש ּמ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָשׂ ם
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רקיעי ז' נגד  – לאדמה  קרא  מת  ְְֲִִֵֶֶָָָָָז '

אהים אחר,דּ בר מפעל וֹ ת חזוּ  מהלכ וּ  ּפ נחס, רבּ י  אמר  , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ה' מפעלוֹ ת אמר וא אהים מפעלוֹ ת ׁש אמר דוד  ?ראה ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

וּ כ ׁש בּ רא בראׁש ית, מעשׂ ה ה ׁש ּת כלל אהים ׁש ל  בּ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
ויוֹ רדים, הוֹ לכים ה ּמ ים הי וּ  העוֹ לם, את ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
טמוּ נה, והיתה הּמ ים, בּ ין א וֹ ת ּה  זרק  למּט ה, הארץ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש זּ רק 

הּמ ים . בּ ין אוֹ ת,וקפאה  ֹבּ תו אוֹ ת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  וע שׂ ה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
וּ מי כּ בדה, והארץ קלּ ילים ׁש הּמ ים עוֹ לם ׁש ל  וטבעוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַדּ ר כּ וֹ 
הּק דוֹ ׁש  אבל למעלה, עוֹ לה וה ּק לּ יל  למּט ה, יוֹ רד  כבד, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש הוּ א 
הרכּ ין  האדם, לבני  וּ מעשׂ יו אוֹ תוֹ תיו להראוֹ ת ה וּ א,  ָּבּ ר ו◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
העלה  כבדה, ׁש היא והארץ  למּט ה, ׁש ּק לּ ילים הּמ ים  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוהוֹ ריד

ּק לּ יל. מה על  כּ תוּ ב למעלה מה קלו)זה וּ  לרקע (תהלים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌
והארץ  למּט ה, - ק לּ ילים ׁש הם הּמ ים כּ לוֹ מר , הּמ ים. על ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
ויצאה נראתה  ה ּמ ים ׁש ּמ בּ ין ועוֹ ד, למעלה. - כבדה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

ל  הארץ  דּ ר ׁש אין  אלּ אהיּ בּ ׁש ה, י בּ ׁש ה, מים  ֹמּת ו העלוֹ ת ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
זהוּ  ארץ. ׁש מּה  קרא הּמ ים, מבּ ין  יבּ ׁש ה וּ כׁש העלה  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַלח וּ ת ,

ז)ׁש כּ תוּ ב ׁש מ וֹ ת(בראשית ז' וׁש נה, ארץ. ליּ בּ ׁש ה אהים ויּ קרא ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
גּ דוֹ ל  ּת בל. ארקא, ציּ ה, נׁש יּ ה, גּ יא, אדמה, ארץ, לּה : ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָקרא

ׁש כּ תוּ ב  ּת בל, ט )ׁש בּ כ לּ ם זהוּ (תהלים בּ צדק . ּת בל יׁש ּפ ט  והוּ א ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
רקיעים ׁש בעה יצחק, רבּ י אמר בּ ארץ. ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם  אׁש ר  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
וׁש נינוּ , ארצוֹ ת , ׁש בע בּ רא כּ נגדּ ם הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ רא

וּ מ ּמ נּ ה הּמ ים, הוֹ ציאוּ  מ ּמ ׁש  אחת  ארצוֹ ת,ארץ  ׁש בע נתהוּ וּ  ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ׁש אמרנוּ . ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְכּ פי 
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וסוֹ ד  , ּכ נקרא חכמתוֹ  ועל לוֹ , גּ רם ׁש מוֹ  - בּ צלאל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר,
אל . בּ צל  - בּ צלאל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהּמ לּ ה

מע יו  הב "ה  מעי את  ותמצא  פס עד  ל הע  מרא ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹלכ
ל לע ריד מביא להע ס מע יו  ל הע  ראְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹ

ּב ארץלכ וּ  ׁש ּמ וֹ ת  שׂ ם  אׁש ר א הים מפעלוֹ ת ט)חזוּ  [זוהר:(מו , ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

בראשית פ' ט"ו:)חדש וגוֹ ',](דף  הּמ ים יּק ווּ  אהים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
הזּ ה בּ ּפ סוּ ק ּפ תחוּ  ט )רבּ וֹ תינוּ  מו מפעלוֹ ת (תהלים חזוּ  לכוּ  ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

בּ ארץ  ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם  אׁש ר  ׁש אאהים וּ ראה בּ א  אבּ א, רבּ י אמר . ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌
ודם, בּ שׂ ר  מדּ ת ודם. בּ שׂ ר מדּ ת הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְכּ מ דּ ת
את מבלּ ה הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אבל אוֹ תוֹ , מבלּ ים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו
. בּ ל ּת אין  כּ י  כּ ה' קדוֹ ׁש  אין חנּ ה, אמרה מה והינוּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו.

 בּ לּת אין כּ י ה וּ אמהוּ   ּכ .ב לּ וֹ ת אלּ א  בּ לּת ּת קרי אל ? ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אהיםכת וּ ב, מפעל וֹ ת חזוּ  מעשׂ י לכ וּ  אבּ א, ר בּ י אמר וגוֹ '. ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

היה הּמ ל דּ וד הזּ ה, בּ ע וֹ לם אוֹ תם ׁש עשׂ ה הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
לכּת ב  לוֹ  צרי היה בּ וֹ אוּ  חזוּ . לכ וּ  ואמר אמר!בּ בהלה, אלּ א ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌

עד הע וֹ לם  מראׁש  לכ וּ  לכוּ , הזּ ה ׁש בּ עוֹ לם הארץ דּ יּ רי כּ ל ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד,
בּ ראׁש  כּ מעשׂ יו הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מעשׂ י את ותמצא וּ  ֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְסוֹ פוֹ ,
זכ וּ  אם לע וֹ לם , דיּ רים מביא העוֹ לם . בּ ס וֹ ף מעשׂ יו  ּכ ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהע וֹ לם,
העוֹ לם, סוֹ ף עד בניהם  בּ ני  ואת בּ ניהם ואת אוֹ תם  מוֹ ׁש יב  -ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
א  קריה ואוֹ תּה  מקוֹ ם ואוֹ תוֹ  מהם, אוֹ תם מחריב - זכוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָא
היה  ר ׁש עים ׁש ל  ׁש ּמ קוֹ ם  אדם  לבני  להראוֹ ת  לעוֹ למים . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִתבּ נה 

זהוּ  דין , בּ וֹ  עשׂ ה הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  מקוֹ ם, אׁש ראוֹ ת וֹ  ׁש כּ תוּ ב  ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
בּ ארץ. ׁש ּמ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָשׂ ם
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רקיעי ז' נגד  – לאדמה  קרא  מת  ְְֲִִֵֶֶָָָָָז '

אהים אחר,דּ בר מפעל וֹ ת חזוּ  מהלכ וּ  ּפ נחס, רבּ י  אמר  , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ה' מפעלוֹ ת אמר וא אהים מפעלוֹ ת ׁש אמר דוד  ?ראה ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

וּ כ ׁש בּ רא בראׁש ית, מעשׂ ה ה ׁש ּת כלל אהים ׁש ל  בּ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
ויוֹ רדים, הוֹ לכים ה ּמ ים הי וּ  העוֹ לם, את ה וּ א   ּבּ ר ו ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
טמוּ נה, והיתה הּמ ים, בּ ין א וֹ ת ּה  זרק  למּט ה, הארץ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש זּ רק 

הּמ ים . בּ ין אוֹ ת,וקפאה  ֹבּ תו אוֹ ת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  וע שׂ ה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
וּ מי כּ בדה, והארץ קלּ ילים ׁש הּמ ים עוֹ לם ׁש ל  וטבעוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַדּ ר כּ וֹ 
הּק דוֹ ׁש  אבל למעלה, עוֹ לה וה ּק לּ יל  למּט ה, יוֹ רד  כבד, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש הוּ א 
הרכּ ין  האדם, לבני  וּ מעשׂ יו אוֹ תוֹ תיו להראוֹ ת ה וּ א,  ָּבּ ר ו◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
העלה  כבדה, ׁש היא והארץ  למּט ה, ׁש ּק לּ ילים הּמ ים  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוהוֹ ריד

ּק לּ יל. מה על  כּ תוּ ב למעלה מה קלו)זה וּ  לרקע (תהלים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌
והארץ  למּט ה, - ק לּ ילים ׁש הם הּמ ים כּ לוֹ מר , הּמ ים. על ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
ויצאה נראתה  ה ּמ ים ׁש ּמ בּ ין ועוֹ ד, למעלה. - כבדה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

ל  הארץ  דּ ר ׁש אין  אלּ אהיּ בּ ׁש ה, י בּ ׁש ה, מים  ֹמּת ו העלוֹ ת ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
זהוּ  ארץ. ׁש מּה  קרא הּמ ים, מבּ ין  יבּ ׁש ה וּ כׁש העלה  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַלח וּ ת ,

ז)ׁש כּ תוּ ב ׁש מ וֹ ת(בראשית ז' וׁש נה, ארץ. ליּ בּ ׁש ה אהים ויּ קרא ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
גּ דוֹ ל  ּת בל. ארקא, ציּ ה, נׁש יּ ה, גּ יא, אדמה, ארץ, לּה : ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָקרא

ׁש כּ תוּ ב  ּת בל, ט )ׁש בּ כ לּ ם זהוּ (תהלים בּ צדק . ּת בל יׁש ּפ ט  והוּ א ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
רקיעים ׁש בעה יצחק, רבּ י אמר בּ ארץ. ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם  אׁש ר  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
וׁש נינוּ , ארצוֹ ת , ׁש בע בּ רא כּ נגדּ ם הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ רא

וּ מ ּמ נּ ה הּמ ים, הוֹ ציאוּ  מ ּמ ׁש  אחת  ארצוֹ ת,ארץ  ׁש בע נתהוּ וּ  ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ׁש אמרנוּ . ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְכּ פי 

תהלי זוהר 
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מזמוֹ ר:אמז קרח לבני ּת קעוּ בלמנצּ ח העּמ ים כּ ל 
לאהים הריעוּ  רנּ ה:כף יהוג בּ קוֹ ל כּ י 

:הארץ כּ ל על גּ דוֹ ל מל נוֹ רא ידבּ רד עליוֹ ן 
רגלינוּ : ּת חת וּ לאּמ ים ּת חּת ינוּ  אתהעּמ ים לנוּ  יבחר 

סלה: אהב אׁש ר יעקב גּ אוֹ ן את אהיםונחלתנוּ  עלה 
 ֹיהו ׁש וֹ פר:בּ תרוּ עה זּמ רוּ זבּ קוֹ ל 

לתשובה
וגו' כ תקעו העמי ב)כל מז]:(מז, לפרק תהלי זה[שימוש  תאמר .

יפות. פני בסבר הבריות ויקבלו ביו פעמי ז ' המזמור

תהלי שימוש

לחיו  ה הל  ה איז רא י זאי ה א  צ ר ה ליח ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָא ר
יד על  מה  נתבטלי יני ה ִִֵֶֶַַָָל

ׁש וֹ פר:עלה ּב קוֹ ל ה' ּב תר וּ עה ו )אהים ח"ג(מז , יח:)[זוהר (דף ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

תורה] אמרזוהר שופר . בקול ה' בתרועה אלהים עלה
והשרים הדין, יום שהוא  השנה ראש  של  ביום אבא רבי
לנו  נחוץ עליהם, לקטרג ישראל על עומדים המקטרגים
לעורר בשופר עבודה להראות לנו ונחוץ ובקשות, תפלות
ביחד  ודין רחמים ההוא בקול מוציאים ואנו העליון, שופר 

כראוי  שהואצההכל  קול  הוציא  ההוא העליון שהשופר כמו

תהלי זוהר 

מן צה. המורכב שופר קול זה מפיו  התוקע שמוציא ודין רחמים 
שהוציאה  בינה דהיינו  העליון  לשופר דוגמא  וזה ורוח, אש מים

הזוהר זיו
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זּמ רוּ :אהים למלכּ נוּ  זּמ רוּ  כּ לחזּמ רוּ  מל כּ י 

שרי  של  הכח ולשבר  הולכים אנו רחמים  ולעורר יחד , כוללם
כל  אז רחמים נתעורר וכאשר  הזה, ביום ישלטו שלא הדין

ובכן זה, ומצד זה מצד מאירים העליונים ז)מאורות (משלי 

השנה ראש של ביום אמר  אלעזר רבי חיים. מלך פני באור
נמצאים כלם ויללה  יבבא שרי הדין שרי העולם, נידון שבו
מלחמה מגיני שרים וכמה הקב"ה, לפני ההוא ביום
ההוא כבוד כסא תחת  עומדים וכלם ההוא, ביום  נתעוררים
ההוא ביום תפלות מתפללים וישראל  נידון, שהעולם בשעה
הקב"ה ובכן בשופר, ותוקעים לפניו ומתחננים ומבקשים
ותחתונים עליונים וכל לרחמים, הדין ומהפך עליהם  מרחם 

תרועה  יודעי העם אשרי  ואומרים ביוםפותחים  נחוץ  וע"כ ,
הראויה כונה ויכוון הדבר, עיקר  יבין התוקע  שזה ההוא

בחכמה הדבר ויעשה יודעי צובתרועה העם  אשרי  כתוב וע"כ
נתבאר : זה והרי  תרועה, תוקעי כתוב ולא ח "ג-דףתרועה, (זוהר 

זהקמט.) תפלותועל בענין סבא המנונא רב של בספרו מצאנו
זכאי  שמוציא השופר וקול התפלות  אומר, שהוא ר"ה של 
עולה הקול זה השופר , בזה נפשו ומן רוחו מן שנמצא  ההוא
למעלה, המקטרגים ונמצאים עומדים ההוא וביום למעלה,

תהלי זוהר 

ורחמים : דין חסד כולל שהוא התפארת זה  באצו .הקול זה ועל 
ולא חכמה שופר שתקיעת בגמרא  מלאכה:הרמז 

הזוהר זיו
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למעלה, המקטרגים ונמצאים עומדים ההוא וביום למעלה,

תהלי זוהר 
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הזוהר זיו
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אהים משׂ כּ יל:הארץ אהיםטזּמ רוּ  מל 
היםא גּ וֹ ים קדׁש וֹ :על כּ ּס א על יׁש ב 

אהיי עם נאספוּ  עּמ ים כּ ינדיבי אברהם 
נעלה:לאהים מאד ארץ מגנּ י 

יכולים ואין לפניו נדחים כלם  השופר קול  זה עולה וכאשר 
עת לעמוד, לעורר  לכוון  שיודעים הצדיקים של חלקם אשרי 

רבונם  לפני בקול רצון ההוא ביום העולם לתקן ויודעים ,
תוקעי  ולא יודעי תרועה, יודעי העם אשרי  כתוב  וע"ז השופר ,
השלם אדם  לבחור ההוא ביום הקהל  צריך זה ובעבור  בלבד,
בכבוד  ויודע הקדוש המלך של דרכיו  ומבין  היודע  מכל ,
קול  ולעורר  ההוא, ביום תפלות עליהם יתפלל שהוא המלך 
בשלימות, ברצון  בחכמה הלב  בכונת העולמות בכל שופר 

העולם מן ידו על  הדין שיתבטל הקהלבשביל  לאותו  אוי ,
כראוי, נמצא לא שלהם צבור הצבורשהשליח חטאות שהרי

כמש"כ בגללו, להזכר  ד )באות יחטא,(ויקרא המשיח הכהן אם
שהדין  לפי  הוא , העם לאשמת ישראל, כל של השליח שהוא
זכאים כראוי זכאי  הוא צבור השליח וכאשר  עליהם, שורה

ידו : על מהם נתבטלים הדינים  שכל שולחיו, הקהל הם

אא  אברה את  ה יל  א  ול א ה  ל  ידע  ה  ת אְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
ניה את מביאי והי ל ע ל  יחיד ה א  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָהב "ה 

 אבינ אברה ל  נ ְְְִִֶַָָָָלמ

וגו'נדיבי  אברהם  אהי עם נאספוּ  י)עּמ ים ח"א :(מז , [זוהר ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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לך לך עז :)פ ' למעלה](דף  כּ תוּ ב  מה אברם. אל  ה ' ?ויּ אמר  ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יא) אוֹ מר(בראשית  מה וגוֹ '. אביו ּת רח ּפ ני על  הרן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַויּ מת

אביו כּ אן  בּ חיּ י ׁש ּמ ת אדם היה א היּ וֹ ם אוֹ תוֹ  עד אלּ א ? ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
זה וּ מוּ ם חרן, נהרג לאׁש , אברהם וּ כ ׁש נּ זרק לזה, ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְּפ רט

מם. לאוריצאוּ  אברהם את שהשליכו כיון אלא הרן? את הרג  [מי ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
שם.] עומד אחיו  הרן והיה והצילו, הוא ברוך הקדוש עליו התגלה  כשדים,

יצאה מיּ ד נצּ וֹ ל, הרן ׁש ל  זכוּ תוֹ  בּ ׁש ביל הכּ שׂ דּ ים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָאמרוּ 
הרן  ויּ מת ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הרן, את ושׂ רפה אׁש  ׁש ל ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַׁש להבת
בּ זרעוֹ  אׁש  ׁש וֹ לטת אין ׁש אוֹ מרים  וי ׁש  אביו, ּת רח ּפ ני ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַעל 

יב  א ואם לאׁש , הרן את נׁש לי אבל ּת רח, נדע ׁש ל ער , ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
לאׁש  הרן את הׁש ליכ וּ  מיּ ד בּ זרעוֹ , האׁש  ׁש וֹ לטת אין ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַודּ אי
הרן  ויּ מת ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ׁש ם, עוֹ מד אביו ּת רח  והיה ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונ שׂ רף,
ׁש א ול ׁש וֹ ן אּמ ה כּ ל  ידעוּ  היּ וֹ ם בּ א וֹ ת וֹ  אביו . ּת רח ּפ ני  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
ׁש ל  יחידוֹ  ׁש הוּ א הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אלּ א אברהם את ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִהצּ יל
אברהם, ׁש ל למׁש כּ נוֹ  בּ ניהם את מביאים והיוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ לם,
ה וּ א  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש  בּ וֹ טח ׁש אּת ה אוֹ ת ראינ וּ  ל וֹ ', ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים
יוֹ דע, ׁש אּת ה  ּמדּ רכ בּ נינוּ  את למד העוֹ לם, רבּ וֹ ן ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

הכּ תוּ ב אמר  מז)ועליהם אהי (ּת הלּ ים עם נאספוּ  עּמ ים נדיבי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌
◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם.
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אהים משׂ כּ יל:הארץ אהיםטזּמ רוּ  מל 
היםא גּ וֹ ים קדׁש וֹ :על כּ ּס א על יׁש ב 

אהיי עם נאספוּ  עּמ ים כּ ינדיבי אברהם 
נעלה:לאהים מאד ארץ מגנּ י 

יכולים ואין לפניו נדחים כלם  השופר קול  זה עולה וכאשר 
עת לעמוד, לעורר  לכוון  שיודעים הצדיקים של חלקם אשרי 

רבונם  לפני בקול רצון ההוא ביום העולם לתקן ויודעים ,
תוקעי  ולא יודעי תרועה, יודעי העם אשרי  כתוב  וע"ז השופר ,
השלם אדם  לבחור ההוא ביום הקהל  צריך זה ובעבור  בלבד,
בכבוד  ויודע הקדוש המלך של דרכיו  ומבין  היודע  מכל ,
קול  ולעורר  ההוא, ביום תפלות עליהם יתפלל שהוא המלך 
בשלימות, ברצון  בחכמה הלב  בכונת העולמות בכל שופר 

העולם מן ידו על  הדין שיתבטל הקהלבשביל  לאותו  אוי ,
כראוי, נמצא לא שלהם צבור הצבורשהשליח חטאות שהרי

כמש"כ בגללו, להזכר  ד )באות יחטא,(ויקרא המשיח הכהן אם
שהדין  לפי  הוא , העם לאשמת ישראל, כל של השליח שהוא
זכאים כראוי זכאי  הוא צבור השליח וכאשר  עליהם, שורה

ידו : על מהם נתבטלים הדינים  שכל שולחיו, הקהל הם

אא  אברה את  ה יל  א  ול א ה  ל  ידע  ה  ת אְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
ניה את מביאי והי ל ע ל  יחיד ה א  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָהב "ה 

 אבינ אברה ל  נ ְְְִִֶַָָָָלמ

וגו'נדיבי  אברהם  אהי עם נאספוּ  י)עּמ ים ח"א :(מז , [זוהר ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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לך לך עז :)פ ' למעלה](דף  כּ תוּ ב  מה אברם. אל  ה ' ?ויּ אמר  ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יא) אוֹ מר(בראשית  מה וגוֹ '. אביו ּת רח ּפ ני על  הרן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַויּ מת

אביו כּ אן  בּ חיּ י ׁש ּמ ת אדם היה א היּ וֹ ם אוֹ תוֹ  עד אלּ א ? ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
זה וּ מוּ ם חרן, נהרג לאׁש , אברהם וּ כ ׁש נּ זרק לזה, ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְּפ רט

מם. לאוריצאוּ  אברהם את שהשליכו כיון אלא הרן? את הרג  [מי ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
שם.] עומד אחיו  הרן והיה והצילו, הוא ברוך הקדוש עליו התגלה  כשדים,

יצאה מיּ ד נצּ וֹ ל, הרן ׁש ל  זכוּ תוֹ  בּ ׁש ביל הכּ שׂ דּ ים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָאמרוּ 
הרן  ויּ מת ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הרן, את ושׂ רפה אׁש  ׁש ל ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַׁש להבת
בּ זרעוֹ  אׁש  ׁש וֹ לטת אין ׁש אוֹ מרים  וי ׁש  אביו, ּת רח ּפ ני ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַעל 

יב  א ואם לאׁש , הרן את נׁש לי אבל ּת רח, נדע ׁש ל ער , ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
לאׁש  הרן את הׁש ליכ וּ  מיּ ד בּ זרעוֹ , האׁש  ׁש וֹ לטת אין ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַודּ אי
הרן  ויּ מת ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ׁש ם, עוֹ מד אביו ּת רח  והיה ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונ שׂ רף,
ׁש א ול ׁש וֹ ן אּמ ה כּ ל  ידעוּ  היּ וֹ ם בּ א וֹ ת וֹ  אביו . ּת רח ּפ ני  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
ׁש ל  יחידוֹ  ׁש הוּ א הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אלּ א אברהם את ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִהצּ יל
אברהם, ׁש ל למׁש כּ נוֹ  בּ ניהם את מביאים והיוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ לם,
ה וּ א  ּבּ רו בּ ּק ד וֹ ׁש  בּ וֹ טח ׁש אּת ה אוֹ ת ראינ וּ  ל וֹ ', ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים
יוֹ דע, ׁש אּת ה  ּמדּ רכ בּ נינוּ  את למד העוֹ לם, רבּ וֹ ן ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

הכּ תוּ ב אמר  מז)ועליהם אהי (ּת הלּ ים עם נאספוּ  עּמ ים נדיבי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌
◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם.
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קרח:אמח לבני מזמוֹ ר יהובׁש יר גּ דוֹ ל 
אהינוּ  בּ עיר מאד קדׁש וֹ :וּ מהלּ ל הר 

 ממ יפחדו ששונאי כדי
וגו' ומהולל ה' גדול קרח, לבני מזמור א)שיר  תהלי:(מח, [שימוש 

מח] ש לפרק ע לאמרו רגיל תהיה ממ יפחדו ששונאי לעשות .
זה ". "כי  מ '  ,"אחזת "רעדה מ ז' ."ז הוא שלו וש שלו.

תהלי שימוש

יראל נסת  זמ דל? ה א   ר דה נקרא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמתי
 ע ְִִֵנמצאת 

קרח ׁש יר לבני א)מזמוֹ ר ויקרא:(מח, פ' ח"א ה .)[זוהר רבּ י ](דף ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, מח)אבּ א קרח (שם  לבני מזמ וֹ ר  הזּ הׁש יר  היר . ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

לׁש בּ ח ׁש זּ כוּ  הּת ׁש בּ ח וֹ ת  ׁש אר כּ ל על  מע לּ ה תׁש בּ חת ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִהיא
ּת ׁש בּ חת ּת ׁש בּ חת, על ּת ׁש בּ חת - מזמוֹ ר ׁש יר  קרח . בּ ני ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 
כּ נסת את ל ׁש בּ ח קרח בּ ני וזכוּ  תׁש בּ חוֹ ת. לׁש ּת י ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תחלּ קת 

ה וּ א וּ מה אוֹ מרים. הם י שׂ ראל  כּ נסת ׁש ל והבח ?י שׂ ראל . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌
קדׁש וֹ (שם)ׁש כּ תוּ ב  הר אהינ וּ  בּ עיר מאד וּ מהלּ ל  ה' .גּ דוֹ ל ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌

גּ דוֹ ל  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  נקרא י שׂ ראל מתי  ׁש כּ נסת בּ זמן ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ עיר גּ ד וֹ ל הוּ א אהינוּ , בּ עיר ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ע ּמ וֹ . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת
עוֹ שׂ ה מה יהוּ דה, ר בּ י  ל וֹ  אמר אהינוּ . עיר עם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱאהינוּ ,

אהינוּ  יראתכּ אן היא הזּ וֹ  העיר  ודּ אי, זה  ּכ לוֹ , אמר ? ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ּמ ׁש מע (כחה)אהינ וּ , מה היא. ישׂ ראל ׁש ל ?ותׁש בּ ח ּת ּה  ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מהלּ ל . ואינוֹ  גדוֹ ל  ואינוֹ  ,מל אינוֹ  גבירה בּ לי ׁש ּמ ל ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מע 

תהלי זוהר 

יתה 501זוהר הלימוד שבט סדר ח ליו

מחתהלי מזמור | לחודש  ח  | שני ספר 

מסיר הבח כּ ל את וּ נקבה, זכר נמצא  ׁש א מי  כּ ל יםולכן ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
כדאי  ׁש אינוֹ  אלּ א עוֹ ד , וא אדם. ׁש ל  בּ כלל ואינוֹ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

כּ תוּ ב . א)להתבּ ר בּ ני (איוב  מכּ ל גּ דוֹ ל ההוּ א  האיׁש  ויהי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
היתה זוּ ג וֹ  ׁש בּ ת סבא, המנ וּ נא רב ׁש ל בּ ספרוֹ  ׁש נינוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶקדם.
נקרא א ׁש ּת וֹ  ׁש ל וּ מהצּ ד הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ יראת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָכּ מ וֹ ה וּ 

גּ דוֹ ל  הוּ א וּ בּמ ה מאד. וּ מהלּ ל ה ' גּ דוֹ ל כּ אן, אף חזרגדוֹ ל. ? ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת  ּכ וּ מוּ ם קד ׁש וֹ . הר אהינוּ  בּ עיר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמר,

בּ ני  טוֹ ב  כּ י כתוּ ב  א לּמ ה ּת אמר , ואם מוּ םבּ ני. ? ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
- הדּ בר  וסוֹ ד  להּפ רד, ב )ׁש עתידים היוֹ ת(בראשית טוֹ ב  א ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌

א ולכן ט וֹ ב . א כּ תוּ ב לבדּ וֹ , ׁש הוּ א בּ זמן לבדּ וֹ . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
ט וֹ ב  כּ י  בּ ני .כתוּ ב ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ועל  ירי ה מ אר מח  הא  יר פ ל הא  ְְְִִִִִֶֶַַָָָֻיר
ירי ה מאר מח ְְִִִֶַָָֻה א

וגו'גּ דוֹ ל מאד  וּ מהלּ ל ב )ה' מות(מח, אחרי פ' ח "א נו:)[זוהר ׁש יר](דף ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִֹ◌
וגו' מאד וּ מהלּ ל  ה' גּ ד וֹ ל קרח לבני ב )מזמוֹ ר אמר(מח , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌

ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  אל ללכת בּ דּ ר הוֹ ל הייתי אחד י וֹ ם חיּ יא, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
בקיעים וראיתי אחד, בּ הר ּפ גׁש ּת י הּפ סח. ּפ רׁש ת מּמ נּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִללמד
,הוֹ ל ׁש הייתי עד בּ וֹ . אנׁש ים  וּ ׁש ני אחד  בּ סלע ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוחוֹ רים

אוֹ מרים, ׁש היוּ  הלּ ל וּ  האנׁש ים קוֹ ל  מח)ׁש מעּת י ׁש יר(תהלים ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מאד וּ מה לּ ל ה' גּ ד וֹ ל קרח  לבני מזמוֹ רמזמוֹ ר  ׁש יר מהוּ  ?וגוֹ '. ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ׁש יר כּ פוּ ל, ׁש הוּ א  ׁש יר  ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ׁש ל ממוֹ  ׁש נוּ   ּכ ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
מאר מׁש בּ ח ׁש הוּ א ועל  הירים, מאר מׁש בּ ח  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ֶׁש הוּ א

וכן ׁש ירה, בּ וֹ  נאמר ּפ עמים צב )הירים, מזמוֹ ר(שם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
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קרח:אמח לבני מזמוֹ ר יהובׁש יר גּ דוֹ ל 
אהינוּ  בּ עיר מאד קדׁש וֹ :וּ מהלּ ל הר 

 ממ יפחדו ששונאי כדי
וגו' ומהולל ה' גדול קרח, לבני מזמור א)שיר  תהלי:(מח, [שימוש 

מח] ש לפרק ע לאמרו רגיל תהיה ממ יפחדו ששונאי לעשות .
זה ". "כי  מ '  ,"אחזת "רעדה מ ז' ."ז הוא שלו וש שלו.

תהלי שימוש

יראל נסת  זמ דל? ה א   ר דה נקרא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמתי
 ע ְִִֵנמצאת 

קרח ׁש יר לבני א)מזמוֹ ר ויקרא:(מח, פ' ח"א ה .)[זוהר רבּ י ](דף ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, מח)אבּ א קרח (שם  לבני מזמ וֹ ר  הזּ הׁש יר  היר . ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

לׁש בּ ח ׁש זּ כוּ  הּת ׁש בּ ח וֹ ת  ׁש אר כּ ל על  מע לּ ה תׁש בּ חת ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִהיא
ּת ׁש בּ חת ּת ׁש בּ חת, על ּת ׁש בּ חת - מזמוֹ ר ׁש יר  קרח . בּ ני ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 
כּ נסת את ל ׁש בּ ח קרח בּ ני וזכוּ  תׁש בּ חוֹ ת. לׁש ּת י ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תחלּ קת 

ה וּ א וּ מה אוֹ מרים. הם י שׂ ראל  כּ נסת ׁש ל והבח ?י שׂ ראל . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌
קדׁש וֹ (שם)ׁש כּ תוּ ב  הר אהינ וּ  בּ עיר מאד וּ מהלּ ל  ה' .גּ דוֹ ל ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌

גּ דוֹ ל  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  נקרא י שׂ ראל מתי  ׁש כּ נסת בּ זמן ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ עיר גּ ד וֹ ל הוּ א אהינוּ , בּ עיר ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ע ּמ וֹ . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת
עוֹ שׂ ה מה יהוּ דה, ר בּ י  ל וֹ  אמר אהינוּ . עיר עם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱאהינוּ ,

אהינוּ  יראתכּ אן היא הזּ וֹ  העיר  ודּ אי, זה  ּכ לוֹ , אמר ? ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ּמ ׁש מע (כחה)אהינ וּ , מה היא. ישׂ ראל ׁש ל ?ותׁש בּ ח ּת ּה  ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מהלּ ל . ואינוֹ  גדוֹ ל  ואינוֹ  ,מל אינוֹ  גבירה בּ לי ׁש ּמ ל ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מע 

תהלי זוהר 

יתה 501זוהר הלימוד שבט סדר ח ליו

מחתהלי מזמור | לחודש  ח  | שני ספר 

מסיר הבח כּ ל את וּ נקבה, זכר נמצא  ׁש א מי  כּ ל יםולכן ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
כדאי  ׁש אינוֹ  אלּ א עוֹ ד , וא אדם. ׁש ל  בּ כלל ואינוֹ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

כּ תוּ ב . א)להתבּ ר בּ ני (איוב  מכּ ל גּ דוֹ ל ההוּ א  האיׁש  ויהי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
היתה זוּ ג וֹ  ׁש בּ ת סבא, המנ וּ נא רב ׁש ל בּ ספרוֹ  ׁש נינוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶקדם.
נקרא א ׁש ּת וֹ  ׁש ל וּ מהצּ ד הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ יראת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָכּ מ וֹ ה וּ 

גּ דוֹ ל  הוּ א וּ בּמ ה מאד. וּ מהלּ ל ה ' גּ דוֹ ל כּ אן, אף חזרגדוֹ ל. ? ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת  ּכ וּ מוּ ם קד ׁש וֹ . הר אהינוּ  בּ עיר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמר,

בּ ני  טוֹ ב  כּ י כתוּ ב  א לּמ ה ּת אמר , ואם מוּ םבּ ני. ? ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
- הדּ בר  וסוֹ ד  להּפ רד, ב )ׁש עתידים היוֹ ת(בראשית טוֹ ב  א ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌

א ולכן ט וֹ ב . א כּ תוּ ב לבדּ וֹ , ׁש הוּ א בּ זמן לבדּ וֹ . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
ט וֹ ב  כּ י  בּ ני .כתוּ ב ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ועל  ירי ה מ אר מח  הא  יר פ ל הא  ְְְִִִִִֶֶַַָָָֻיר
ירי ה מאר מח ְְִִִֶַָָֻה א

וגו'גּ דוֹ ל מאד  וּ מהלּ ל ב )ה' מות(מח, אחרי פ' ח "א נו:)[זוהר ׁש יר](דף ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִֹ◌
וגו' מאד וּ מהלּ ל  ה' גּ ד וֹ ל קרח לבני ב )מזמוֹ ר אמר(מח , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌

ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  אל ללכת בּ דּ ר הוֹ ל הייתי אחד י וֹ ם חיּ יא, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
בקיעים וראיתי אחד, בּ הר ּפ גׁש ּת י הּפ סח. ּפ רׁש ת מּמ נּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִללמד
,הוֹ ל ׁש הייתי עד בּ וֹ . אנׁש ים  וּ ׁש ני אחד  בּ סלע ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוחוֹ רים

אוֹ מרים, ׁש היוּ  הלּ ל וּ  האנׁש ים קוֹ ל  מח)ׁש מעּת י ׁש יר(תהלים ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מאד וּ מה לּ ל ה' גּ ד וֹ ל קרח  לבני מזמוֹ רמזמוֹ ר  ׁש יר מהוּ  ?וגוֹ '. ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ׁש יר כּ פוּ ל, ׁש הוּ א  ׁש יר  ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ׁש ל ממוֹ  ׁש נוּ   ּכ ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
מאר מׁש בּ ח ׁש הוּ א ועל  הירים, מאר מׁש בּ ח  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ֶׁש הוּ א

וכן ׁש ירה, בּ וֹ  נאמר ּפ עמים צב )הירים, מזמוֹ ר(שם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
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ׁש ירה לׁש מה, אׁש ר הירים  ׁש יר  כן  כּ מוֹ  ה בּ ת. לי וֹ ם ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש יר 
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ׁש ירה מזמוֹ ר , ׁש יר  מ ירה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

קרח בּ ני וּ מי (על )ׁש ּמ זּמ רים הגּ יהנּ ם. ּפ תח על ׁש יּ וֹ ׁש בים א וֹ תם  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌
ה ירההם כּ ן ועל  הגּ יהנּ ם. בּ ׁש ערי ׁש יּ וֹ ׁש בים ׁש הם אחיהם ? ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מה להם: ואמרּת י אליהם קרבּת י  ׁש ני. בּ יוֹ ם  נאמרת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ַהזּ את
הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם סוֹ חריםעסקיכם אמרוּ : ימים? וּ ׁש ני  אנחנוּ , ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

עוֹ זבים א כּ י  בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סקים מהיּ וּ ב בּ דלים אנ וּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַבּ בוּ ע
חלקכם. אׁש רי אמר ּת י: ויוֹ ם. י וֹ ם כּ ל אדם בּ ני ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תנוּ 

תע ה ולא  עה  קרא  ק ה ג אבר ל רא  ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמי

וגו'גּ ד וֹ ל א הינ וּ  ּב עיר מאד וּ מה לּ ל ב )ה' אחרי:(מח, פ' ח"א [זוהר ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌

נו:)מות  כּ תוּ ב ](דף  מה  לעוֹ לם , אברהם כּ ׁש בּ א ראה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹוּ בא
יב )?בּ וֹ  היא(בראשית מה .ׁש מ ה"א.ואגדּ לה בּ וֹ  ׁש ה וֹ סיף ? ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  התגּ דּ ל  בּ וֹ  הזּ ה, (מח,והּמ ק וֹ ם ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
אהינוּ .ב ) בּ עיר מאד וּ מה לּ ל ה' הזּ וֹ גּ דוֹ ל  הּק ריה כּ אׁש ר ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

בּ וֹ , מתדּ בּ קת קטנּ ה אהבה ּת חּת וֹ נה, ה' ׁש נּ קראת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה,
כּ תוּ ב  ראה, וּ בא הכּ ל. על יתגּ דּ ל  ׁש מן אז בתוֹ כ ּה , (שםוׁש וֹ רה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹֹ◌ֵ◌ָ◌

דּ ר .קמה) בּ יּ ם נוֹ תן הזּ וֹ  ׁש בּ דּ רגּ ה מוּ ם דּ רכיו. בּ כל ה' ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
נעשׂ ית הּמ ל ימין ה דּ ר גּ ה, בּ אוֹ תּה  מעשׂ יו, בּ כל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוחסיד
חד ׁש ה, בּ ריּ ה אוֹ תוֹ  עשׂ ה  הזּ ה בּ יּ מין אברהם כּ ן ועל  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.

זה ועל  הכּ ל . על והתגּ דּ ל להוֹ ליד, מזּ ל וֹ  כד )והתחדּ ׁש  (בראשית ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌
ל וֹ . ׁש נּ ּת נה הּמ ל בּ ת הזּ וֹ , בּ כּ "ל בּ כּ "ל , אברהם את בּ ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַוה'

ה בּ רכה ׁש כּ תוּ ב וּ מהי זהוּ  ראׁש וֹ . על ׁש יּ וֹ רד הּט וֹ ב  המן ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌
קלג ) המן (תהלים הּט וֹ ב, כּ מן ודּ אי . נּ עים. וּ מה ּט וֹ ב ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַמה
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את בּ ר וה' זה, ועל גּ וֹ רם . ׁש הּמ קוֹ ם בּ רכה, בּ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש וֹ רה
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ויּ גדּ ל, מאד. יב )אדני ׁש מ ,(בראשית  ואגדּ לה. ֲ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב  א)כּ מוֹ  כּ ׁש הּק דוֹ ׁש (שיר  וּ ראה, בּ א .ׁש מ ּת וּ רק ׁש מן ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הּמ ׁש יח, בּ ימוֹ ת הכּ ל על  ימינוֹ  להרים עתיד הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

כּ תוּ ב  מה הזּ ה, הּט וֹ ב ט )?כּ מן אקים(עמוס ההוּ א בּ יּ וֹ ם ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ה וּ א מי  יוֹ דעים  איננּ וּ  הה וּ א היּ וֹ ם הנּ פלת. דּ ויד סכּ ת !את ֶ◌◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לעוֹ רר ׁש עתיד  אברהם ׁש ל היּ מין הראׁש וֹ ן, היּ וֹ ם זה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
מהעפר. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלהקימּה 

ה'ועל נאם הכּ ל. ׁש ל הראׁש וֹ ן היּ וֹ ם ההוּ א, בּ יּ וֹ ם זה ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌◌
הכּ ל , מלּ פני ה' נאם עליו  ׁש נּ אמר  אברהם, זה -ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֹ

כב )ׁש כּ תוּ ב ה ם(בראשית נרמז וכאן ה'. נאם נׁש בּ עּת י בּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
העּת יק, זהׁש ל  ועל  לאברהם. אנּפ ין הזּ עיר  בּ וֹ  ׁש נּ ׁש בּ ע ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
היּ וֹ ם יד )אוֹ תוֹ  ׁש בּ עּת יק (זכריה לילה. ו א י וֹ ם א נקרא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ההוּ א בּ יּ וֹ ם זקנוֹ . להוֹ קיר   ׁש צּ רי ט )ּת לוּ י, אקים(עמוס ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הצּ ר וֹ ת אוֹ תן כּ ל את ראה מ ׁש ה הנּ פלת. דּ ויד סכּ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ֶאת
ׁש כּ תוּ ב  נוֹ פלת, ה זּ וֹ  כּ ׁש הּס כּ ה לעוֹ לם, לבא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידוֹ ת

כו) בּ גּ ל וּ ת.(ויקרא עּמ כם אני אף אני , גּ ם אתכם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהכּ יתי 
כּ תוּ ב  מה חטאים, אוֹ תם בּ ריתי (שם)?וּ כ ׁש נּ ׁש למוּ  את ואף ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

הּק ד וֹ ׁש ה, הארץ את סמ אזכּ ר. והארץ אז כּ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
בּ ׁש למוּ ת. וׁש ּת ׁש וּ ב בּ ימין, להקימּה  לאברהם, דּ וד, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌סכּ ת 

בריתי  היא  ׁש כּ תוּ במי  אברהם, זה יז)? בריתי (בראשית ה נּ ה  ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ה' ׁש היא הזּ וֹ , וּ כׁש הבּ רית גּ וֹ ים. המ וֹ ן לאב והיית  ִאּת◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
ׁש ּק וֹ רא מי החברים, העיר וּ  זה ועל  בּ כּ ל. ּת ׁש ּת לּ ם , ִעּמ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
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ׁש ירה לׁש מה, אׁש ר הירים  ׁש יר  כן  כּ מוֹ  ה בּ ת. לי וֹ ם ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש יר 
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ׁש ירה מזמוֹ ר , ׁש יר  מ ירה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

קרח בּ ני וּ מי (על )ׁש ּמ זּמ רים הגּ יהנּ ם. ּפ תח על ׁש יּ וֹ ׁש בים א וֹ תם  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌
ה ירההם כּ ן ועל  הגּ יהנּ ם. בּ ׁש ערי ׁש יּ וֹ ׁש בים ׁש הם אחיהם ? ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מה להם: ואמרּת י אליהם קרבּת י  ׁש ני. בּ יוֹ ם  נאמרת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ַהזּ את
הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם סוֹ חריםעסקיכם אמרוּ : ימים? וּ ׁש ני  אנחנוּ , ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

עוֹ זבים א כּ י  בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סקים מהיּ וּ ב בּ דלים אנ וּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַבּ בוּ ע
חלקכם. אׁש רי אמר ּת י: ויוֹ ם. י וֹ ם כּ ל אדם בּ ני ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תנוּ 

תע ה ולא  עה  קרא  ק ה ג אבר ל רא  ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמי

וגו'גּ ד וֹ ל א הינ וּ  ּב עיר מאד וּ מה לּ ל ב )ה' אחרי:(מח, פ' ח"א [זוהר ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌

נו:)מות  כּ תוּ ב ](דף  מה  לעוֹ לם , אברהם כּ ׁש בּ א ראה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹוּ בא
יב )?בּ וֹ  היא(בראשית מה .ׁש מ ה"א.ואגדּ לה בּ וֹ  ׁש ה וֹ סיף ? ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  התגּ דּ ל  בּ וֹ  הזּ ה, (מח,והּמ ק וֹ ם ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
אהינוּ .ב ) בּ עיר מאד וּ מה לּ ל ה' הזּ וֹ גּ דוֹ ל  הּק ריה כּ אׁש ר ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

בּ וֹ , מתדּ בּ קת קטנּ ה אהבה ּת חּת וֹ נה, ה' ׁש נּ קראת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה,
כּ תוּ ב  ראה, וּ בא הכּ ל. על יתגּ דּ ל  ׁש מן אז בתוֹ כ ּה , (שםוׁש וֹ רה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹֹ◌ֵ◌ָ◌

דּ ר .קמה) בּ יּ ם נוֹ תן הזּ וֹ  ׁש בּ דּ רגּ ה מוּ ם דּ רכיו. בּ כל ה' ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
נעשׂ ית הּמ ל ימין ה דּ ר גּ ה, בּ אוֹ תּה  מעשׂ יו, בּ כל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוחסיד
חד ׁש ה, בּ ריּ ה אוֹ תוֹ  עשׂ ה  הזּ ה בּ יּ מין אברהם כּ ן ועל  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.

זה ועל  הכּ ל . על והתגּ דּ ל להוֹ ליד, מזּ ל וֹ  כד )והתחדּ ׁש  (בראשית ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌
ל וֹ . ׁש נּ ּת נה הּמ ל בּ ת הזּ וֹ , בּ כּ "ל בּ כּ "ל , אברהם את בּ ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַוה'

ה בּ רכה ׁש כּ תוּ ב וּ מהי זהוּ  ראׁש וֹ . על ׁש יּ וֹ רד הּט וֹ ב  המן ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌
קלג ) המן (תהלים הּט וֹ ב, כּ מן ודּ אי . נּ עים. וּ מה ּט וֹ ב ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַמה
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את בּ ר וה' זה, ועל גּ וֹ רם . ׁש הּמ קוֹ ם בּ רכה, בּ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש וֹ רה
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ויּ גדּ ל, מאד. יב )אדני ׁש מ ,(בראשית  ואגדּ לה. ֲ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב  א)כּ מוֹ  כּ ׁש הּק דוֹ ׁש (שיר  וּ ראה, בּ א .ׁש מ ּת וּ רק ׁש מן ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הּמ ׁש יח, בּ ימוֹ ת הכּ ל על  ימינוֹ  להרים עתיד הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

כּ תוּ ב  מה הזּ ה, הּט וֹ ב ט )?כּ מן אקים(עמוס ההוּ א בּ יּ וֹ ם ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ה וּ א מי  יוֹ דעים  איננּ וּ  הה וּ א היּ וֹ ם הנּ פלת. דּ ויד סכּ ת !את ֶ◌◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לעוֹ רר ׁש עתיד  אברהם ׁש ל היּ מין הראׁש וֹ ן, היּ וֹ ם זה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
מהעפר. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלהקימּה 

ה'ועל נאם הכּ ל. ׁש ל הראׁש וֹ ן היּ וֹ ם ההוּ א, בּ יּ וֹ ם זה ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌◌
הכּ ל , מלּ פני ה' נאם עליו  ׁש נּ אמר  אברהם, זה -ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֹ

כב )ׁש כּ תוּ ב ה ם(בראשית נרמז וכאן ה'. נאם נׁש בּ עּת י בּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
העּת יק, זהׁש ל  ועל  לאברהם. אנּפ ין הזּ עיר  בּ וֹ  ׁש נּ ׁש בּ ע ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
היּ וֹ ם יד )אוֹ תוֹ  ׁש בּ עּת יק (זכריה לילה. ו א י וֹ ם א נקרא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ההוּ א בּ יּ וֹ ם זקנוֹ . להוֹ קיר   ׁש צּ רי ט )ּת לוּ י, אקים(עמוס ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הצּ ר וֹ ת אוֹ תן כּ ל את ראה מ ׁש ה הנּ פלת. דּ ויד סכּ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ֶאת
ׁש כּ תוּ ב  נוֹ פלת, ה זּ וֹ  כּ ׁש הּס כּ ה לעוֹ לם, לבא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידוֹ ת

כו) בּ גּ ל וּ ת.(ויקרא עּמ כם אני אף אני , גּ ם אתכם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהכּ יתי 
כּ תוּ ב  מה חטאים, אוֹ תם בּ ריתי (שם)?וּ כ ׁש נּ ׁש למוּ  את ואף ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

הּק ד וֹ ׁש ה, הארץ את סמ אזכּ ר. והארץ אז כּ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
בּ ׁש למוּ ת. וׁש ּת ׁש וּ ב בּ ימין, להקימּה  לאברהם, דּ וד, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌סכּ ת 

בריתי  היא  ׁש כּ תוּ במי  אברהם, זה יז)? בריתי (בראשית ה נּ ה  ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ה' ׁש היא הזּ וֹ , וּ כׁש הבּ רית גּ וֹ ים. המ וֹ ן לאב והיית  ִאּת◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
ׁש ּק וֹ רא מי החברים, העיר וּ  זה ועל  בּ כּ ל. ּת ׁש ּת לּ ם , ִעּמ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

תהלי זוהר 
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מוּ ם תעשׂ ה, וא עשׂ ה ׁש נּ קרא הּמ ק וֹ ם ּפ וֹ גם אברם, ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַל וֹ 
בּ אמוּ נה. הׁש ּת לּ ם הזּ וֹ  ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש בּ ה'

העליוֹ נהוּ כׁש ּת סּת לּ ק מהאם ּת ק בּ ל הבּ ת  האם, ׁש ל בּ יּ מין ה' ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
עוֹ שׂ ה ואז לעוֹ למים , תּפ סק ׁש א הּט וֹ בה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תּה 

כּ תוּ ב זה  ועל העּמ ים. לׁש אר ב )נקמוֹ ת נגזרת(דניאל ׁש ּמ ההר ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
נגזרת העליוֹ ן. ההר  אברהם, זה - מההר בּ יּ דים. ׁש א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶאבן 
בּ כל  דינים וע וֹ שׂ ה עינים. ׁש בעה ׁש עליה אחת אבן  זוֹ הי - ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶאבן 
וכתוּ ב  בּ כּ ל . אוֹ תם  הדּ קה הרגלים, בּ ין בּ ניה את ׁש הדּ ק וּ  ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאלּ וּ 

ׁש נּ דבּ קה(שם) מוּ ם הארץ , כּ ל את וּ מ לּ אה  גּ דוֹ ל  להר  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
ל )בּ יּ מין, בּ ראׁש וֹ נה(ישעיה ראה, וּ בא החּמ ה . כּ אוֹ ר  הלּ בנה אוֹ ר ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌

עד  להאיר , והתחילה הלּ בנה . הוּ ארה לעוֹ לם, אברהם ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ א
ׁש כּ תוּ ב  הכּ ל , על ׁש התגּ דּ ל ׁש מה , בּ ימי  בדרגּ תּה  ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש ּת לּ מה 

א) זה(מ "א  ועל .מ כּ סא כּ סאוֹ  את ג )ויגדּ ל לּ י (הושע  ואכּ רה ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש עד  צדּ יקים עשׂ ר החמ ה  אוֹ תם  כּ סף , עשׂ ר ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חמה
כּ די  הזּ וֹ , העלי וֹ נה הּת ׁש בּ חת נּת נה ידוֹ  על זה ועל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְׁש מה .

דּ ו  אבל בּ ּה . ר ׁש וּ תׁש יּ תגּ דּ ל ל וֹ  נּת נה וא בּ לחׁש , נאמר  ד ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
וגו 'לגלּ וֹ ת.  למל מע שׂ י אני  ב )אמר הּמ ל(מה , את לע וֹ רר , ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מעשׂ י  הם וּ מי עוֹ שׂ ההעליוֹ ן . מה מעשׂ ה, בּ וֹ  תל וּ י ׁש א מי ?? ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
למעלה תלוּ י  ה ּמ ע שׂ ה מעשׂ י ׁש הרי הם מי אלּ א הם! אלּ וּ  ? ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

מהיר(שם) סוֹ פר עט הלּ ילהלׁש וֹ ני בּ חצוֹ ת ׁש ּמ ׁש בּ חת  מוּ ם . ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הירים. ׁש יר ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ידידּ ת, ׁש יר  העליוֹ ן.  ַל ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
מ ׁש בּ חת הגּ בירה כּ אן אף .הּמ ל את הגּ בירה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש בּ חת

אוֹ תוֹ .

תהלי זוהר 
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קריתג  צפוֹ ן ירכּ תי ציּ וֹ ן הר הארץ כּ ל משׂ וֹ שׂ  נוֹ ף יפה
רב: היםד מלא:למשׂ גּ ב נוֹ דע בּ ארמנוֹ תיה 

יחדּ ו:ה עברוּ  נוֹ עדוּ  הּמ לכים הנּ ה כּ ןוכּ י ראוּ  הּמ ה 
נחּפ זוּ : נבהלוּ  כּ יּ וֹ לדה:זּת מהוּ  חיל ׁש ם אחזתם רעדה 

וּ מהלּ לגּ דוֹ ל ב )ה' ׁש אמרנוּ .(מח , כּ פי כּ ל, מ שׂ וֹ שׂ  נ וֹ ף יפה ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ג )הארץ  -(מח , נוֹ ף יפה ׁש לּ הם. הזּ וּ וּ ג ׁש ל  הּת ׁש בּ חת , ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

היא אז הארץ, כּ ל משׂ וֹ שׂ  צדּ יק, וזה הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶזה
מתבּ רכת. ישׂ ראל וּ כנסת הכּ ל, בּ ארמנוֹ תיה שׂ מחת אהים ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

למשׂ גּ ב ד )וגוֹ 'נוֹ דע ׁש ם(מח, והוֹ "ד, נצ "ח הם אלּ וּ  - ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
יוֹ צאת מם שׂ מחה. ׁש ל התכּ נּ סוּ ת הבּ רכוֹ ת, כּ ל ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתכּ נּ ס וּ ת
הבּ רכוֹ ת התכּ נּ סוּ  וׁש ם צדּ יק, ׁש נּ קראת הזּ וֹ  הדּ רגּ ה ידי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
הּמ לכים הנּ ה כּ י  מם. וּ להתבּ ר הּק דוֹ ׁש ה העיר את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלבם
אחר וּ למק וֹ ם אחד, בּ כלל   הּמ ל כּ תרי כּ ל אלּ וּ  - ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲנוֹ עדוּ 

עוֹ לים. הלּ לוּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים

 צ הר האר ל למ ל  הראה היא נקה תא  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לָָהע

וגו'יפה  ציּ וֹ ן הר הארץ ּכ ל משׂ וֹ שׂ  ג)נ וֹ ף פ'(מח, ח"א [זוהר ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

רכב:)פקודי ואמר,](דף  מח)ּפ תח כּ ל(תהלים משׂ וֹ שׂ  נ וֹ ף יפה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
רב  מל קרית צפוֹ ן ירכּ תי צ יּ וֹ ן הר כּ ׁש בּ ראהארץ וּ ראה, בּ א . ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מּת חת נכבּ דה אחת אבן זרק העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ רו ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אוֹ תּה  ׁש ל  אחד וראׁש  הּת הוֹ ם, עד אוֹ תּה  וׁש ּק ע  כבוֹ ד וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִכּ ּס א

תהלי זוהר 
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מוּ ם תעשׂ ה, וא עשׂ ה ׁש נּ קרא הּמ ק וֹ ם ּפ וֹ גם אברם, ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַל וֹ 
בּ אמוּ נה. הׁש ּת לּ ם הזּ וֹ  ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש בּ ה'

העליוֹ נהוּ כׁש ּת סּת לּ ק מהאם ּת ק בּ ל הבּ ת  האם, ׁש ל בּ יּ מין ה' ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
עוֹ שׂ ה ואז לעוֹ למים , תּפ סק ׁש א הּט וֹ בה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תּה 

כּ תוּ ב זה  ועל העּמ ים. לׁש אר ב )נקמוֹ ת נגזרת(דניאל ׁש ּמ ההר ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
נגזרת העליוֹ ן. ההר  אברהם, זה - מההר בּ יּ דים. ׁש א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶאבן 
בּ כל  דינים וע וֹ שׂ ה עינים. ׁש בעה ׁש עליה אחת אבן  זוֹ הי - ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶאבן 
וכתוּ ב  בּ כּ ל . אוֹ תם  הדּ קה הרגלים, בּ ין בּ ניה את ׁש הדּ ק וּ  ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאלּ וּ 

ׁש נּ דבּ קה(שם) מוּ ם הארץ , כּ ל את וּ מ לּ אה  גּ דוֹ ל  להר  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
ל )בּ יּ מין, בּ ראׁש וֹ נה(ישעיה ראה, וּ בא החּמ ה . כּ אוֹ ר  הלּ בנה אוֹ ר ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌

עד  להאיר , והתחילה הלּ בנה . הוּ ארה לעוֹ לם, אברהם ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ א
ׁש כּ תוּ ב  הכּ ל , על ׁש התגּ דּ ל ׁש מה , בּ ימי  בדרגּ תּה  ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש ּת לּ מה 

א) זה(מ "א  ועל .מ כּ סא כּ סאוֹ  את ג )ויגדּ ל לּ י (הושע  ואכּ רה ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש עד  צדּ יקים עשׂ ר החמ ה  אוֹ תם  כּ סף , עשׂ ר ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חמה
כּ די  הזּ וֹ , העלי וֹ נה הּת ׁש בּ חת נּת נה ידוֹ  על זה ועל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְׁש מה .

דּ ו  אבל בּ ּה . ר ׁש וּ תׁש יּ תגּ דּ ל ל וֹ  נּת נה וא בּ לחׁש , נאמר  ד ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
וגו 'לגלּ וֹ ת.  למל מע שׂ י אני  ב )אמר הּמ ל(מה , את לע וֹ רר , ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מעשׂ י  הם וּ מי עוֹ שׂ ההעליוֹ ן . מה מעשׂ ה, בּ וֹ  תל וּ י ׁש א מי ?? ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
למעלה תלוּ י  ה ּמ ע שׂ ה מעשׂ י ׁש הרי הם מי אלּ א הם! אלּ וּ  ? ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

מהיר(שם) סוֹ פר עט הלּ ילהלׁש וֹ ני בּ חצוֹ ת ׁש ּמ ׁש בּ חת  מוּ ם . ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הירים. ׁש יר ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ידידּ ת, ׁש יר  העליוֹ ן.  ַל ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
מ ׁש בּ חת הגּ בירה כּ אן אף .הּמ ל את הגּ בירה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש בּ חת

אוֹ תוֹ .
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קריתג  צפוֹ ן ירכּ תי ציּ וֹ ן הר הארץ כּ ל משׂ וֹ שׂ  נוֹ ף יפה
רב: היםד מלא:למשׂ גּ ב נוֹ דע בּ ארמנוֹ תיה 

יחדּ ו:ה עברוּ  נוֹ עדוּ  הּמ לכים הנּ ה כּ ןוכּ י ראוּ  הּמ ה 
נחּפ זוּ : נבהלוּ  כּ יּ וֹ לדה:זּת מהוּ  חיל ׁש ם אחזתם רעדה 

וּ מהלּ לגּ דוֹ ל ב )ה' ׁש אמרנוּ .(מח , כּ פי כּ ל, מ שׂ וֹ שׂ  נ וֹ ף יפה ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ג )הארץ  -(מח , נוֹ ף יפה ׁש לּ הם. הזּ וּ וּ ג ׁש ל  הּת ׁש בּ חת , ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

היא אז הארץ, כּ ל משׂ וֹ שׂ  צדּ יק, וזה הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶזה
מתבּ רכת. ישׂ ראל וּ כנסת הכּ ל, בּ ארמנוֹ תיה שׂ מחת אהים ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

למשׂ גּ ב ד )וגוֹ 'נוֹ דע ׁש ם(מח, והוֹ "ד, נצ "ח הם אלּ וּ  - ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
יוֹ צאת מם שׂ מחה. ׁש ל התכּ נּ סוּ ת הבּ רכוֹ ת, כּ ל ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתכּ נּ ס וּ ת
הבּ רכוֹ ת התכּ נּ סוּ  וׁש ם צדּ יק, ׁש נּ קראת הזּ וֹ  הדּ רגּ ה ידי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
הּמ לכים הנּ ה כּ י  מם. וּ להתבּ ר הּק דוֹ ׁש ה העיר את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלבם
אחר וּ למק וֹ ם אחד, בּ כלל   הּמ ל כּ תרי כּ ל אלּ וּ  - ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲנוֹ עדוּ 

עוֹ לים. הלּ לוּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים

 צ הר האר ל למ ל  הראה היא נקה תא  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לָָהע

וגו'יפה  ציּ וֹ ן הר הארץ ּכ ל משׂ וֹ שׂ  ג)נ וֹ ף פ'(מח, ח"א [זוהר ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

רכב:)פקודי ואמר,](דף  מח)ּפ תח כּ ל(תהלים משׂ וֹ שׂ  נ וֹ ף יפה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
רב  מל קרית צפוֹ ן ירכּ תי צ יּ וֹ ן הר כּ ׁש בּ ראהארץ וּ ראה, בּ א . ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מּת חת נכבּ דה אחת אבן זרק העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ רו ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אוֹ תּה  ׁש ל  אחד וראׁש  הּת הוֹ ם, עד אוֹ תּה  וׁש ּק ע  כבוֹ ד וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִכּ ּס א

תהלי זוהר 
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הראׁש  ואוֹ תוֹ  למעלה , אחר  וראׁש  הּת הוֹ מוֹ ת,  ֹבּ תו נע וּ ץ ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶאבן 
אחת נק דּ ה הוּ א העליוֹ ן בּ מר כּ ז (עליונה)האחר ׁש עוֹ מדת ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

וּ לכל  ולשׂ מאל  לימין הע וֹ לם התּפ ט  וּ מ ם  ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
הּמ רכּ ז, נקדּ ת בּ אוֹ תּה  והתקיּ ם  נקראת הצּ דדים, אבן ואוֹ תּה  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

נׁש  ׁש ּמ ּמ נּ ה ה תיּ ה, ע וֹ דאבן  הצּ דדים. לכל  העוֹ לם ּת ל ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יס וֹ ד להיוֹ ת אוֹ ת ּה  שׂ ם הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  י"ּה . ׁש ת - ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש תיּ "ה

הכּ ל והׁש ּת לת סביב העוֹ לם הארץ התּפ טה גונים בּ ׁש לשה . ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
כּ ל  נק דּ ה, אוֹ תּה  סביב ראׁש וֹ נה התּפ טוּ ת נקדּ ה. ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָאוֹ תּה 
עוֹ מדת וז וֹ  הם. וׁש ם עוֹ מדים , הם ׁש ם הארץ וזכּ וּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַצחוּ ת
ׁש ניּ ה התּפ טוּ ת נקדּ ה. אוֹ תּה  סביב  הארץ  כּ ל על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
וזכּ וּ ת צחוּ ת ׁש ם  אין רא ׁש וֹ נה, הת ּפ טוּ ת א וֹ תּה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְסביב
י וֹ תר העפר ׁש ל בּ צּ חוּ ת וצח דּ ק הוּ א אבל ראׁש וֹ נה, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ א וֹ ת ּה 
וגּס וּ ת  חׁש היא ׁש ליׁש ית התּפ ט וּ ת אחר. עפר  ׁש אר  ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל 
ׁש ּס וֹ בב  האוֹ קינוֹ ס מי עוֹ מדים זה וּ סביב מ כּ לּ ם, י וֹ תר  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶהעפר 
הגּ ונים וכל בּ ּמ רכּ ז, עוֹ מדת נקדּ ה  ׁש אוֹ תּה  נמצא  העוֹ לם . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

סביבּה . הע וֹ לם ׁש ל ההתּפ טוּ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל

היכלוֹ תהת ּפ טוּ ת  אוֹ תם וכל  הּמ קדּ ׁש , בּ ית הוּ א ראׁש וֹ נה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
וכל  ויר וּ ׁש לים, ׁש לּ וֹ  ּת ּק וּ ן אוֹ תוֹ  וכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַועזרוֹ ת,
י שׂ ראל  ארץ כּ ל - ׁש נ יּ ה התּפ טוּ ת וּ פנימה. מהחוֹ מוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָהעיר 
ׁש אר כּ ל הוּ א ׁש לי ׁש ית התּפ טוּ ת בּ קדה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התקדּ ׁש ה
ׁש ּס וֹ בב  האוֹ קינוֹ ס וים העּמ ים, ׁש אר  מוֹ ׁש ב בּ ית מקוֹ ם ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,
נקדּ ה אוֹ תּה  ׁש ּס וֹ בבים העין גּ וֹ ני  זה ׁש ּס וֹ ד ּפ ר ׁש וּ ה והרי ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ַהכּ ל .
ׁש אוֹ תּה  כּ מוֹ  העין, כּ ל ׁש ל מראה ׁש הוּ א העין, מרכּ ז ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל 
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ׁש :ח ּת רׁש י אניּ וֹ ת ּת ׁש ּב ר קדים ׁש מענוּ טבּ רוּ ח כּ אׁש ר 
יהו ּב עיר ראינוּ  אהינוּ כּ ן בּ עיר צבאוֹ ת 

היםא:סלה עוֹ לם עד דּ ּמ ינוּ ייכוֹ ננה 
היכל:אהים בּ קרב  ּהיםיאחסדא ׁש מ כּ  
:ימינ מלאה צדק ארץ קצוי על ּת הלּ ת כּ ן

מׁש ּפ טי:יב למען יהוּ דה בּ נוֹ ת ּת גלנה ציּ וֹ ן הר ישׂ מח
מגדּ ליה:יג ספרוּ  והקּ יפוּ ה ציּ וֹ ן לבּ כםידסבּ וּ  ׁש יתוּ  

אחרוֹ ן: לדוֹ ר ּת סּפ רוּ  למען ארמנוֹ תיה ּפ ּס גוּ  לחילה
אהיםטו זה הוּ אאהינוּ כּ י ועד עוֹ לם 

מוּ ת: על ינהגנוּ 

בּ ית עוֹ מד וׁש ם הכּ ל , ׁש ל מראה ׁש היא ׁש אמרנוּ  הּמ ר כּ ז  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌◌ְנק דּ ת
נמצא הכּ ל. ׁש ל הּמ ראה ׁש הם וכ ּפ רת ואר וֹ ן הּק דׁש ים ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹקד ׁש 
יפה כּ תוּ ב זה ועל העוֹ לם. כּ ל ׁש ל ה ּמ ראה היא נקדּ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תּה 
הּמ ראה אוֹ תוֹ  יפה - יפה וגוֹ '. ציּ וֹ ן הר  הארץ  כּ ל משׂ וֹ שׂ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנוֹ ף 

הכּ ל . ׁש ל היּ פי ׁש הוּ א האילן, נוֹ ף - נ וֹ ף הכּ ל. ֹ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְושׂ מחת 
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הראׁש  ואוֹ תוֹ  למעלה , אחר  וראׁש  הּת הוֹ מוֹ ת,  ֹבּ תו נע וּ ץ ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶאבן 
אחת נק דּ ה הוּ א העליוֹ ן בּ מר כּ ז (עליונה)האחר ׁש עוֹ מדת ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

וּ לכל  ולשׂ מאל  לימין הע וֹ לם התּפ ט  וּ מ ם  ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
הּמ רכּ ז, נקדּ ת בּ אוֹ תּה  והתקיּ ם  נקראת הצּ דדים, אבן ואוֹ תּה  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

נׁש  ׁש ּמ ּמ נּ ה ה תיּ ה, ע וֹ דאבן  הצּ דדים. לכל  העוֹ לם ּת ל ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יס וֹ ד להיוֹ ת אוֹ ת ּה  שׂ ם הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  י"ּה . ׁש ת - ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש תיּ "ה

הכּ ל והׁש ּת לת סביב העוֹ לם הארץ התּפ טה גונים בּ ׁש לשה . ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
כּ ל  נק דּ ה, אוֹ תּה  סביב ראׁש וֹ נה התּפ טוּ ת נקדּ ה. ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָאוֹ תּה 
עוֹ מדת וז וֹ  הם. וׁש ם עוֹ מדים , הם ׁש ם הארץ וזכּ וּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַצחוּ ת
ׁש ניּ ה התּפ טוּ ת נקדּ ה. אוֹ תּה  סביב  הארץ  כּ ל על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
וזכּ וּ ת צחוּ ת ׁש ם  אין רא ׁש וֹ נה, הת ּפ טוּ ת א וֹ תּה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְסביב
י וֹ תר העפר ׁש ל בּ צּ חוּ ת וצח דּ ק הוּ א אבל ראׁש וֹ נה, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ א וֹ ת ּה 
וגּס וּ ת  חׁש היא ׁש ליׁש ית התּפ ט וּ ת אחר. עפר  ׁש אר  ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל 
ׁש ּס וֹ בב  האוֹ קינוֹ ס מי עוֹ מדים זה וּ סביב מ כּ לּ ם, י וֹ תר  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶהעפר 
הגּ ונים וכל בּ ּמ רכּ ז, עוֹ מדת נקדּ ה  ׁש אוֹ תּה  נמצא  העוֹ לם . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

סביבּה . הע וֹ לם ׁש ל ההתּפ טוּ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל

היכלוֹ תהת ּפ טוּ ת  אוֹ תם וכל  הּמ קדּ ׁש , בּ ית הוּ א ראׁש וֹ נה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
וכל  ויר וּ ׁש לים, ׁש לּ וֹ  ּת ּק וּ ן אוֹ תוֹ  וכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַועזרוֹ ת,
י שׂ ראל  ארץ כּ ל - ׁש נ יּ ה התּפ טוּ ת וּ פנימה. מהחוֹ מוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָהעיר 
ׁש אר כּ ל הוּ א ׁש לי ׁש ית התּפ טוּ ת בּ קדה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התקדּ ׁש ה
ׁש ּס וֹ בב  האוֹ קינוֹ ס וים העּמ ים, ׁש אר  מוֹ ׁש ב בּ ית מקוֹ ם ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,
נקדּ ה אוֹ תּה  ׁש ּס וֹ בבים העין גּ וֹ ני  זה ׁש ּס וֹ ד ּפ ר ׁש וּ ה והרי ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ַהכּ ל .
ׁש אוֹ תּה  כּ מוֹ  העין, כּ ל ׁש ל מראה ׁש הוּ א העין, מרכּ ז ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל 
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ׁש :ח ּת רׁש י אניּ וֹ ת ּת ׁש ּב ר קדים ׁש מענוּ טבּ רוּ ח כּ אׁש ר 
יהו ּב עיר ראינוּ  אהינוּ כּ ן בּ עיר צבאוֹ ת 

היםא:סלה עוֹ לם עד דּ ּמ ינוּ ייכוֹ ננה 
היכל:אהים בּ קרב  ּהיםיאחסדא ׁש מ כּ  
:ימינ מלאה צדק ארץ קצוי על ּת הלּ ת כּ ן

מׁש ּפ טי:יב למען יהוּ דה בּ נוֹ ת ּת גלנה ציּ וֹ ן הר ישׂ מח
מגדּ ליה:יג ספרוּ  והקּ יפוּ ה ציּ וֹ ן לבּ כםידסבּ וּ  ׁש יתוּ  

אחרוֹ ן: לדוֹ ר ּת סּפ רוּ  למען ארמנוֹ תיה ּפ ּס גוּ  לחילה
אהיםטו זה הוּ אאהינוּ כּ י ועד עוֹ לם 

מוּ ת: על ינהגנוּ 

בּ ית עוֹ מד וׁש ם הכּ ל , ׁש ל מראה ׁש היא ׁש אמרנוּ  הּמ ר כּ ז  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌◌ְנק דּ ת
נמצא הכּ ל. ׁש ל הּמ ראה ׁש הם וכ ּפ רת ואר וֹ ן הּק דׁש ים ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹקד ׁש 
יפה כּ תוּ ב זה ועל העוֹ לם. כּ ל ׁש ל ה ּמ ראה היא נקדּ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תּה 
הּמ ראה אוֹ תוֹ  יפה - יפה וגוֹ '. ציּ וֹ ן הר  הארץ  כּ ל משׂ וֹ שׂ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנוֹ ף 

הכּ ל . ׁש ל היּ פי ׁש הוּ א האילן, נוֹ ף - נ וֹ ף הכּ ל. ֹ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְושׂ מחת 
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לחודש ט

מזמוֹ ר:אמט קרח לבני כּ לבלמנצּ ח זאת ׁש מעוּ  
חלד: יׁש בי כּ ל האזינוּ  אדםג העּמ ים ּב ני גּ ם 

ואביוֹ ן: עׁש יר יחד ׁש  אי ּב ני חכמוֹ תד גּ ם ידבּ ר ּפ י 
תבוּ נוֹ ת: לבּ י בּ כנּ וֹ רהוהגוּ ת אפּת ח אזני למׁש ל אּט ה 

יסוּ בּ ני:וחידתי: עקבי עוֹ ן רע ּב ימי אירא לּמ ה 

לקדחת
וגו' מזמור  קרח א)לבני מט]:(מט, לפרק תהלי לקדחת [שימוש .

מ ש ' שד"י . הוא שלו  וש עליו. ותלהו שלו ש ע אותו  כתוב
ג "כ  לכתוב וטוב אי"ק. בחלו "עקבי  ק' מ י ' ,אד" מ ד ' "שמעו,

לאס)עמו  סלה .הבא (מזמור  "הוא עד אחריו

תהלי שימוש

מפחדי ממה יודעי ואינ מפחדי שלשה 

יסובני .למה עקבי עון  רע בימי  ו )אירא ח"א:(מט, קצח.)[זוהר  (דף

תורה] הםזוהר שלשה וראה בוא ואמר , אלעזר  רבי פתח
מי  יש אבל  נתבאר  וזה מפחדים ממה יודעים ואין  שמפחדים
חטאים אותן מפני הוא וזה מפחד, הוא ממה ויודע שמפחד 
מפחד  הוא ולכך בהם, נזהר ולא חטאים  שהם ידע  שלא
נועדים שהם הימים הם אלו רע, ימי הם איזה רע, מימי 
ימים לו  ויש רע, שנקרא יצה"ר  והוא ההוא, ברע ומחוברים
אותן  לכל  להסטין בעולם רשות לו שניתנה יודעים

תהלי זוהר 
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ואלו  לו, מטמאים  להטמא שבא  מי כי דרכיהם, שמטמאים
החטאים אותן על  ממונים  והם רע , ימי שנקראים הם
שהוא מי  כל ולפיכך  בעקבותיהם. אותם דשים שאנשים
בהם, יודע אינו ברגליו  אותן שדש החטאים באותן חוטא
מחטאים תמיד נשמר היה המלך דוד תמיד , מפחד והוא
וע "כ  בהם, מפשפש היה למלחמה יוצא היה וכאשר האלה,
היו, מכלים ד ' וראה ובוא  מלחמה, עמהם להתגיר נתירא לא 
ואשיגם אויבי ארדף אמר  דוד זה, שאל  לא זה ששאל מה
מאלו  נשמר  שהיה מפני  מה , מפני  כלותם, עד אשוב ולא
לרדוף  ביקש וע"כ לשלוט, לאויביו מקום נתן ולא  החטאים,
חטאיו  על  לתבוע אחריו  הם רדפו ולא תמיד, אחריהם
מפשפש  שהיה אע"פ יותר , מפחד היה אסא בידיהם, שיפול
אחריהם לרדוף ביקש הוא המלך, כדוד  לא אבל בחטאיו ,
שכתוב  היה וכך יהרגם, שהקב"ה אלא עמהם, ילחם ולא

יד ) ב ' ה'(ד"ה ויגף  וכתוב  וגו', עמו אשר  והעם אסא וירדפם 
מה דוד הכושים, וינוסו יהודה ולפני  אסא לפני הכושים את

בו  ל')כתוב א' למחרתם,(שמואל  הערב ועד  מהנשף דוד ויכם
מלך  יהושפט  הורגם , והקב"ה רודף  היה הוא אסא אבל 
לרדוף  ביכולתי אין אני  ואומר, מבקש היה כן כמו יהודה
היה לא שהוא לפי  תהרגם, ואתה אזמר אני אלא להרוג, ולא

שכתוב  כן, לו עשה והקב"ה כאסא, כך כל  ב 'מפשפש (ד"ה

עמון כ ) בני על מארבים ה' נתן ותפלה  ברנה החלו ובעת
יהודה מלך חזקיה וינגפו, ליהודה הבאים  שעיר והר מואב

תהלי זוהר 
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חלד: יׁש בי כּ ל האזינוּ  אדםג העּמ ים ּב ני גּ ם 

ואביוֹ ן: עׁש יר יחד ׁש  אי ּב ני חכמוֹ תד גּ ם ידבּ ר ּפ י 
תבוּ נוֹ ת: לבּ י בּ כנּ וֹ רהוהגוּ ת אפּת ח אזני למׁש ל אּט ה 

יסוּ בּ ני:וחידתי: עקבי עוֹ ן רע ּב ימי אירא לּמ ה 

לקדחת
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מ ש ' שד"י . הוא שלו  וש עליו. ותלהו שלו ש ע אותו  כתוב
ג "כ  לכתוב וטוב אי"ק. בחלו "עקבי  ק' מ י ' ,אד" מ ד ' "שמעו,

לאס)עמו  סלה .הבא (מזמור  "הוא עד אחריו

תהלי שימוש

מפחדי ממה יודעי ואינ מפחדי שלשה 

יסובני .למה עקבי עון  רע בימי  ו )אירא ח"א:(מט, קצח.)[זוהר  (דף

תורה] הםזוהר שלשה וראה בוא ואמר , אלעזר  רבי פתח
מי  יש אבל  נתבאר  וזה מפחדים ממה יודעים ואין  שמפחדים
חטאים אותן מפני הוא וזה מפחד, הוא ממה ויודע שמפחד 
מפחד  הוא ולכך בהם, נזהר ולא חטאים  שהם ידע  שלא
נועדים שהם הימים הם אלו רע, ימי הם איזה רע, מימי 
ימים לו  ויש רע, שנקרא יצה"ר  והוא ההוא, ברע ומחוברים
אותן  לכל  להסטין בעולם רשות לו שניתנה יודעים

תהלי זוהר 
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ואלו  לו, מטמאים  להטמא שבא  מי כי דרכיהם, שמטמאים
החטאים אותן על  ממונים  והם רע , ימי שנקראים הם
שהוא מי  כל ולפיכך  בעקבותיהם. אותם דשים שאנשים
בהם, יודע אינו ברגליו  אותן שדש החטאים באותן חוטא
מחטאים תמיד נשמר היה המלך דוד תמיד , מפחד והוא
וע "כ  בהם, מפשפש היה למלחמה יוצא היה וכאשר האלה,
היו, מכלים ד ' וראה ובוא  מלחמה, עמהם להתגיר נתירא לא 
ואשיגם אויבי ארדף אמר  דוד זה, שאל  לא זה ששאל מה
מאלו  נשמר  שהיה מפני  מה , מפני  כלותם, עד אשוב ולא
לרדוף  ביקש וע"כ לשלוט, לאויביו מקום נתן ולא  החטאים,
חטאיו  על  לתבוע אחריו  הם רדפו ולא תמיד, אחריהם
מפשפש  שהיה אע"פ יותר , מפחד היה אסא בידיהם, שיפול
אחריהם לרדוף ביקש הוא המלך, כדוד  לא אבל בחטאיו ,
שכתוב  היה וכך יהרגם, שהקב"ה אלא עמהם, ילחם ולא

יד ) ב ' ה'(ד"ה ויגף  וכתוב  וגו', עמו אשר  והעם אסא וירדפם 
מה דוד הכושים, וינוסו יהודה ולפני  אסא לפני הכושים את

בו  ל')כתוב א' למחרתם,(שמואל  הערב ועד  מהנשף דוד ויכם
מלך  יהושפט  הורגם , והקב"ה רודף  היה הוא אסא אבל 
לרדוף  ביכולתי אין אני  ואומר, מבקש היה כן כמו יהודה
היה לא שהוא לפי  תהרגם, ואתה אזמר אני אלא להרוג, ולא

שכתוב  כן, לו עשה והקב"ה כאסא, כך כל  ב 'מפשפש (ד"ה

עמון כ ) בני על מארבים ה' נתן ותפלה  ברנה החלו ובעת
יהודה מלך חזקיה וינגפו, ליהודה הבאים  שעיר והר מואב

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד510 שבט סדר י ליו

מטתהלי מזמור  | לחודש  ט | שני ספר 

יתהלּ לוּ :ז עׁש רם וּ ברב חילם על אחהבּ טחים אח 
לאהים יּת ן א איׁש  יפדּ ה ויקרטכּ פרוֹ :פדה 

לעוֹ לם: וחדל נפׁש ם יראהיּפ דיוֹ ן א לנצח עוֹ ד ויחי 

ולא לזמר לא ביכולתי אין אני  ואומר , מבקש היה כן כמו
החטאים מאותן שנתירא לפי מלחמה, להתגיר ולא לרדוף

כתוב  מה ט )שאמרתי , ב  מלאך (מלכים ויצא ההוא בלילה ויהי 
וישכימו  אלף וחמשה ושמנים מאה אשור  במנחה ויך ה'
שוכב  בביתו יושב היה חזקיה מתי , פגרים כלם והנה בבקר 
מפחדים היו אלה צדיקים ומה  אותם, הרג והקב"ה במטתו
וכמה, כמה אחת על העולם  בני  שאר  החטאים , מאותן

ולפ  החטאים מאותן להשמר  האנשים  צריכים שפש לפיכך
ימי  אותן  עליו ישלטו שלא בשביל שאמרנו, כמו אחריהם
בימי  אירא למה דוד  אמר ולפיכך  עליו. מרחמים שאין רע
ימי  מאותן להתירא לי  שאין אירא, אלא כתוב לא יראתי  רע,
סוד  זה עקבי , איזה יסובני, עקבי עון שאמרנו , כמו  רע

שנאמר האמונה, כה)מסודות עשו,(בראשית בעקב אוחזת  וידו
באותן  תמיד  שמסתכלים העקבים ואותן ההוא עקב הוא זה
הצדיקים הם זכאים בעקביו . בהם דש שהאדם החטאים
במעשיהם, תמיד מפשפשים והם מחטאים להשמר שיודעים
עליהם יסטין ולא הזה, בעולם מקטרג ימצא לא למען
בהם, ללכת ונתיבות דרכים להם מתקנת שהרי  הבא, לעולם

ג )שכתוב  שלום.(משלי  נתיבותיה  וכל  נעם דרכי  דרכיה 

תהלי זוהר 
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ובעריאהחת: כּ סיל יחד ימוּ תוּ  חכמים יראה כּ י 
חילם: לאחרים ועזבוּ  לעוֹ לםיביאבדוּ  בּ ּת ימוֹ  קרבּ ם 

אדמוֹ ת: עלי בׁש מוֹ תם קראוּ  ודר לדר מׁש כּ נתם
נדמוּ :יג כּ בּ המוֹ ת נמׁש ל ילין בּ ל בּ יקר זהידואדם 

סלה: ירצוּ  בּ פיהם ואחריהם למוֹ  כּ סל כּ צּ אןטודרכּ ם 
לבּ קר יׁש רים בם ויּ רדּ וּ  ירעם מות ׁש ּת וּ  (וצירם)לׁש אוֹ ל 

לוֹ : מזּ בל ׁש אוֹ ל לבלּ וֹ ת אהיםטזוצוּ רם א 

נדמו.אדם כבהמות נמשל ילין בל  כא)ביקר ח"ג:(מט, [זוהר

קמג :) תורה](דף יצאהזוהר והנשמה אדם שנקרא מי למדנו
הארץ, על לינה  לו  לעשות בבית להלינו אסור  וימת, ממנו
שכתוב  בזיון, בו יתראה שלא הגוף זה של הכבוד משום
מה ילין, בל  היקרים מכל  יקר שהוא אדם ילין, בל ביקר אדם
בהמות מה נדמו, כבהמות נמשל כך יעשו שאם לפי הטעם,
אף  קדוש, רוח בהן נראה  שלא מפני אדם, של בכלל היו  לא 
של  כבוד שהוא הגוף וזה כבהמות, נמשל רוח בלי  גוף כל
מי  כל  הצנועים בספר  ולמדנו בזיון, בו להראות אין הכל 
פגם עושה רוח  בלי כשהוא הקדוש הגוף  לזה לינה שעושה
בארץ  לינה עושים אין זה מפני שהרי  העולם, של  בהגוף 
הנכבד  הגוף  שזה לפי בה , ילין שצדק בהמקום הקדושה
לבהמה, נמשל הרי  לינה בו עושה ואם המלך, דמות  נקרא

נדמו. כבהמות נמשל זש"כ

תהלי זוהר 
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יתהלּ לוּ :ז עׁש רם וּ ברב חילם על אחהבּ טחים אח 
לאהים יּת ן א איׁש  יפדּ ה ויקרטכּ פרוֹ :פדה 

לעוֹ לם: וחדל נפׁש ם יראהיּפ דיוֹ ן א לנצח עוֹ ד ויחי 

ולא לזמר לא ביכולתי אין אני  ואומר , מבקש היה כן כמו
החטאים מאותן שנתירא לפי מלחמה, להתגיר ולא לרדוף

כתוב  מה ט )שאמרתי , ב  מלאך (מלכים ויצא ההוא בלילה ויהי 
וישכימו  אלף וחמשה ושמנים מאה אשור  במנחה ויך ה'
שוכב  בביתו יושב היה חזקיה מתי , פגרים כלם והנה בבקר 
מפחדים היו אלה צדיקים ומה  אותם, הרג והקב"ה במטתו
וכמה, כמה אחת על העולם  בני  שאר  החטאים , מאותן

ולפ  החטאים מאותן להשמר  האנשים  צריכים שפש לפיכך
ימי  אותן  עליו ישלטו שלא בשביל שאמרנו, כמו אחריהם
בימי  אירא למה דוד  אמר ולפיכך  עליו. מרחמים שאין רע
ימי  מאותן להתירא לי  שאין אירא, אלא כתוב לא יראתי  רע,
סוד  זה עקבי , איזה יסובני, עקבי עון שאמרנו , כמו  רע

שנאמר האמונה, כה)מסודות עשו,(בראשית בעקב אוחזת  וידו
באותן  תמיד  שמסתכלים העקבים ואותן ההוא עקב הוא זה
הצדיקים הם זכאים בעקביו . בהם דש שהאדם החטאים
במעשיהם, תמיד מפשפשים והם מחטאים להשמר שיודעים
עליהם יסטין ולא הזה, בעולם מקטרג ימצא לא למען
בהם, ללכת ונתיבות דרכים להם מתקנת שהרי  הבא, לעולם

ג )שכתוב  שלום.(משלי  נתיבותיה  וכל  נעם דרכי  דרכיה 

תהלי זוהר 
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ובעריאהחת: כּ סיל יחד ימוּ תוּ  חכמים יראה כּ י 
חילם: לאחרים ועזבוּ  לעוֹ לםיביאבדוּ  בּ ּת ימוֹ  קרבּ ם 

אדמוֹ ת: עלי בׁש מוֹ תם קראוּ  ודר לדר מׁש כּ נתם
נדמוּ :יג כּ בּ המוֹ ת נמׁש ל ילין בּ ל בּ יקר זהידואדם 

סלה: ירצוּ  בּ פיהם ואחריהם למוֹ  כּ סל כּ צּ אןטודרכּ ם 
לבּ קר יׁש רים בם ויּ רדּ וּ  ירעם מות ׁש ּת וּ  (וצירם)לׁש אוֹ ל 

לוֹ : מזּ בל ׁש אוֹ ל לבלּ וֹ ת אהיםטזוצוּ רם א 

נדמו.אדם כבהמות נמשל ילין בל  כא)ביקר ח"ג:(מט, [זוהר

קמג :) תורה](דף יצאהזוהר והנשמה אדם שנקרא מי למדנו
הארץ, על לינה  לו  לעשות בבית להלינו אסור  וימת, ממנו
שכתוב  בזיון, בו יתראה שלא הגוף זה של הכבוד משום
מה ילין, בל  היקרים מכל  יקר שהוא אדם ילין, בל ביקר אדם
בהמות מה נדמו, כבהמות נמשל כך יעשו שאם לפי הטעם,
אף  קדוש, רוח בהן נראה  שלא מפני אדם, של בכלל היו  לא 
של  כבוד שהוא הגוף וזה כבהמות, נמשל רוח בלי  גוף כל
מי  כל  הצנועים בספר  ולמדנו בזיון, בו להראות אין הכל 
פגם עושה רוח  בלי כשהוא הקדוש הגוף  לזה לינה שעושה
בארץ  לינה עושים אין זה מפני שהרי  העולם, של  בהגוף 
הנכבד  הגוף  שזה לפי בה , ילין שצדק בהמקום הקדושה
לבהמה, נמשל הרי  לינה בו עושה ואם המלך, דמות  נקרא

נדמו. כבהמות נמשל זש"כ

תהלי זוהר 
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סלה: יקּ חני כּ י ׁש אוֹ ל מיּ ד נפׁש י כּ ייזיפדּ ה ּת ירא אל 
בּ יתוֹ : כּ בוֹ ד ירבּ ה כּ י ׁש  אי במוֹ תוֹ יחיעׁש ר א כּ י 
כּ בוֹ דוֹ : אחריו ירד א הכּ ל בּ חיּ יויטיּק ח נפׁש וֹ  כּ י 

:ל תיטיב כּ י ויוֹ ד אבוֹ תיוכ יבר דּ וֹ ר עד ּת בוֹ א 
אוֹ ר: יראוּ  א נצח נמׁש לכאעד יבין וא ּב יקר אדם 

נדמוּ :כּ בּ המוֹ ת 
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אהיםאנ אל לאסף דּ בּ ריהומזמוֹ ר 
מבאוֹ : עד ׁש מׁש  מּמ זרח ארץ מכללבויּ קרא מצּ יּ וֹ ן 

מלסטי להציל
וגו' דבר  ה' אלקי א)אל  נ]:(נ, לפרק תהלי הוא[שימוש שלו ש .

סכנה . בשעת עליו לישא וטוב .ומהלסטי האויבי מ להנצל ח"י .

תהלי שימוש

הקדושי האבות  שלימות  הכל שלימות 

וגו 'מזמור  ארץ ויקרא דבר ה' אלהים אל א)לאסף [זוהר:(נ,

סה :)ח"ג  תורה](דף אל זוהר יהודה רבי שאמר למדנו
האבות שלימות הכל שלימות ארץ , ויקרא דבר ה ' אלהים

ארץ  ויקרא דבר בשלימותצזהקדושים ישראל  בכנסת להמצא
מצי  ואמר חזר עמה, נמצא  הוא מקום  ומאיזה  ון בשמחה ,

הופיע  אלהים יופי לברואצחמכלל הקב"ה רצה כאשר למדנו
ירושלים עשה שלמעלה, כדמיון הכל עשה התחתון, עולם
וממקום עליה, ציון שנקרא אחד מקום  הארץ , כל באמצע 
להבנות העולם התחיל  ציון של  הזה ובמקום נתברכת, הזה
ממזרח ארץ ויקרא דבר ה' אלהים  אל זש"כ נבנה , וממנו
אלהים יופי מכלל מציון מקום , ומאיזה מבואו, עד  שמש

תהלי זוהר 

תפארתצז. גבורה חסד האבות  ג' כאשר  הוא הכל שלימות  פי'
ארץ: שנקראת להמלכות שממנו צח.משפיעים  היסוד ספירת זה ציון

להמלכות: השפע תבא  ידו ועל

הזוהר זיו
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העולםצטהופיע  של היופי שלימות שהוא מציון כלומר
מציון  אלא ירושלים נתברכה לא וראה ובוא הופיע, אלהים

נתקשר. באחד אחד  והכל מלמעלה, וציון

עול יסוד צדיק שנקראת מה אחת  במדרגה   קיימי  ה כול

וגו 'מזמור  ארץ ויקרא דבר ה' אלהים אל א)לאסף [זוהר:(נ,

קפו.)ח"א תורה](דף וראהזוהר בוא יהודה  רבי  אמר  עוד
מה על עמודים ז' לו התקין העולם  את הקב"ה  ברא כאשר 

המיוחד  אחד  בעמוד קיימים העמודים וכל  וזהק להתקיים,
שכתוב ט )נתבאר  עמודיה(משלי  חצבה ביתה בנתה חכמות

שנקראת מהן אחת במדרגה קיימים הם כלם ואלה  שבעה,
נברא, ההוא ממקום נברא כאשר והעולם עולם, יסוד  צדיק
המיוחדת נקודה שהוא העולם, ותיקון העולם  יסוד שהוא
מזמור שכתוב ציון, הוא, ואיזה הכל, ואמצעות העולם של 
עד  שמש  ממזרח ארץ ויקרא דבר  ה' אלהים אל  לאסף
יופי  מכלל  מציון שכתוב מציון, מקום, ומאיזה מבואו,
האמונה של היסוד צד  שהוא ההוא מהמקום הופיע, אלהים
כל  של והנקודה התקיפות כח הוא  וציון כראוי, השלימה
כל  ומתוכו ונעשה, העולם  כל נתיסד ההוא וממקום העולם,
ציון  הן אחד , והן הן מדרגות ששתי  לפי ניזון, העולם

תהלי זוהר 

מציון צט. אליה בא מלכות דהיינו  אלהים השם  והארת שהופעת פי'
היסוד: וכלן .קדהיינו הבנין, ימי ז' של הספירות ז' אלו סמכין ז'

היסוד: זה  יחידאי סמכא בחד מקושרות

הזוהר זיו

יתה 515זוהר הלימוד שבט סדר יא ליו
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ומכאן קאוירושלים דין  מכאן אחד , ושניהן רחמים וזה דין זו
רחמים.

לספר ומקדימי השכינה  ע האבות  נזדמני שעה  באותה
עמה ולהתחבר עמה 

וגו '.מזמור ארץ ויקרא דבר י "י  אלהים אל א)לאסף [זוהר:(נ,

סה .)ח"ג תורה](דף תורה למדנו זוהר שמעון רבי אמר
לספר המלך פני לקבל באה והשכינה  הבקר  מתנוצץ כאשר 
ומקדימים השכינה עם האבות נזדמנים שעה באותה עמו,

עמהם אליה מדבר  והקב"ה עמה, ולהתחבר  עמה קבלספר

אל  לאסף מזמור זש"כ כנפיו, עליה לפרוס לה קורא והוא
ז  אל, וגו', ארץ ויקרא דבר  ה' ונקראאלהים החכמה אור  ה

רחמים,קגחסד  הכל שלימות זה הוי "ה גבורה, זו אלהים
וגו'. ארץ ויקרא דבר  ולכך

אלהי שנקרא  בהש תעלה  מנחה  בתפלת 
וגו'.מזמור אלהים אל א)לאסף  כא:(נ , כ', הזוהר תיקוני (דף[זוהר,

תורה]מה .) לה זכאי זוהר שמעלה מי [להשכינה]הוא

שחרית בתפלת בעלה, אצל  בתפלתו
תעלה מנחה בתפלת  ודאי, הגדול אל שנקרא בהשם תעלה

תהלי זוהר 

דין:קא. מלכות ירושלים  רחמים , יסוד מדברקב.ציון שהקב"ה פי'
האבות: והיינו תפארת  גבורה חסד באמצעות השכינה אל וקורא

החכמה:קג. ענף  הוא חסד

הזוהר זיו
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שנקרא בהשם תעלה ערבית בתפלת אלהים, שנקרא בהשם 
ארץ.קד הויה ויקרא דבר ה' אלהים אל הדבר  וסוד

רימז ירה  עלי רא   י וחמ מא ת   וחמ אלדל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ה איר ה א רְִֵֶַָ

ׁש מׁש מזמוֹ ר מ ּמ זרח ארץ ויּ קרא דּ ּב ר ה ' אהים אל לאסף  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מבאוֹ  א)עד מות(נ, אחרי פ' ח"ג  ס"ד:)[זוהר  אל ](דף ויצא ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ואמר, ּפ תח  יהוּ דה ר בּ י עליו. וכּפ ר  ה ' לפני  אׁש ר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זבּ ח

נ) מּמ זרח (תהלים ארץ  ויּ קרא דּ בּ ר ה' אהים אל  לאסף ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר
מבאוֹ  עד  ר בּ וֹ אׁש מׁש  וחמים מאוֹ ת וחמ ׁש  אלף למדנוּ , . ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ואלף  היּ וֹ ם. כּ ׁש ּמ איר הוּ א  ּבּ ר ו לּק ד וֹ ׁש  מז ּמ רים ׁש ירה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי
מא וֹ ת וחמׁש  ואלף בּ צּ הרים. וּ ׁש מוֹ נה  ואר בּ עים מאוֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוחמׁש 

הער בּ ים. בּ ין ׁש נּ קראת ׁש עה בּ אוֹ תּה  רבּ וֹ א אלף  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְותׁש עים

יבבהרבּ י  בּ עלי אוֹ תם כּ ל היּ וֹ ם, כּ ׁש ּמ איר אמר , יוֹ סי  ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הזּ ה. הבּ קר כּ נגד  תׁש בּ ח וֹ ת בּ דברי  (כשמתעורר )מׁש בּ חים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌

,ׁש וֹ כ והדּ ין מתבּ מים, כּ לּ ם הזּ ה, הבּ קר ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש ּמ תעוֹ רר 
ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ּת ׁש בּ חוֹ ת. לט )ואוֹ מרים בקר(איוב  כּ כבי  יחד  בּ רן ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶֹ◌

זמן ואוֹ תוֹ  אהים. בּ ני כּ ל וּ ברכוֹ ת(אמונה)ויּ ריעוּ  שׂ מחה ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אברהם את מעיר הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  בּ ע וֹ לם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים
לנוּ  וּ מ נּ ין בעוֹ לם. וּ מׁש ליטוֹ  עּמ וֹ  וּ מׁש ּת עׁש ע ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחי וֹ תוֹ ,

אבר ׁש ל הוּ א הזּ ה ׁש כּ תוּ ב הםׁש הבּ קר  יט )? ויּ ׁש כּ ם(בראשית ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
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אלף  א וֹ תם כּ ל הער בּ ים, בּ ין ׁש ל זמן בּ אוֹ תוֹ  בּ בּ קר. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
וּ מזּמ רים נקראים, יללה בּ עלי ר בּ וֹ א אלף  ותׁש עים מאוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוחמׁש 
ההתעוֹ רר וּ ת ׁש עה ואוֹ תּה  בּ עוֹ לם. ׁש וֹ רה והּק טטה ׁש עה, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 
הרׁש עים את  ודן ועוֹ מד יצחק, את הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ עיר 
ויוֹ צאים זוֹ רמים אׁש  נהרוֹ ת וׁש בעה ה ּת וֹ רה, דּ ברי  על ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ע וֹ ברים
מתעוֹ רר וֹ ת א ׁש  ׁש ל גּ חלים וׁש להב וֹ ת הרׁש עים, ראׁש י  על ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוחלים
ואברהם ׁש נּ אמר כּ מוֹ  למק וֹ מ וֹ , אברהם ׁש ב ואז  למּט ה . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ עלה
ואוֹ מרים: צ וֹ וחים הגּ יהנּ ם ור ׁש עי ּפ וֹ נה, והיּ וֹ ם למק וֹ מוֹ . ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָׁש ב 

ו) ׁש עה(ירמיה ואוֹ תּה  ערב. צללי י נּ טוּ  כּ י היּ וֹ ם פנה כּ י  לנ וּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ י 
הּמ נחה. בּ תפלּ ת לה זּ הר אדם  ָצרי◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וארבּ עיםבּ זמן מאוֹ ת וחמ ׁש  אלף אוֹ תם הלּ ילה, ׁש ּמ גּ יע ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אז  ׁש ירה. ואוֹ מרים לּפ רכת מחוּ ץ נקראים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
בּ עוֹ לם, וּ מׁש וֹ טטים והוֹ לכים ׁש לּ מּט ה, הדּ ינים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים
אחר וחצי . מׁש מרת הלּ ילה ׁש נּ חלק  עד ׁש ירה אוֹ מרים ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה 
ואוֹ מרים כּ אחד  האחרים כּ ל מזדּ ּמ נים הלּ ילה, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ חלק

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ס)ּת הלּ וֹ ת, יהוּ דה(ישעיה רבּ י  יבר וּ . ה' וּ תהלּ וֹ ת ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
י וֹ סי  רבּ י מברים. ה' ּת הלּ וֹ ת בּ בּ קר , רצוֹ ן כּ ׁש נּ מצא ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָאמר,
לּה , והלכה הלּ ילה בּ חצוֹ ת התעוֹ ררה הצּ פוֹ ן ׁש ר וּ ח אחר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָאמר,
ואז  הזּ ה, הבּ קר וּ מתעוֹ רר  הבּ קר , ׁש יּ בא עד ּת הלּ וֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמברים
כּ לּ ם אבּ א, רבּ י  אמר  למדנוּ , בּ עוֹ לם. נמצאים וּ ברכוֹ ת ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה

שׂ רים. ׁש ׁש ה כּ לּ ם וּ מעל , ּהבּ קרכ ׁש ּמ תעוֹ רר ׁש עה בּ אוֹ תּה  ָ◌ֵ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌
מאוֹ ת  וחמׁש  אלף  אוֹ תם  כּ ל על ּת ׁש בּ חוֹ ת וּ מע וֹ ררים ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
כּ נגד הימן, וּ ׁש מוֹ  אחד , ממ נּ ה עליהם מתמ נּ ה ר בּ וֹ א, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוחמים
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שנקרא בהשם תעלה ערבית בתפלת אלהים, שנקרא בהשם 
ארץ.קד הויה ויקרא דבר ה' אלהים אל הדבר  וסוד

רימז ירה  עלי רא   י וחמ מא ת   וחמ אלדל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ה איר ה א רְִֵֶַָ

ׁש מׁש מזמוֹ ר מ ּמ זרח ארץ ויּ קרא דּ ּב ר ה ' אהים אל לאסף  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מבאוֹ  א)עד מות(נ, אחרי פ' ח"ג  ס"ד:)[זוהר  אל ](דף ויצא ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ואמר, ּפ תח  יהוּ דה ר בּ י עליו. וכּפ ר  ה ' לפני  אׁש ר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זבּ ח

נ) מּמ זרח (תהלים ארץ  ויּ קרא דּ בּ ר ה' אהים אל  לאסף ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר
מבאוֹ  עד  ר בּ וֹ אׁש מׁש  וחמים מאוֹ ת וחמ ׁש  אלף למדנוּ , . ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ואלף  היּ וֹ ם. כּ ׁש ּמ איר הוּ א  ּבּ ר ו לּק ד וֹ ׁש  מז ּמ רים ׁש ירה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי
מא וֹ ת וחמׁש  ואלף בּ צּ הרים. וּ ׁש מוֹ נה  ואר בּ עים מאוֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוחמׁש 

הער בּ ים. בּ ין ׁש נּ קראת ׁש עה בּ אוֹ תּה  רבּ וֹ א אלף  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְותׁש עים

יבבהרבּ י  בּ עלי אוֹ תם כּ ל היּ וֹ ם, כּ ׁש ּמ איר אמר , יוֹ סי  ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הזּ ה. הבּ קר כּ נגד  תׁש בּ ח וֹ ת בּ דברי  (כשמתעורר )מׁש בּ חים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌

,ׁש וֹ כ והדּ ין מתבּ מים, כּ לּ ם הזּ ה, הבּ קר ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש ּמ תעוֹ רר 
ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ּת ׁש בּ חוֹ ת. לט )ואוֹ מרים בקר(איוב  כּ כבי  יחד  בּ רן ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶֹ◌

זמן ואוֹ תוֹ  אהים. בּ ני כּ ל וּ ברכוֹ ת(אמונה)ויּ ריעוּ  שׂ מחה ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אברהם את מעיר הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  בּ ע וֹ לם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים
לנוּ  וּ מ נּ ין בעוֹ לם. וּ מׁש ליטוֹ  עּמ וֹ  וּ מׁש ּת עׁש ע ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחי וֹ תוֹ ,

אבר ׁש ל הוּ א הזּ ה ׁש כּ תוּ ב הםׁש הבּ קר  יט )? ויּ ׁש כּ ם(בראשית ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
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אלף  א וֹ תם כּ ל הער בּ ים, בּ ין ׁש ל זמן בּ אוֹ תוֹ  בּ בּ קר. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
וּ מזּמ רים נקראים, יללה בּ עלי ר בּ וֹ א אלף  ותׁש עים מאוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוחמׁש 
ההתעוֹ רר וּ ת ׁש עה ואוֹ תּה  בּ עוֹ לם. ׁש וֹ רה והּק טטה ׁש עה, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 
הרׁש עים את  ודן ועוֹ מד יצחק, את הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ עיר 
ויוֹ צאים זוֹ רמים אׁש  נהרוֹ ת וׁש בעה ה ּת וֹ רה, דּ ברי  על ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ע וֹ ברים
מתעוֹ רר וֹ ת א ׁש  ׁש ל גּ חלים וׁש להב וֹ ת הרׁש עים, ראׁש י  על ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוחלים
ואברהם ׁש נּ אמר כּ מוֹ  למק וֹ מ וֹ , אברהם ׁש ב ואז  למּט ה . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ עלה
ואוֹ מרים: צ וֹ וחים הגּ יהנּ ם ור ׁש עי ּפ וֹ נה, והיּ וֹ ם למק וֹ מוֹ . ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָׁש ב 

ו) ׁש עה(ירמיה ואוֹ תּה  ערב. צללי י נּ טוּ  כּ י היּ וֹ ם פנה כּ י  לנ וּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ י 
הּמ נחה. בּ תפלּ ת לה זּ הר אדם  ָצרי◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וארבּ עיםבּ זמן מאוֹ ת וחמ ׁש  אלף אוֹ תם הלּ ילה, ׁש ּמ גּ יע ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אז  ׁש ירה. ואוֹ מרים לּפ רכת מחוּ ץ נקראים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
בּ עוֹ לם, וּ מׁש וֹ טטים והוֹ לכים ׁש לּ מּט ה, הדּ ינים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים
אחר וחצי . מׁש מרת הלּ ילה ׁש נּ חלק  עד ׁש ירה אוֹ מרים ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה 
ואוֹ מרים כּ אחד  האחרים כּ ל מזדּ ּמ נים הלּ ילה, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ חלק

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ס)ּת הלּ וֹ ת, יהוּ דה(ישעיה רבּ י  יבר וּ . ה' וּ תהלּ וֹ ת ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
י וֹ סי  רבּ י מברים. ה' ּת הלּ וֹ ת בּ בּ קר , רצוֹ ן כּ ׁש נּ מצא ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָאמר,
לּה , והלכה הלּ ילה בּ חצוֹ ת התעוֹ ררה הצּ פוֹ ן ׁש ר וּ ח אחר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָאמר,
ואז  הזּ ה, הבּ קר וּ מתעוֹ רר  הבּ קר , ׁש יּ בא עד ּת הלּ וֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמברים
כּ לּ ם אבּ א, רבּ י  אמר  למדנוּ , בּ עוֹ לם. נמצאים וּ ברכוֹ ת ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה

שׂ רים. ׁש ׁש ה כּ לּ ם וּ מעל , ּהבּ קרכ ׁש ּמ תעוֹ רר ׁש עה בּ אוֹ תּה  ָ◌ֵ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌
מאוֹ ת  וחמׁש  אלף  אוֹ תם  כּ ל על ּת ׁש בּ חוֹ ת וּ מע וֹ ררים ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
כּ נגד הימן, וּ ׁש מוֹ  אחד , ממ נּ ה עליהם מתמ נּ ה ר בּ וֹ א, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוחמים
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ׁש עה בּ א וֹ ת ּה  ׁש יר . לת ּק ן עליהם  ממ נּ ים  שׂ רים  יד וֹ  ותחת  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מ ּט ה ,
וחמׁש  אלף  א וֹ תם  כּ ל  וּ מז ּמ רים  הער בּ ים  בּ ין  ׁש ל  זמן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תע וֹ רר 
ממ נּ ה עליהם  מתמנּ ה  היללה , בּ עלי ר בּ וֹ א  אלף  ות ׁש עים  ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵמא וֹ ת 
עליהם ממ נּ ים  יד וֹ  ותחת  ׁש לּ מ ּט ה , כּ נגד יד וּ ת וּ ן, וּ ׁש מ וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ה זּ מר , א וֹ ת וֹ  לת ּק ן כה)שׂ רים  עריצים.(שם זמיר ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

הלּ יל בּ אוֹ ת ּה  ׁש ּמ גּ יע ׁש ּמ חוּ ץ ׁש עה אוֹ תם כּ ל מתעוֹ ררים ה, ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
והדּ ינים נמצא, א וּ פתח ,ׁש וֹ כ הכּ ל ואז ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַלּפ רכת,
עד  אלּ ה, על אלּ ה כּ אחד מתמנּ ים כּ לּ ם מתעוֹ ררים, ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
מתכּ נּ סים, וכלּ ם הלּ ילה ׁש נּ חלק אחר  הלּ ילה. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ חלק 
כּ מ וֹ  הּמ חנוֹ ת, כּ ל את וּ מכנּ ס  אחד  ממ נּ ה עליהם ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתמנּ ה

י)ׁש נּ אמר כּ נגד (במדבר  אסף, וּ ׁש מוֹ  וגוֹ ', הּמ חנוֹ ת  לכל מאּס ף ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
וּ מברים ממנּ ים שׂ רים אוֹ תם כּ ל יד וֹ  ותחת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
נע"ר אוֹ תוֹ  קם הבּ קר , ׁש בּ א כּ יון ה בּ קר . ׁש בּ א עד  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְּת הלּ וֹ ת.
כּ ׁש ּמ תעוֹ רר למׁש . ונכנס אוֹ תם, לטהר  אּמ וֹ  מדי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוי וֹ נק
,הּמ ל עם הגּ בירה ׁש ּמ דבּ רת רצוֹ ן עת היא אז ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַהבּ קר,
הגּ בירה על וּ פוֹ רס בּ רכוֹ ת ׁש ל אחד  ח וּ ט  מּמ נּ וּ   מוֹ ׁש ְוהּמ ל◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עּמ ּה  ׁש ּמ זדּ וּ גים הם מי עּמ ּה . ׁש ּמ זדּ וּ גים אוֹ תם אוֹ תםועל  ? ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י כּ ׁש נּ חלק. בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
לקבּ ל  ׁש בּ אה בּ ׁש עה הגּ בירה  עם ׁש בּ א מי  ׁש ל חלק וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
ׁש הּמ ל בּ ׁש עה עּמ ּה , ונמצא עּמ ּה , לדבּ ר  הּמ ל ּפ ני ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶאת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הגּ בירה. את לקבּ ל ימינוֹ  את קלט )מ וֹ ׁש יט (תהלים ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
היּ ם אחרית מי  ים . בּ אחרית אׁש כּ נה  ׁש חר כנפי  אוֹ תּה אא ? ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ראׁש ית, היתה ׁש כּ ׁש נּ חלק , היא. ים אוֹ תוֹ  ׁש ל  אחרית ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָׁש עה
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דּ יניה, ׁש ּמ סּת לּ קים  ׁש לּ ּה , הוּ א האחרית ועכׁש ו דין , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
זהוּ  עּמ ּה . ׁש ּמ זדּ וּ גים אוֹ תם וכל היא הּמ ל לכנפי ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונכנסת

ים. בּ אחרית אׁש כּ נה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב 

ׁש נּ חלק ולמדנוּ , בּ ׁש עה  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים א וֹ תם כּ ל  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
הבּ קר וּ כ ׁש בּ א ה כינה. עם מ ׁש ּת ּת פים  ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
, הּמ ל עם עּמ ּה  נמצא הוּ א  , הּמ ל עם מתחבּ רת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בירה

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כּ נפיו . את כּ לּ ם  על ּפ וֹ רס מב )והּמ ל י וֹ מם(שם ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ אוֹ תּה  למדנ וּ , וגוֹ '. עּמ י ׁש ירה וּ ב לּ ילה  חסדּ וֹ  ה' ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְיצוּ ה

וּ מק דּ ימים הגּ בירה , עם מזדּ ּמ נים האבוֹ ת עּמ ּה ׁש עה  לדבּ ר  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
עליהם, עּמ ּה  מדבּ ר הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  עּמ ּה , ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתחבּ ר 

ׁש כתוּ ב זהוּ  כּ נפיו. את עליה לפרס לּה  קוֹ רא נ)והוּ א (שם ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ארץ  ו יּ קרא דּ בּ ר ה' אהים אל לאסף -מזמוֹ ר אל וגוֹ '. ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

- יהוה  גבוּ רה . ז וֹ  - אהים חסד. ונקרא החכמה, אוֹ ר ◌ִֹ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶזה
וגוֹ '. ארץ ויּ קרא דּ בּ ר - זה ועל רחמים. הכּ ל, ׁש למוּ ת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְזוֹ 
הרי  ל וֹ , אמר  אביו. ׁש מעוֹ ן רבּ י  לפני י וֹ ׁש ב היה אלעזר ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י 
ה"א. וא"ו ה"א יוֹ "ד דּ ין. הוּ א מקוֹ ם בּ כל אהים ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָׁש נינוּ 
נקרא לּמ ה יהו"ה. אדנ"י כּ מוֹ  אהים, ׁש נּ קרא מק וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵי ׁש 

מקוֹ ם בּ כל הן  הרחמים אוֹ ת יּ וֹ ת והרי ?אהים, ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב אמר בּ ּמ קרא, כּ תוּ ב  זה  ּכ ד )לוֹ , היּ וֹ ם(דברים וידעּת  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
וכת וּ ב האהים, הוּ א ה' כּ י  לבב אל  (מלכיםוה ׁש בוֹ ת ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יח) ׁש בּ מקוֹ םא ידעּת י, זה דּ בר לוֹ , אמר האהים. הוּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָה'
דּ ין. י ׁש  רחמים ׁש יּ ׁש  בּ מקוֹ ם ולפעמים רחמים, י ׁש  דּ ין ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
רחמים. מקוֹ ם בּ כל יהו "ה זה, ׁש כּ כה וּ ראה בּ א לוֹ , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָאמר
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ׁש עה בּ א וֹ ת ּה  ׁש יר . לת ּק ן עליהם  ממ נּ ים  שׂ רים  יד וֹ  ותחת  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מ ּט ה ,
וחמׁש  אלף  א וֹ תם  כּ ל  וּ מז ּמ רים  הער בּ ים  בּ ין  ׁש ל  זמן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תע וֹ רר 
ממ נּ ה עליהם  מתמנּ ה  היללה , בּ עלי ר בּ וֹ א  אלף  ות ׁש עים  ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵמא וֹ ת 
עליהם ממ נּ ים  יד וֹ  ותחת  ׁש לּ מ ּט ה , כּ נגד יד וּ ת וּ ן, וּ ׁש מ וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ה זּ מר , א וֹ ת וֹ  לת ּק ן כה)שׂ רים  עריצים.(שם זמיר ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

הלּ יל בּ אוֹ ת ּה  ׁש ּמ גּ יע ׁש ּמ חוּ ץ ׁש עה אוֹ תם כּ ל מתעוֹ ררים ה, ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
והדּ ינים נמצא, א וּ פתח ,ׁש וֹ כ הכּ ל ואז ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַלּפ רכת,
עד  אלּ ה, על אלּ ה כּ אחד מתמנּ ים כּ לּ ם מתעוֹ ררים, ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
מתכּ נּ סים, וכלּ ם הלּ ילה ׁש נּ חלק אחר  הלּ ילה. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ חלק 
כּ מ וֹ  הּמ חנוֹ ת, כּ ל את וּ מכנּ ס  אחד  ממ נּ ה עליהם ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתמנּ ה

י)ׁש נּ אמר כּ נגד (במדבר  אסף, וּ ׁש מוֹ  וגוֹ ', הּמ חנוֹ ת  לכל מאּס ף ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
וּ מברים ממנּ ים שׂ רים אוֹ תם כּ ל יד וֹ  ותחת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
נע"ר אוֹ תוֹ  קם הבּ קר , ׁש בּ א כּ יון ה בּ קר . ׁש בּ א עד  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְּת הלּ וֹ ת.
כּ ׁש ּמ תעוֹ רר למׁש . ונכנס אוֹ תם, לטהר  אּמ וֹ  מדי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוי וֹ נק
,הּמ ל עם הגּ בירה ׁש ּמ דבּ רת רצוֹ ן עת היא אז ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַהבּ קר,
הגּ בירה על וּ פוֹ רס בּ רכוֹ ת ׁש ל אחד  ח וּ ט  מּמ נּ וּ   מוֹ ׁש ְוהּמ ל◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עּמ ּה  ׁש ּמ זדּ וּ גים הם מי עּמ ּה . ׁש ּמ זדּ וּ גים אוֹ תם אוֹ תםועל  ? ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י כּ ׁש נּ חלק. בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
לקבּ ל  ׁש בּ אה בּ ׁש עה הגּ בירה  עם ׁש בּ א מי  ׁש ל חלק וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
ׁש הּמ ל בּ ׁש עה עּמ ּה , ונמצא עּמ ּה , לדבּ ר  הּמ ל ּפ ני ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶאת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הגּ בירה. את לקבּ ל ימינוֹ  את קלט )מ וֹ ׁש יט (תהלים ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
היּ ם אחרית מי  ים . בּ אחרית אׁש כּ נה  ׁש חר כנפי  אוֹ תּה אא ? ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ראׁש ית, היתה ׁש כּ ׁש נּ חלק , היא. ים אוֹ תוֹ  ׁש ל  אחרית ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָׁש עה
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דּ יניה, ׁש ּמ סּת לּ קים  ׁש לּ ּה , הוּ א האחרית ועכׁש ו דין , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
זהוּ  עּמ ּה . ׁש ּמ זדּ וּ גים אוֹ תם וכל היא הּמ ל לכנפי ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונכנסת

ים. בּ אחרית אׁש כּ נה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב 

ׁש נּ חלק ולמדנוּ , בּ ׁש עה  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים א וֹ תם כּ ל  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
הבּ קר וּ כ ׁש בּ א ה כינה. עם מ ׁש ּת ּת פים  ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
, הּמ ל עם עּמ ּה  נמצא הוּ א  , הּמ ל עם מתחבּ רת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בירה

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כּ נפיו . את כּ לּ ם  על ּפ וֹ רס מב )והּמ ל י וֹ מם(שם ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ אוֹ תּה  למדנ וּ , וגוֹ '. עּמ י ׁש ירה וּ ב לּ ילה  חסדּ וֹ  ה' ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְיצוּ ה

וּ מק דּ ימים הגּ בירה , עם מזדּ ּמ נים האבוֹ ת עּמ ּה ׁש עה  לדבּ ר  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
עליהם, עּמ ּה  מדבּ ר הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  עּמ ּה , ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתחבּ ר 

ׁש כתוּ ב זהוּ  כּ נפיו. את עליה לפרס לּה  קוֹ רא נ)והוּ א (שם ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ארץ  ו יּ קרא דּ בּ ר ה' אהים אל לאסף -מזמוֹ ר אל וגוֹ '. ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

- יהוה  גבוּ רה . ז וֹ  - אהים חסד. ונקרא החכמה, אוֹ ר ◌ִֹ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶזה
וגוֹ '. ארץ ויּ קרא דּ בּ ר - זה ועל רחמים. הכּ ל, ׁש למוּ ת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְזוֹ 
הרי  ל וֹ , אמר  אביו. ׁש מעוֹ ן רבּ י  לפני י וֹ ׁש ב היה אלעזר ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י 
ה"א. וא"ו ה"א יוֹ "ד דּ ין. הוּ א מקוֹ ם בּ כל אהים ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָׁש נינוּ 
נקרא לּמ ה יהו"ה. אדנ"י כּ מוֹ  אהים, ׁש נּ קרא מק וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵי ׁש 

מקוֹ ם בּ כל הן  הרחמים אוֹ ת יּ וֹ ת והרי ?אהים, ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב אמר בּ ּמ קרא, כּ תוּ ב  זה  ּכ ד )לוֹ , היּ וֹ ם(דברים וידעּת  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
וכת וּ ב האהים, הוּ א ה' כּ י  לבב אל  (מלכיםוה ׁש בוֹ ת ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יח) ׁש בּ מקוֹ םא ידעּת י, זה דּ בר לוֹ , אמר האהים. הוּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָה'
דּ ין. י ׁש  רחמים ׁש יּ ׁש  בּ מקוֹ ם ולפעמים רחמים, י ׁש  דּ ין ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
רחמים. מקוֹ ם בּ כל יהו "ה זה, ׁש כּ כה וּ ראה בּ א לוֹ , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָאמר
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יהו"ה, כּ תוּ ב אז לדין, רחמים הרׁש עים ׁש ּמ ה ּפ כים ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ ב ׁש עה
ׁש ׁש  הדּ בר , סוֹ ד  ראה בּ א אבל אהים . אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְוק וֹ ראים
ׁש הכּ ל  גּ ב על ואף לבדּ ּה , ודרגּ ה דּ ר גּ ה וכל הן, ֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת
כּ ל  ראה , בּ א מזּ ה. זה נפרדים וא בּ אחד, וּ מקרים ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶאחד

הּמ אוֹ ר וֹ ת  וכל וּ מתלהטים(שמתלהטים)הנּ טיעוֹ ת מאירים כּ לּ ם ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
כּ לוּ ל  ׁש הכּ ל ויוֹ צא ׁש וֹ פע נהר מאוֹ תוֹ  וּ מתבּ רכים ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְונׁש קים
ל גּ ן, וּ מעל ל גּ ן א"ם נקרא הזּ ה והנּ הר הכּ ל. כּ לל וּ בוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְבּ וֹ ,
כּ ל   ּכ וּ מ וּ ם מּמ נּ ה. נפרד וא עּמ ּה  מׁש ּת ּת ף ׁש עדן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִמוּ ם
בּ ּה  וּ פוֹ תחים  עבר  לכל ונׁש קים  וׁש וֹ פעים יוֹ צאים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ עינוֹ ת
בּ ּה . ּפ תוּ חים  ורחמים מּמ נּ ה, נמצאים רחמים כּ ן ועל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ תחים,
מּמ נּ ה. יוֹ צא  ודין גּ בוּ רה, נקבה  אם, לּה  ׁש ּק וֹ ראים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
וּ מוּ ם דּ ינים, מתעוֹ ררים מצּ דּ יה הרי לבדּ ּה , רחמים ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת
ונׁש ּפ ע  בּ רחמים, האוֹ תיּ וֹ ת בּ דין. ונקוּ ד בּ רחמים כּ תוּ ב  ָּכ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אחת. דּ ר גּ ה הנּ ה יה וֹ "ה, כן כּ מוֹ  מצּ דּ ּה , ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִדּ ין

דּ רגּ הדּ רגּ ה  וּ מתעוֹ ררת יוֹ צאת  הזּ וֹ  הראׁש וֹ נה מצּ ד  - ׁש ניּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
גּ בוּ  ׁש נּ קראת בּ אוֹ תיּ וֹ תאחרת אהים נקרא וזה רה, ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌

והראׁש ית מּמ ׁש . נאחזה.(אחת)הלּ לוּ  וּ בוֹ  אנּפ ין, מזּ עיר היא ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אחזה ה וּ א(זה)וּ מוּ ם ה' כּ י האהים, ה' כּ תוּ ב בּ זה ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌

ׁש ניּ ה. דּ ר גּ ה וזוֹ הי אחד, והוּ א האוֹ תיּ וֹ ת, בּ א לּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָהאהים,

.הּמ ל ׁש ל דּ ין בּ ית הרי אחרוֹ ן, כּ תר  צדק. - ׁש ליׁש ית ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדּ ר גּ ה
נקראת ישׂ ראל וּ כנסת נקרא, וכ כּ תוּ ב  ּכ אדנ"י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ 
ׁש ׁש  הן ואלּ ו נׁש לם, הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם ה זּ ה  והם הזּ ה, ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַבּ ם
אחד  עם אחד  נקׁש ר והכּ ל הדּ ין, בּ ׁש מוֹ ת ׁש נּ קראוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת

תהלי זוהר 

יתה 521זוהר הלימוד שבט סדר יג ליו

נתהלי מזמור | לחודש ט  | שני ספר 

אבּ א, לפני נוֹ ח אם לוֹ , אמר ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  פרוּ ד, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְבּ לי
ׁש כּ תוּ ב  זה, על  ׁש מעּת י ג )הרי  אהיה,(שמות  אׁש ר אהיה ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

החברים, ּפ רׁש וּ ה הרי  בּ ני, אלעזר לוֹ , אמר  בּ וֹ . עוֹ מד  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוא
אהיה, הוּ א.  ּכ הדּ בר  וס וֹ ד נק ׁש ר . הכּ ל אחד בּ דבר ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועכׁש ו
מת ּפ ר ׁש ים, וא סתוּ מים ׁש כּ ׁש בילים הכּ ל . ׁש ל כּ לל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶזה
הכּ ל , ׁש ל הכּ לל אהיה, נקרא אז אחד , בּ מקוֹ ם ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ כלוּ לים

וא נגלה.סתוּ ם  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

הכּ ל ,אחר את   למׁש עבר  נהר  ואוֹ תוֹ  רא ׁש ית מּמ נּ וּ  ׁש יּ צאה ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֹ
מז ּמ ן  אהיה אהיה, כּ ן על כּ לוֹ מר , אהיה. אׁש ר נקרא ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲאזי
הכּ לל  הוּ א אני  עכׁש ו כּ לוֹ מר, - אהיה הכּ ל. וּ להוֹ ליד   ְלהמׁש י◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האם, ׁש התעבּ רה - אהיה א ׁש ר  ּפ רט. כּ ל ׁש ל הכּ לל  הכּ ל, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶׁש ל 
העלי וֹ ן. הם  את וּ לגלּ וֹ ת הּפ רטים כּ ל את להוֹ ציא ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַועתידה
ואמר ׁש ּפ ר ׁש  עד הדּ בר, ּפ רט  מהוּ  לדעת מ ׁש ה רצה  ּכ ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחר

וּ מצאתי (יהוה)אהיה אהיה. אׁש ר כתוּ ב א וכאן ּפ רט. זהוּ  - ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ה ּמ מׁש לה עדּ וּ ן ׁש ל  בּ קׁש ר - אׁש ר  ,הּמ ל ׁש מה ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ ספרוֹ 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עליוֹ נה, בּ חבר וּ תא ל )נמצאת  בּ אׁש רי (בראשית ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
י וֹ רד  אי וּ ראה בּ א  להוֹ ליד . עתידה אהיה בּ נוֹ ת, אר וּ ני ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

ה ּק דוֹ ׁש  הם ס וֹ ד את להוֹ דיע לדרגּ ה הקדוש מדּ ר גּ ה את  (להראות ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
הוא) הנּ ס ּת ברוך ה כּ ל, ׁש ל הכּ לל אהיה, בּ ראׁש וֹ נה רלמׁש ה. ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

- וסימן ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  כּ לל , התגּ לּ ה ח)ׁש א ואהיה(משלי  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
וכת וּ ב וגוֹ ', אמוֹ ן כח)אצלוֹ  וגוֹ '.(איוב  ערכּ ּה  אנוֹ ׁש  ידע א ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

הוֹ ציא  ּכ ו)אחר הכל  תחלת העליונה, הראשית  של  הנּ הר,(סוד אוֹ תוֹ  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אהיה, אׁש ר ואמר להוֹ ליד . ועתידה ׁש התע בּ רה העלי וֹ נה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָהאם
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יהו"ה, כּ תוּ ב אז לדין, רחמים הרׁש עים ׁש ּמ ה ּפ כים ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ ב ׁש עה
ׁש ׁש  הדּ בר , סוֹ ד  ראה בּ א אבל אהים . אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְוק וֹ ראים
ׁש הכּ ל  גּ ב על ואף לבדּ ּה , ודרגּ ה דּ ר גּ ה וכל הן, ֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת
כּ ל  ראה , בּ א מזּ ה. זה נפרדים וא בּ אחד, וּ מקרים ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶאחד

הּמ אוֹ ר וֹ ת  וכל וּ מתלהטים(שמתלהטים)הנּ טיעוֹ ת מאירים כּ לּ ם ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
כּ לוּ ל  ׁש הכּ ל ויוֹ צא ׁש וֹ פע נהר מאוֹ תוֹ  וּ מתבּ רכים ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְונׁש קים
ל גּ ן, וּ מעל ל גּ ן א"ם נקרא הזּ ה והנּ הר הכּ ל. כּ לל וּ בוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְבּ וֹ ,
כּ ל   ּכ וּ מ וּ ם מּמ נּ ה. נפרד וא עּמ ּה  מׁש ּת ּת ף ׁש עדן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִמוּ ם
בּ ּה  וּ פוֹ תחים  עבר  לכל ונׁש קים  וׁש וֹ פעים יוֹ צאים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ עינוֹ ת
בּ ּה . ּפ תוּ חים  ורחמים מּמ נּ ה, נמצאים רחמים כּ ן ועל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ תחים,
מּמ נּ ה. יוֹ צא  ודין גּ בוּ רה, נקבה  אם, לּה  ׁש ּק וֹ ראים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
וּ מוּ ם דּ ינים, מתעוֹ ררים מצּ דּ יה הרי לבדּ ּה , רחמים ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת
ונׁש ּפ ע  בּ רחמים, האוֹ תיּ וֹ ת בּ דין. ונקוּ ד בּ רחמים כּ תוּ ב  ָּכ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אחת. דּ ר גּ ה הנּ ה יה וֹ "ה, כן כּ מוֹ  מצּ דּ ּה , ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִדּ ין

דּ רגּ הדּ רגּ ה  וּ מתעוֹ ררת יוֹ צאת  הזּ וֹ  הראׁש וֹ נה מצּ ד  - ׁש ניּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
גּ בוּ  ׁש נּ קראת בּ אוֹ תיּ וֹ תאחרת אהים נקרא וזה רה, ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌

והראׁש ית מּמ ׁש . נאחזה.(אחת)הלּ לוּ  וּ בוֹ  אנּפ ין, מזּ עיר היא ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אחזה ה וּ א(זה)וּ מוּ ם ה' כּ י האהים, ה' כּ תוּ ב בּ זה ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌

ׁש ניּ ה. דּ ר גּ ה וזוֹ הי אחד, והוּ א האוֹ תיּ וֹ ת, בּ א לּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָהאהים,

.הּמ ל ׁש ל דּ ין בּ ית הרי אחרוֹ ן, כּ תר  צדק. - ׁש ליׁש ית ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדּ ר גּ ה
נקראת ישׂ ראל וּ כנסת נקרא, וכ כּ תוּ ב  ּכ אדנ"י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ 
ׁש ׁש  הן ואלּ ו נׁש לם, הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם ה זּ ה  והם הזּ ה, ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַבּ ם
אחד  עם אחד  נקׁש ר והכּ ל הדּ ין, בּ ׁש מוֹ ת ׁש נּ קראוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת
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אבּ א, לפני נוֹ ח אם לוֹ , אמר ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  פרוּ ד, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְבּ לי
ׁש כּ תוּ ב  זה, על  ׁש מעּת י ג )הרי  אהיה,(שמות  אׁש ר אהיה ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

החברים, ּפ רׁש וּ ה הרי  בּ ני, אלעזר לוֹ , אמר  בּ וֹ . עוֹ מד  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוא
אהיה, הוּ א.  ּכ הדּ בר  וס וֹ ד נק ׁש ר . הכּ ל אחד בּ דבר ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועכׁש ו
מת ּפ ר ׁש ים, וא סתוּ מים ׁש כּ ׁש בילים הכּ ל . ׁש ל כּ לל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶזה
הכּ ל , ׁש ל הכּ לל אהיה, נקרא אז אחד , בּ מקוֹ ם ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ כלוּ לים

וא נגלה.סתוּ ם  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

הכּ ל ,אחר את   למׁש עבר  נהר  ואוֹ תוֹ  רא ׁש ית מּמ נּ וּ  ׁש יּ צאה ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֹ
מז ּמ ן  אהיה אהיה, כּ ן על כּ לוֹ מר , אהיה. אׁש ר נקרא ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲאזי
הכּ לל  הוּ א אני  עכׁש ו כּ לוֹ מר, - אהיה הכּ ל. וּ להוֹ ליד   ְלהמׁש י◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האם, ׁש התעבּ רה - אהיה א ׁש ר  ּפ רט. כּ ל ׁש ל הכּ לל  הכּ ל, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶׁש ל 
העלי וֹ ן. הם  את וּ לגלּ וֹ ת הּפ רטים כּ ל את להוֹ ציא ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַועתידה
ואמר ׁש ּפ ר ׁש  עד הדּ בר, ּפ רט  מהוּ  לדעת מ ׁש ה רצה  ּכ ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחר

וּ מצאתי (יהוה)אהיה אהיה. אׁש ר כתוּ ב א וכאן ּפ רט. זהוּ  - ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ה ּמ מׁש לה עדּ וּ ן ׁש ל  בּ קׁש ר - אׁש ר  ,הּמ ל ׁש מה ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ ספרוֹ 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עליוֹ נה, בּ חבר וּ תא ל )נמצאת  בּ אׁש רי (בראשית ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
י וֹ רד  אי וּ ראה בּ א  להוֹ ליד . עתידה אהיה בּ נוֹ ת, אר וּ ני ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

ה ּק דוֹ ׁש  הם ס וֹ ד את להוֹ דיע לדרגּ ה הקדוש מדּ ר גּ ה את  (להראות ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
הוא) הנּ ס ּת ברוך ה כּ ל, ׁש ל הכּ לל אהיה, בּ ראׁש וֹ נה רלמׁש ה. ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

- וסימן ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  כּ לל , התגּ לּ ה ח)ׁש א ואהיה(משלי  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
וכת וּ ב וגוֹ ', אמוֹ ן כח)אצלוֹ  וגוֹ '.(איוב  ערכּ ּה  אנוֹ ׁש  ידע א ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

הוֹ ציא  ּכ ו)אחר הכל  תחלת העליונה, הראשית  של  הנּ הר,(סוד אוֹ תוֹ  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אהיה, אׁש ר ואמר להוֹ ליד . ועתידה ׁש התע בּ רה העלי וֹ נה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָהאם
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וא להוֹ ליד, התחילה  ּכ אחר  הכּ ל. וּ לתּק ן לה וֹ ליד  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעתידה
הכּ ל . ויתּת ּק ן יוֹ ציא עכׁש ו כּ ל וֹ מר , אהיה. רק אלּ א אׁש ר, ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָכת וּ ב

אתאחר  עזב  בּ מקוֹ מ וֹ , התּת ּק ן ואחד אחד וכל יצא ׁש הכּ ל ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש עה וּ באוֹ תּה  הּק יּ וּ ם . וזה ּפ רט, זה יהו"ה. ואמר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַהכּ ל 
ונדבּ ק  והנּ גלה, הנּ סּת ר הּק ד וֹ ׁש  הם סוֹ ד את מׁש ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָידע
רבּ י  בּ א חלק וֹ . אׁש רי העוֹ לם. בּ ני ׁש אר נד בּ קוּ  א  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה

ונׁש ק יד וֹ .אלעזר  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

את ל וֹ ,אמר לכ ּת ב ׁש א הזּ הר והלאה מכּ אן  בּ ני, אלעזר ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
לכּת ב י וֹ דע  ׁש א מי  ׁש כּ ל  כּ ראוּ י. אלּ א הּק ד וֹ ׁש  ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַה ם
קׁש ר האמוּ נה קׁש ר את ולקׁש ר כּ ראוּ י  הּק ד וֹ ׁש  הם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶאת 
עליו  כּ תוּ ב  הּק ד וֹ ׁש , הם את ליחד כּ די  אחד עם  אחד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש ל 

טו) ּת כּ רת (במדבר  הכּ רת הפר  מצותוֹ  ואת בּ זה ה' דבר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִכּ י
אחת מאוֹ ת אחד קׁש ר א וֹ  אחת  דּ רגּ ה ׁש החסיר אפלּ וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְוגוֹ '.
מכּ ל  נסּת ר הכּ ל, ׁש ל הכּ לל - בּ ראׁש וֹ נה  י' ראה , בּ א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵמהן.
קוֹ צוֹ  וּ נקבה. זכר ׁש ל  הכּ לל נפּת חים, א הבילים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,
את ׁש ּמ וֹ ציאה י '  ּכ אחר  לאין. רוֹ מז ׁש לּ מעלה י וֹ "ד ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל 
בּ זה ה', מּמ נּ וּ  וּ להתעבּ ר מּמ נּ וּ , וי וֹ צא ׁש וֹ פע  הנּ הר  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 

ב )כּ תוּ ב מוּ ם(בראשית יצא. וא יצא  מעדן. יצא  ונהר ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ואם רעיתי. כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם מּמ נּ וּ . להּפ רד צרי א  ָּכ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש ׁש ה כּ אן והרי אחד , מׁש מע נהר, כּ ת וּ ב כּ ּת אמר , זה ? ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מוֹ ציאה י' נכלל. הכּ ל וּ ב ׁש ׁש ה ׁש ׁש ה, מוֹ ציאה י ' ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַודּ אי.
מהם, והתעבּ רה האם, ׁש ּמ ניקה בנים וּ ׁש ני  נהר, אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלפניה
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אוֹ תם ּת חתוּ מוֹ ציאה בּ נים והם ה', כן כּ מוֹ  - ה' . ּכ אחר ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
והאם. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהאב

וצריאחר  לפניה , אוֹ תוֹ  ושׂ מה זכר, בּ ן הוֹ ציאה ׁש הוֹ לידה, ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש ני  ויוֹ רׁש  והאם, האב נחלת את י וֹ רׁש  וזה ו', ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִלכ ּת ב 

ו"הח  ּכ אחר  לכּת ב  צרי כּ ן ועל הבּ ת. נזּ וֹ נית וּ מּמ נּ וּ  לקים, ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
להפרידם.  צרי וא כּ אחד, י"ה  ראׁש וֹ נה ׁש ה"א כּ מ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד,
את בּ ארנוּ  והרי להפרידם. צרי וא כּ אחד, ו"ה כּ אן ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַאף
חלקם אׁש רי  אחר . למק וֹ ם עוֹ לים הלּ לוּ  והדּ ברים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים.
הּמ ל ׁש ל העלי וֹ נים הּס וֹ ד וֹ ת את ׁש יּ וֹ דעים הצּ דּ יקים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לוֹ . להוֹ דוֹ ת וּ ראוּ יים קמ)הּק ד וֹ ׁש  א(תהלים ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ּפ ני את יׁש רים  יׁש ב וּ  לׁש מ י וֹ ד וּ  רבּ י צדּ יקים אמר למדנוּ , . ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נ)יהוּ דה, ארץ (שם ויּ קרא דּ בּ ר אהים  הכּ ל ,אל  ׁש למ וּ ת  . ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֹ
להּמ צא ארץ, ויּ קרא דּ בּ ר הּק דוֹ ׁש ים. האבוֹ ת ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למוּ תם
ה וּ א מקוֹ ם וּ מאיזה וּ בשׂ מחה. בּ ׁש למוּ ת ישׂ ראל כּ נסת ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִעם

עּמ ּה  הוֹ פיע.נמצא אהים יפי מכלל מצּ יּ וֹ ן ואמר, חזר ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌
העוֹ לם את לברא הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש רצה ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָלמדנ וּ ,
כּ ל  מרכּ ז יר וּ ׁש לים עשׂ ה ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  הכּ ל עשׂ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
הזּ ה וּ מהּמ קוֹ ם עליה, ציּ וֹ ן ׁש נּ קרא אחד וּ מקוֹ ם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ ,
לה בּ נוֹ ת, העוֹ לם  מתחיל צ יּ וֹ ן ׁש ל  הזּ ה וּ ב ּמ ק וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמתבּ רכת.
ארץ  ויּ קרא דּ בּ ר  ה' אהים אל  ׁש כּ תוּ ב, זה וּ  נבנה. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ וּ 

מקוֹ ם וּ מאיזה מבוֹ אוֹ . עד ׁש מׁש  יפי מּמ זרח מכלל  מ צּ יּ וֹ ן ? ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌
ׁש ל  היּ פי ׁש ל  ׁש למוּ ת ׁש היא מצּ יּ וֹ ן, כּ לוֹ מר, הוֹ פיע. ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱאהים 

הוֹ פיע. אהים ב )העוֹ לם, ירוּ ׁש לים(נ, התבּ רכה א ראה, בּ א ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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וא להוֹ ליד, התחילה  ּכ אחר  הכּ ל. וּ לתּק ן לה וֹ ליד  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעתידה
הכּ ל . ויתּת ּק ן יוֹ ציא עכׁש ו כּ ל וֹ מר , אהיה. רק אלּ א אׁש ר, ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָכת וּ ב

אתאחר  עזב  בּ מקוֹ מ וֹ , התּת ּק ן ואחד אחד וכל יצא ׁש הכּ ל ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש עה וּ באוֹ תּה  הּק יּ וּ ם . וזה ּפ רט, זה יהו"ה. ואמר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַהכּ ל 
ונדבּ ק  והנּ גלה, הנּ סּת ר הּק ד וֹ ׁש  הם סוֹ ד את מׁש ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָידע
רבּ י  בּ א חלק וֹ . אׁש רי העוֹ לם. בּ ני ׁש אר נד בּ קוּ  א  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה

ונׁש ק יד וֹ .אלעזר  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

את ל וֹ ,אמר לכ ּת ב ׁש א הזּ הר והלאה מכּ אן  בּ ני, אלעזר ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
לכּת ב י וֹ דע  ׁש א מי  ׁש כּ ל  כּ ראוּ י. אלּ א הּק ד וֹ ׁש  ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַה ם
קׁש ר האמוּ נה קׁש ר את ולקׁש ר כּ ראוּ י  הּק ד וֹ ׁש  הם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶאת 
עליו  כּ תוּ ב  הּק ד וֹ ׁש , הם את ליחד כּ די  אחד עם  אחד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש ל 

טו) ּת כּ רת (במדבר  הכּ רת הפר  מצותוֹ  ואת בּ זה ה' דבר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִכּ י
אחת מאוֹ ת אחד קׁש ר א וֹ  אחת  דּ רגּ ה ׁש החסיר אפלּ וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְוגוֹ '.
מכּ ל  נסּת ר הכּ ל, ׁש ל הכּ לל - בּ ראׁש וֹ נה  י' ראה , בּ א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵמהן.
קוֹ צוֹ  וּ נקבה. זכר ׁש ל  הכּ לל נפּת חים, א הבילים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,
את ׁש ּמ וֹ ציאה י '  ּכ אחר  לאין. רוֹ מז ׁש לּ מעלה י וֹ "ד ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל 
בּ זה ה', מּמ נּ וּ  וּ להתעבּ ר מּמ נּ וּ , וי וֹ צא ׁש וֹ פע  הנּ הר  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 

ב )כּ תוּ ב מוּ ם(בראשית יצא. וא יצא  מעדן. יצא  ונהר ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ואם רעיתי. כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם מּמ נּ וּ . להּפ רד צרי א  ָּכ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש ׁש ה כּ אן והרי אחד , מׁש מע נהר, כּ ת וּ ב כּ ּת אמר , זה ? ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מוֹ ציאה י' נכלל. הכּ ל וּ ב ׁש ׁש ה ׁש ׁש ה, מוֹ ציאה י ' ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַודּ אי.
מהם, והתעבּ רה האם, ׁש ּמ ניקה בנים וּ ׁש ני  נהר, אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלפניה
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אוֹ תם ּת חתוּ מוֹ ציאה בּ נים והם ה', כן כּ מוֹ  - ה' . ּכ אחר ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
והאם. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהאב

וצריאחר  לפניה , אוֹ תוֹ  ושׂ מה זכר, בּ ן הוֹ ציאה ׁש הוֹ לידה, ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש ני  ויוֹ רׁש  והאם, האב נחלת את י וֹ רׁש  וזה ו', ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִלכ ּת ב 

ו"הח  ּכ אחר  לכּת ב  צרי כּ ן ועל הבּ ת. נזּ וֹ נית וּ מּמ נּ וּ  לקים, ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
להפרידם.  צרי וא כּ אחד, י"ה  ראׁש וֹ נה ׁש ה"א כּ מ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד,
את בּ ארנוּ  והרי להפרידם. צרי וא כּ אחד, ו"ה כּ אן ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַאף
חלקם אׁש רי  אחר . למק וֹ ם עוֹ לים הלּ לוּ  והדּ ברים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים.
הּמ ל ׁש ל העלי וֹ נים הּס וֹ ד וֹ ת את ׁש יּ וֹ דעים הצּ דּ יקים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לוֹ . להוֹ דוֹ ת וּ ראוּ יים קמ)הּק ד וֹ ׁש  א(תהלים ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ּפ ני את יׁש רים  יׁש ב וּ  לׁש מ י וֹ ד וּ  רבּ י צדּ יקים אמר למדנוּ , . ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נ)יהוּ דה, ארץ (שם ויּ קרא דּ בּ ר אהים  הכּ ל ,אל  ׁש למ וּ ת  . ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֹ
להּמ צא ארץ, ויּ קרא דּ בּ ר הּק דוֹ ׁש ים. האבוֹ ת ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למוּ תם
ה וּ א מקוֹ ם וּ מאיזה וּ בשׂ מחה. בּ ׁש למוּ ת ישׂ ראל כּ נסת ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִעם

עּמ ּה  הוֹ פיע.נמצא אהים יפי מכלל מצּ יּ וֹ ן ואמר, חזר ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌
העוֹ לם את לברא הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש רצה ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָלמדנ וּ ,
כּ ל  מרכּ ז יר וּ ׁש לים עשׂ ה ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  הכּ ל עשׂ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
הזּ ה וּ מהּמ קוֹ ם עליה, ציּ וֹ ן ׁש נּ קרא אחד וּ מקוֹ ם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ ,
לה בּ נוֹ ת, העוֹ לם  מתחיל צ יּ וֹ ן ׁש ל  הזּ ה וּ ב ּמ ק וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמתבּ רכת.
ארץ  ויּ קרא דּ בּ ר  ה' אהים אל  ׁש כּ תוּ ב, זה וּ  נבנה. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ וּ 

מקוֹ ם וּ מאיזה מבוֹ אוֹ . עד ׁש מׁש  יפי מּמ זרח מכלל  מ צּ יּ וֹ ן ? ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌
ׁש ל  היּ פי ׁש ל  ׁש למוּ ת ׁש היא מצּ יּ וֹ ן, כּ לוֹ מר, הוֹ פיע. ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱאהים 

הוֹ פיע. אהים ב )העוֹ לם, ירוּ ׁש לים(נ, התבּ רכה א ראה, בּ א ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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אלף: בּ הררי בּ המוֹ ת וזיזיאיער הרים עוֹ ף כּ ל ידעּת י 

אחד . עם אחד נקׁש ר וה כּ ל מלמעלה, וציּ וֹ ן מצּ יּ וֹ ן. רק ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

ההמה מ וקא   לקר  ע ְְְְִֵַַַַַַָָָה

אלףבּ המ וֹ ת  י)ּב הררי פנחס:(נ , פ' ח"ג ר"מ:)[זוהר הכּ ל ](דף  אמר, ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֹ
בּ אתי  זה, את אמר  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אחד, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר
עוֹ לים כּ לּ ם עוֹ לים, כּ אׁש ר העוֹ לם קרבּ נוֹ ת ׁש כּ ל בּ גלל ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלגנּ י,

וכיצד  ישׂ ראל. כּ נסת סוֹ ד בּ ּת חלּ ה, עדן גּ ן  ֹבּ ראׁש וֹ נהלתו ? ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וּ ׁש חיטתוֹ  חטאיו, על מוֹ דה  ׁש אדם בּ ׁש עה ה ּק ר בּ ן , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ בהתחלת 

הּמ  על  דּ מוֹ  רוּ ח וֹ תוּ זריקת אוֹ תן אי להסּת כּ ל, יׁש  ע ּת ה ז בּ ח. ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
י וֹ תר והרי בּ המה, קרבּ ן ׁש ל  ּט עם וּ מה מזּ ה, נהנוֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְקד וֹ ׁש וֹ ת
וּ מה בּ תׁש וּ בה, ולׁש וּ ב  הרוּ ח אוֹ תּה  לׁש בּ ר לאדם ראוּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה

ה ּמ זבּ ח בּ א ׁש  וּ ל שׂ רפּה  הבּ המה ׁש חיטת ׁש ל סוֹ ד הּט עם אלּ א ? ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
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עּמ די: תבליבשׂ די לי כּ י ל אמר א ארעב אם 
אׁש ּת ה:יגוּ מאּה : עּת וּ דים ודם אבּ ירים בּ שׂ ר האוֹ כל 

לאהיםיד נדרי:זבח לעליוֹ ן וׁש לּ ם ּת וֹ דה 
וּ תכבּ דני:טו אחלּ צ צרה בּ יוֹ ם אמרטזוּ קראני ולרׁש ע 

וּת אהים חקּ י לסּפ ר  ּל עלימה בריתי א 

הרים ואלף הרים, אלף על ׁש ר וֹ בצת בּ המה ׁש יּ ׁש  מוּ ם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִהוּ א,
נקראים וכלּ ם  יוֹ ם, בּ כל נ)אוֹ כלת אלף (תהלים בּ הררי .בּ המוֹ ת ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

נעשׂ וּ  וּ מּמ ה בּ המה. ׁש אוֹ כלת בּ המה ׁש יּ ׁש  למדנוּ  זה ?ועל ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
אחת. בּ לחיכה בּ המה  אוֹ תּה  אוֹ תם לוֹ חכת כּ לּ ם ואת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵמאׁש .

ׁש כּ תוּ ב ד )זהוּ  קנּ א.(דברים אל הוּ א אכלה אׁש   היא ה' כּ י ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
אוֹ תם ׁש וֹ תה היא ׁש נים, בּ ׁש ׁש  ׁש נּ תמלּ א היּ רדּ ן מי ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוכל

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  אחת. מ)בּ גמיעה אל (איוב  יר דּ ן  יגיח  כּ י יבטח ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
לאלּ וּ  ויס וֹ ד עּק ר אלּ וּ , כּ ל ׁש ל החמ וּ רה הדּ בר , סוֹ ד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִּפ יהוּ .

מהן  מתּפ טת ׁש הרוּ ח מ וּ ם ׁש לּ מּט ה, (שרוחותהבּ המוֹ ת ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
מהן) מתפשטות למּט ההבהמות הר וּ ח אוֹ תּה  וּ מצטיּ רת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,

ואוֹ תּה  לקרבּ ן, בּ המה מביא האדם, חטא וכאׁש ר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַבּ בּ המ וֹ ת .
אוֹ תּה  וּ מתּפ טת למק וֹ מ ּה , וחוֹ זרת ע וֹ לה ז וֹ  בּ המה ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָהרוּ ח
ונהנים וּ באים  מתקרבים זה מּס וּ ג אלּ וּ  וכל בּ כ לּ ם. ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָהרוּ ח
ׁש לּ הם מ צּ ד ׁש הרי זוֹ , רוּ ח ׁש ל לבוּ ׁש  ׁש היה ודם חלב ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵמאוֹ תוֹ 

הרוּ ח(בגלל )היתה ונעשׂ וּ (שלהם)אוֹ תּה  ונזּ וֹ נוּ  נהנוּ  וכלּ ם . ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  הוּ ׁש ט, דּ ר ונכנס האדם. אוֹ תוֹ  על  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָסנגוֹ רים

הבּ המה. מן הּק רבּ ן זה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מ וּ ם
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אהים  ּב ואעידה אנכי:אהיישׂ ראל 

תמיד:ח לנגדּ י תי ֹועו אוֹ כיח זבחי על אטא 
עּת וּ דים: מּמ כלאתי פר מבּ ית חיתוֹ יאקּ ח כל לי כּ י 

אלף: בּ הררי בּ המוֹ ת וזיזיאיער הרים עוֹ ף כּ ל ידעּת י 

אחד . עם אחד נקׁש ר וה כּ ל מלמעלה, וציּ וֹ ן מצּ יּ וֹ ן. רק ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

ההמה מ וקא   לקר  ע ְְְְִֵַַַַַַָָָה

אלףבּ המ וֹ ת  י)ּב הררי פנחס:(נ , פ' ח"ג ר"מ:)[זוהר הכּ ל ](דף  אמר, ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֹ
בּ אתי  זה, את אמר  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אחד, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר
עוֹ לים כּ לּ ם עוֹ לים, כּ אׁש ר העוֹ לם קרבּ נוֹ ת ׁש כּ ל בּ גלל ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלגנּ י,

וכיצד  ישׂ ראל. כּ נסת סוֹ ד בּ ּת חלּ ה, עדן גּ ן  ֹבּ ראׁש וֹ נהלתו ? ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וּ ׁש חיטתוֹ  חטאיו, על מוֹ דה  ׁש אדם בּ ׁש עה ה ּק ר בּ ן , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ בהתחלת 

הּמ  על  דּ מוֹ  רוּ ח וֹ תוּ זריקת אוֹ תן אי להסּת כּ ל, יׁש  ע ּת ה ז בּ ח. ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
י וֹ תר והרי בּ המה, קרבּ ן ׁש ל  ּט עם וּ מה מזּ ה, נהנוֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְקד וֹ ׁש וֹ ת
וּ מה בּ תׁש וּ בה, ולׁש וּ ב  הרוּ ח אוֹ תּה  לׁש בּ ר לאדם ראוּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה

ה ּמ זבּ ח בּ א ׁש  וּ ל שׂ רפּה  הבּ המה ׁש חיטת ׁש ל סוֹ ד הּט עם אלּ א ? ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
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עּמ די: תבליבשׂ די לי כּ י ל אמר א ארעב אם 
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וּת אהים חקּ י לסּפ ר  ּל עלימה בריתי א 

הרים ואלף הרים, אלף על ׁש ר וֹ בצת בּ המה ׁש יּ ׁש  מוּ ם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִהוּ א,
נקראים וכלּ ם  יוֹ ם, בּ כל נ)אוֹ כלת אלף (תהלים בּ הררי .בּ המוֹ ת ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

נעשׂ וּ  וּ מּמ ה בּ המה. ׁש אוֹ כלת בּ המה ׁש יּ ׁש  למדנוּ  זה ?ועל ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
אחת. בּ לחיכה בּ המה  אוֹ תּה  אוֹ תם לוֹ חכת כּ לּ ם ואת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵמאׁש .

ׁש כּ תוּ ב ד )זהוּ  קנּ א.(דברים אל הוּ א אכלה אׁש   היא ה' כּ י ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
אוֹ תם ׁש וֹ תה היא ׁש נים, בּ ׁש ׁש  ׁש נּ תמלּ א היּ רדּ ן מי ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוכל

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  אחת. מ)בּ גמיעה אל (איוב  יר דּ ן  יגיח  כּ י יבטח ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
לאלּ וּ  ויס וֹ ד עּק ר אלּ וּ , כּ ל ׁש ל החמ וּ רה הדּ בר , סוֹ ד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִּפ יהוּ .

מהן  מתּפ טת ׁש הרוּ ח מ וּ ם ׁש לּ מּט ה, (שרוחותהבּ המוֹ ת ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
מהן) מתפשטות למּט ההבהמות הר וּ ח אוֹ תּה  וּ מצטיּ רת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,

ואוֹ תּה  לקרבּ ן, בּ המה מביא האדם, חטא וכאׁש ר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַבּ בּ המ וֹ ת .
אוֹ תּה  וּ מתּפ טת למק וֹ מ ּה , וחוֹ זרת ע וֹ לה ז וֹ  בּ המה ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָהרוּ ח
ונהנים וּ באים  מתקרבים זה מּס וּ ג אלּ וּ  וכל בּ כ לּ ם. ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָהרוּ ח
ׁש לּ הם מ צּ ד ׁש הרי זוֹ , רוּ ח ׁש ל לבוּ ׁש  ׁש היה ודם חלב ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵמאוֹ תוֹ 

הרוּ ח(בגלל )היתה ונעשׂ וּ (שלהם)אוֹ תּה  ונזּ וֹ נוּ  נהנוּ  וכלּ ם . ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  הוּ ׁש ט, דּ ר ונכנס האדם. אוֹ תוֹ  על  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָסנגוֹ רים

הבּ המה. מן הּק רבּ ן זה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מ וּ ם
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דּ פי: ּת ּת ן  אּמ בּ בן תדבּ ר עשׂ יתכאּב אחי אלּ ה 
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לדוד:אנא מזמוֹ ר הנּ ביאבלמנצּ ח נתן אליו בּ בוֹ א 
ׁש בע: ּב ת אל בּ א אהיםג כּ אׁש ר חנּ ני 

פׁש עי: מחה רחמי כּ רב  ּהרב(הרבה)ד כּ חסד 
טהרני: וּ מחּט אתי מעוֹ ני אדעהכּ ּב סני אני פׁש עי כּ י 

בזנות לנטמא 
הנביא נת אליו ב)בבוא  נא ](נא, לפרק תהלי חטא[שימוש לו  יש  א

 דפרי" מ' מ ד' ."ד שהוא  שלו ש ע שומשמי שמ על  יאמר 
ובוקר  ערב ג"פ אותו ואמור ."באלב בבוא  ב'  מ מ' אי "ק., בחלו

.שמ באותו גופו וימשח  .וצהרי

תהלי שימוש

מע יו   ה בה  לאחר אפיל – מיד נגי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָחאתי

וגו'ּכ י  אדע אני  ה)פׁש עי  נח:(נא , פ ' ח"א עג :)[זוהר ואמר,](דף  ּפ תח ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
נא) תמיד.(תהלים נגדּ י וחּט אתי אדע אני פׁש עי  י כּ י  ׁש כּ ּמ ה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

ׁש הרי  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  מחטאיהם להמר אדם ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני
בּ כח רק  נמחק, וא למעלה חטאוֹ  ר ׁש וּ ם אדם, ׁש חטא ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַאחר

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ר בּ ה, ּת ׁש וּ בה ב )ׁש ל בּ נּ תר(ירמיה ּת כבּ סי  אם כּ י ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אדם ׁש חטא כּ יון  ראה, בּ א לפני. עונ נכּת ם בּ רית ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותרבּ י 
בּ וֹ  וּ כׁש חטא ר ׁש ם. עוֹ שׂ ה  - אחת ּפ עם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ׁש ליׁש ית ּפ עם בּ וֹ  חטא הר ׁש ם. אוֹ תוֹ  י וֹ תר  מתחזּ ק - ׁש ניּ ה  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַּפ עם
עוֹ נ נכּת ם כּ תוּ ב ואז זה, לצד זה מ צּ ד ה כּ תם אוֹ תוֹ  מתּפ ט  -ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני   הּמ ל דוד ׁש חטא כּ יון ראה, בּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְלפני.
עליו  נר ׁש ם חטא ׁש אוֹ תוֹ  חׁש ב  ׁש בע , בּ ת ׁש ל העסק על  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַהוּ א
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ובוקר  ערב ג"פ אותו ואמור ."באלב בבוא  ב'  מ מ' אי "ק., בחלו

.שמ באותו גופו וימשח  .וצהרי

תהלי שימוש

מע יו   ה בה  לאחר אפיל – מיד נגי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָחאתי

וגו'ּכ י  אדע אני  ה)פׁש עי  נח:(נא , פ ' ח"א עג :)[זוהר ואמר,](דף  ּפ תח ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
נא) תמיד.(תהלים נגדּ י וחּט אתי אדע אני פׁש עי  י כּ י  ׁש כּ ּמ ה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

ׁש הרי  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  מחטאיהם להמר אדם ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני
בּ כח רק  נמחק, וא למעלה חטאוֹ  ר ׁש וּ ם אדם, ׁש חטא ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַאחר

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ר בּ ה, ּת ׁש וּ בה ב )ׁש ל בּ נּ תר(ירמיה ּת כבּ סי  אם כּ י ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אדם ׁש חטא כּ יון  ראה, בּ א לפני. עונ נכּת ם בּ רית ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותרבּ י 
בּ וֹ  וּ כׁש חטא ר ׁש ם. עוֹ שׂ ה  - אחת ּפ עם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ׁש ליׁש ית ּפ עם בּ וֹ  חטא הר ׁש ם. אוֹ תוֹ  י וֹ תר  מתחזּ ק - ׁש ניּ ה  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַּפ עם
עוֹ נ נכּת ם כּ תוּ ב ואז זה, לצד זה מ צּ ד ה כּ תם אוֹ תוֹ  מתּפ ט  -ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני   הּמ ל דוד ׁש חטא כּ יון ראה, בּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְלפני.
עליו  נר ׁש ם חטא ׁש אוֹ תוֹ  חׁש ב  ׁש בע , בּ ת ׁש ל העסק על  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַהוּ א

תהלי זוהר 
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כּ תוּ ב  מה יב )?לעוֹ למים. ב  א(שמואל  חּט את העביר ה' גּ ם ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌
מלּ פניו. הרׁש ם אוֹ תוֹ  העבר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָתמוּ ת.

דּ וד אמר  ׁש ל היתה ׁש בע ׁש בּ ת ׁש נינוּ  והרי  אבּ א, רבּ י לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה  נתן לּמ ה הע וֹ לם, ׁש נּ ברא מ יּ וֹ ם ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

לזה מּק דם  החּת י לאוּ ר יּ ה הוּ א  ּׁש ל בּ רו דּ רכּ וֹ   ּכ לוֹ , אמר  ? ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
להיוֹ ת אדם לבן  ׁש ּמ זּמ נת גּ ב  על אף - הוּ א  ּבּ ר ו ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ יון  זה. ׁש ל זמ נּ וֹ  ׁש ּמ גּ יע עד אוֹ תּה  ונ וֹ שׂ א אחר  מק דּ ים ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש לּ וֹ ,
ׁש בּ א הזּ ה האחר  מלּ פני  אוֹ תּה  ׁש נּ שׂ א זה נדחה זמנּ וֹ , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הגּ יע
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני וקׁש ה מהעוֹ לם, וּ מסּת לּ ק   ּכ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר
הזּ ה. האחר  מלּ פני  זמנּ וֹ  הגּ יע  א כּ ׁש עדין מהע וֹ לם ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעבירוֹ 

החּת י  לא וּ ר יּ ה  ׁש נּ ּת נה ׁש בע ׁש בּ ת שאמרנו]וסוֹ ד בּ ּת חלּ ה,[כפי ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ טרם לכנען הּק דוֹ ׁש ה הארץ  נּת נה ל ּמ ה ותמצא ודיּ ק  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵצא
ודבר הוּ א אחד סוֹ ד וה כּ ל זה. דבר  ותמצא ישׂ ראל, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אוּ 
וׁש ב  חטאוֹ  על  ׁש הוֹ דה גּ ב על אף דּ וד , ראה, בּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶאחד.
ׁש חטא חטאים מאוֹ תם וּ רצוֹ נוֹ  מלּ בּ וֹ  הסיר א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה,
יגרם ׁש ּמ א ּת מיד  עליהם פחד  כּ י  ׁש בע, בּ ת ׁש ל חטא ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵוּ מאוֹ תוֹ 
אוֹ תם ׁש כח א ולכן הּס כּ נה, בּ ׁש עת עליו ויקטרג מהם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד

וּ מרצוֹ נוֹ .מ ּמ נּ וּ  ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

אדע אחר,דּ בר אני  פ ׁש עי ׁש ּת לוּ יוֹ תכּ י  הדּ רגוֹ ת  כּ ל - ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
תמיד  נגדּ י וחּט אתי  אדע. אני אדם בּ ני חטאי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ הם
ׁש מה ׁש בּ א עד מּט מאתּה  יצאה ׁש א הלּ בנה פגימת ז וֹ  -ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֹ
לבטח, ישׂ ראל ויׁש ב וּ  העוֹ לם התבּ ּס ם ואז ב ׁש למוּ ת, ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוהאירה

ה)ׁש כּ ת וּ ב א ּת חת(מלכים איׁש  לבטח וישׂ ראל יהוּ דה ויּ ׁש ב  ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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תמיד: נגדּ י ּב עיניווחּט אתי והרע חטאתי  ּלבד ל 

וא תמיד, נגדּ י  וחּט אתי  - זה כּ ל ועם ּת אנתוֹ . ותחת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַגּ פנ וֹ 
כּ מ וֹ  לבא, לעתיד הּמ ׁש יח מל ׁש יּ בא עד מהע וֹ לם ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנפסק

יג )ׁש נּ אמר הארץ.(זכריה מן אעביר  הּט מאה רוּ ח ואת ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

וע ול מאל  לימי יסטה ולא  מחטאיו  לה מר אד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹצרי
אד הרי וי  י כל חטאיו לב ק  לאד  צרי זה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָל
ה ל  ע  לכיוה לפניו  מדי ע עדי ני  ת מ ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָע מד

תמידוח ּט אתי  ה)נגדּ י  וישב:(נא, פ' ח"א קצא .)[זוהר רבּ י ](דף אמר ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ו א יוֹ סי , מחטאיו להמר  לאדם  צרי זה מוּ ם ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌

בּ חטאיו  לבדּ ק  לאדם צרי זה כּ ל  ועם ול שׂ מאל, לימין  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיסטה
עדים  ׁש ני  מ ּמ ּט תוֹ , עוֹ מד כּ ׁש אדם ׁש הרי  וי וֹ ם, י וֹ ם ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

היּ וֹ ם  כּ ל עּמ וֹ  והוֹ לכים לפניו -ע וֹ מדים לקוּ ם האדם ר וֹ צה  . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
עיניו: ׁש ּפ וֹ תח בּ ׁש עה לוֹ  אוֹ מרים העדים ד )אוֹ תם  עיני(משלי  ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

- ללכת רגליו וּ מסדּ ר קם . ּנגד יי ׁש ירוּ  ועפעּפ י י בּ יטוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְלנכח
לוֹ : אוֹ מרים העדים  רגל(שם)אוֹ תם  מעגּ ל כּ ן,ּפ לּ ס  ועל וגוֹ '. ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

יוֹ ם בּ כל  מחטאיו. להמר ל וֹ   צרי יוֹ ם , בּ כל  האדם ְכּ ׁש הוֹ ל◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עשׂ ה מה בּ כל ולבדּ ק להתבּ וֹ נן צרי ה לּ ילה, כּ ׁש בּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָוי וֹ ם,
כּ די  ּת מיד , בּ הם ויסּת כּ ל מהם  ׁש יּ ׁש וּ ב  כּ די ההוּ א היּ וֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ר בּ וֹ נ וֹ , לפני נא)ׁש יּ ׁש וּ ב תמיד(תהלים נגדּ י ,וחּט אתי  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
מהם. ׁש יּ ׁש וּ ב ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

לל חטא היה  מה לה וד חטא   ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהא

וגו'ל  ּו )לבד משפטים:(נא, פ' ח"ב ק"ז .)[זוהר הּמ ל](דף דּ וד ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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כּ תוּ ב  מה יב )?לעוֹ למים. ב  א(שמואל  חּט את העביר ה' גּ ם ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌
מלּ פניו. הרׁש ם אוֹ תוֹ  העבר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָתמוּ ת.

דּ וד אמר  ׁש ל היתה ׁש בע ׁש בּ ת ׁש נינוּ  והרי  אבּ א, רבּ י לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה  נתן לּמ ה הע וֹ לם, ׁש נּ ברא מ יּ וֹ ם ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

לזה מּק דם  החּת י לאוּ ר יּ ה הוּ א  ּׁש ל בּ רו דּ רכּ וֹ   ּכ לוֹ , אמר  ? ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
להיוֹ ת אדם לבן  ׁש ּמ זּמ נת גּ ב  על אף - הוּ א  ּבּ ר ו ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ יון  זה. ׁש ל זמ נּ וֹ  ׁש ּמ גּ יע עד אוֹ תּה  ונ וֹ שׂ א אחר  מק דּ ים ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש לּ וֹ ,
ׁש בּ א הזּ ה האחר  מלּ פני  אוֹ תּה  ׁש נּ שׂ א זה נדחה זמנּ וֹ , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הגּ יע
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני וקׁש ה מהעוֹ לם, וּ מסּת לּ ק   ּכ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר
הזּ ה. האחר  מלּ פני  זמנּ וֹ  הגּ יע  א כּ ׁש עדין מהע וֹ לם ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעבירוֹ 

החּת י  לא וּ ר יּ ה  ׁש נּ ּת נה ׁש בע ׁש בּ ת שאמרנו]וסוֹ ד בּ ּת חלּ ה,[כפי ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ טרם לכנען הּק דוֹ ׁש ה הארץ  נּת נה ל ּמ ה ותמצא ודיּ ק  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵצא
ודבר הוּ א אחד סוֹ ד וה כּ ל זה. דבר  ותמצא ישׂ ראל, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אוּ 
וׁש ב  חטאוֹ  על  ׁש הוֹ דה גּ ב על אף דּ וד , ראה, בּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶאחד.
ׁש חטא חטאים מאוֹ תם וּ רצוֹ נוֹ  מלּ בּ וֹ  הסיר א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה,
יגרם ׁש ּמ א ּת מיד  עליהם פחד  כּ י  ׁש בע, בּ ת ׁש ל חטא ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵוּ מאוֹ תוֹ 
אוֹ תם ׁש כח א ולכן הּס כּ נה, בּ ׁש עת עליו ויקטרג מהם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד

וּ מרצוֹ נוֹ .מ ּמ נּ וּ  ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

אדע אחר,דּ בר אני  פ ׁש עי ׁש ּת לוּ יוֹ תכּ י  הדּ רגוֹ ת  כּ ל - ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
תמיד  נגדּ י וחּט אתי  אדע. אני אדם בּ ני חטאי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ הם
ׁש מה ׁש בּ א עד מּט מאתּה  יצאה ׁש א הלּ בנה פגימת ז וֹ  -ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֹ
לבטח, ישׂ ראל ויׁש ב וּ  העוֹ לם התבּ ּס ם ואז ב ׁש למוּ ת, ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוהאירה

ה)ׁש כּ ת וּ ב א ּת חת(מלכים איׁש  לבטח וישׂ ראל יהוּ דה ויּ ׁש ב  ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌
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תמיד: נגדּ י בּ עיניווחּט אתי והרע חטאתי  ּלבד ל 

וא תמיד, נגדּ י  וחּט אתי  - זה כּ ל ועם ּת אנתוֹ . ותחת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַגּ פנ וֹ 
כּ מ וֹ  לבא, לעתיד הּמ ׁש יח מל ׁש יּ בא עד מהע וֹ לם ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנפסק

יג )ׁש נּ אמר הארץ.(זכריה מן אעביר  הּט מאה רוּ ח ואת ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

וע ול מאל  לימי יסטה ולא  מחטאיו  לה מר אד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹצרי
אד הרי וי  י כל חטאיו לב ק  לאד  צרי זה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָל
ה ל  ע  לכיוה לפניו  מדי ע עדי ני  ת מ ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָע מד

תמידוח ּט אתי  ה)נגדּ י  וישב:(נא, פ' ח"א קצא .)[זוהר רבּ י ](דף אמר ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ו א יוֹ סי , מחטאיו להמר  לאדם  צרי זה מוּ ם ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌

בּ חטאיו  לבדּ ק  לאדם צרי זה כּ ל  ועם ול שׂ מאל, לימין  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיסטה
עדים  ׁש ני  מ ּמ ּט תוֹ , עוֹ מד כּ ׁש אדם ׁש הרי  וי וֹ ם, י וֹ ם ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

היּ וֹ ם  כּ ל עּמ וֹ  והוֹ לכים לפניו -ע וֹ מדים לקוּ ם האדם ר וֹ צה  . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
עיניו: ׁש ּפ וֹ תח בּ ׁש עה לוֹ  אוֹ מרים העדים ד )אוֹ תם  עיני(משלי  ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

- ללכת רגליו וּ מסדּ ר קם . ּנגד יי ׁש ירוּ  ועפעּפ י י בּ יטוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְלנכח
לוֹ : אוֹ מרים העדים  רגל(שם)אוֹ תם  מעגּ ל כּ ן,ּפ לּ ס  ועל וגוֹ '. ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

יוֹ ם בּ כל  מחטאיו. להמר ל וֹ   צרי יוֹ ם , בּ כל  האדם ְכּ ׁש הוֹ ל◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עשׂ ה מה בּ כל ולבדּ ק להתבּ וֹ נן צרי ה לּ ילה, כּ ׁש בּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָוי וֹ ם,
כּ די  ּת מיד , בּ הם ויסּת כּ ל מהם  ׁש יּ ׁש וּ ב  כּ די ההוּ א היּ וֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ר בּ וֹ נ וֹ , לפני נא)ׁש יּ ׁש וּ ב תמיד(תהלים נגדּ י ,וחּט אתי  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
מהם. ׁש יּ ׁש וּ ב ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

לל חטא היה  מה לה וד חטא   ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהא

וגו'ל  ּו )לבד משפטים:(נא, פ' ח"ב ק"ז .)[זוהר הּמ ל](דף דּ וד ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
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נא)אמר, חטא (תהלים  ּלב ד עשׂ יתיל בּ עיני והרע לתי  וגוֹ '. ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
 ּלבד ל זּ ה מה  , ּׁש חוֹ טאלבד חטאים  ׁש יּ ׁש  מ וּ ם אלּ א ? ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

לבני  ׁש חטא חטאים ויׁש  אדם, ולבני  הוּ א  ּבּ ר ו לּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָאדם
ל ּק דוֹ ׁש  ׁש חוֹ טא חטאים וי ׁש  הוּ א, - ּלּק ד וֹ ׁש -בּ רו וא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם

אדם לבני  וא לבדּ וֹ  הוּ א  ּחטא(אחרים)בּ ר ו הּמ ל דּ וד  . ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
חטא הרי ּת אמר, ואם אדם. לבני וא לבדּ וֹ  הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַל ּק דוֹ ׁש 
ערוה אה  על ׁש בּ א מי וׁש נינוּ , ׁש בע, בּ ת ׁש ל  החטא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַאוֹ תוֹ 
ל ּק דוֹ ׁש  וחטא לחברוֹ , וחטא בּ עלּה , על אוֹ תּה  אסר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ רצוֹ נה 
היה, בּ הּת ר אוֹ מר ׁש אּת ה  ׁש ההוּ א הוּ א.  ּכ א - הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ל ּק רב, ׁש יּ צא  טרם מבּ עלּה  לּה  היה וגט  ׁש לּ וֹ , את לקח  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְודוד
כּ ל  לאׁש ּת וֹ  זמן גּ ט ׁש נּ וֹ תנים ישׂ ראל כּ ל  ׁש ל מנהג היה  ֶּׁש כ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זמן  ׁש עבר ואחר ׁש בע , לבת אוּ ריּ ה עשׂ ה  וכ לחיל , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא
מה כּ ל ע שׂ ה וּ בהּת ר דּ וד, אוֹ תּה  לקח  לכּ ל , ּפ טוּ רה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה
מ ׁש איר היה א בּ אּס וּ ר , היה וזה  ּכ א  ׁש אלמלא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶע שׂ ה.

לעדוּ ת, ׁש כּ תוּ ב והינוּ  בּ יד וֹ . הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ב אוֹ תּה  (שמואל ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ודּ אי יב ) היא, ׁש אׁש ּת וֹ  עדוּ ת אׁש ּת וֹ . ׁש בע בּ ת את דּ וד ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוינחם

העוֹ לם. ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם אליו ׁש הז דּ ּמ נה היתה זוּ גוֹ  וּ בת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאׁש ּת וֹ ,
ונקרא העליונה, למרכבה רביעית רגל נעשה  שהוא  מעלה של מלכות  הדבר  (וסוד

העינים) שבע  אחת אבן על שבע , אתבת  דוד חטא  ׁש א עדוּ ת ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי 
ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  ׁש בע בּ ת ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵחטא

ׁש חטאוּ מה  וא(אלא)?החטא לבדּ וֹ  הוּ א  ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
הרג וא עּמ וֹ ן בּ ני בּ חרב  אוּ ריּ ה את ׁש הרג ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלאחר.
רבּ וֹ ן  היה דּ וד ׁש הרי יוֹ אב, ואדני  לוֹ  ׁש אמר  בּ ׁש עה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 
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יואב )עליו ׁש כּ תוּ ב (ועל מוֹ כיח , והכּ תוּ ב כג ), ׁש מ וֹ ת(שם א לּ ה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
בּ אוֹ תּה  אוֹ תוֹ  הרג וא  לי וֹ אב. אׁש ר וא לדוד, אׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ַהגּ בּ רים
נמצא ו א אוֹ מר והכּ ת וּ ב עּמ וֹ ן. בּ ני בּ חרב  אוֹ תוֹ  והרג  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש עה,

ה אוּ ריּ ה בּ דבר רק  דּ בר, בּ דבראּת וֹ  בּ א. הוּ א למעט רק חּת י. ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הרגּת  ואוֹ תוֹ  אמר, הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  בּ אוּ ר יּ ה. וא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִאוּ ריּ ה,
עקם, נחׁש  בּ וֹ  חקוּ ק היה  עּמ וֹ ן בּ ני חרב וכל ע ּמ וֹ ן. בּ ני ֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ חרב
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אמר ׁש לּ הם. זרה עבוֹ דה  והוּ א דּ רקוֹ ן, ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְדּ יוֹ קן

ׁש ּק וּ ץ. לאוֹ תוֹ  כּ ח נתּת  אותההוּ א, התגברה עמון בני  שחרב  (שכיון ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌
עקם) נחש  אותו  התחזק חזק כמה אוריה , על  ׁש הרגוּ שעה ׁש בּ ׁש עה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמ וּ ם

והתגּ בּ רה ישׂ ראל, מבּ ני  רבּ ים ועּמ וֹ  אוּ ריּ ה, את עּמ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני
עבוֹ דה אוֹ תּה  התחזּ קה חזק כּ ּמ ה ע ּמ וֹ ן, בּ ני חרב ׁש עה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 

ׁש ּק וּ ץ. ◌ִ◌ָ◌ָזרה

א וּ ר יּ הואם עליו ׁש כּ תוּ ב כּ יון צ דּ יק , היה א ׁש אוּ ריּ ה ּת אמר  ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
 ּכ א - מקוֹ מ וֹ החּת י ׁש ם א לּ א היה, הוּ א צדּ יק ! ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

מקוֹ מ וֹ  ׁש ם על  הגּ לעדי, ויפּת ח ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  חּת י, ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָהיה
עּמ וֹ ן  בּ ני ׁש ּק וּ ץ הח ּת י , אוּ ר יּ ה בּ דבר זה ועל . ּכ ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
דּ יוֹ קן  מ ּמ ׁש  הי וּ  דּ וד ׁש ּמ חנוֹ ת אהים, מחנה על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתגּ בּ ר
למעלה ּפ גם זה, מחנה דּ וד  ׁש ּפ גם ׁש עה  וּ באוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

דּ וד, אמר  זה ועל אחר. חטאתימחנה  ּלבד אלו  ּלבד . ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
בּ דבר וזהוּ  אליו. ׁש חטא החטא אוֹ תוֹ  היה ׁש הוּ א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלאחר.
מטט וֹ ת עיניו ה' כּ י  כּ תוּ ב , עּמ וֹ ן. בּ ני בּ חרב וזהוּ  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִאוּ ריּ ה,

וכתוּ ב , ה נּ קבוֹ ת. אלּ וּ  הארץ, ד )בּ כל הּמ ה(זכריה ה' עיני  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
אמר  דּ וד ידוּ עים. הם והרי הזּ כרים . אלּ וּ  (תהליםמׁש וֹ טטים, ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
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נא)אמר, חטא (תהלים  ּלב ד עשׂ יתיל בּ עיני והרע לתי  וגוֹ '. ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
 ּלבד ל זּ ה מה  , ּׁש חוֹ טאלבד חטאים  ׁש יּ ׁש  מ וּ ם אלּ א ? ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

לבני  ׁש חטא חטאים ויׁש  אדם, ולבני  הוּ א  ּבּ ר ו לּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָאדם
ל ּק דוֹ ׁש  ׁש חוֹ טא חטאים וי ׁש  הוּ א, - ּלּק ד וֹ ׁש -בּ רו וא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם

אדם לבני  וא לבדּ וֹ  הוּ א  ּחטא(אחרים)בּ ר ו הּמ ל דּ וד  . ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
חטא הרי ּת אמר, ואם אדם. לבני וא לבדּ וֹ  הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַל ּק דוֹ ׁש 
ערוה אה  על ׁש בּ א מי וׁש נינוּ , ׁש בע, בּ ת ׁש ל  החטא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַאוֹ תוֹ 
ל ּק דוֹ ׁש  וחטא לחברוֹ , וחטא בּ עלּה , על אוֹ תּה  אסר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ רצוֹ נה 
היה, בּ הּת ר אוֹ מר ׁש אּת ה  ׁש ההוּ א הוּ א.  ּכ א - הוּ א  ָּבּ רו◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ל ּק רב, ׁש יּ צא  טרם מבּ עלּה  לּה  היה וגט  ׁש לּ וֹ , את לקח  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְודוד
כּ ל  לאׁש ּת וֹ  זמן גּ ט ׁש נּ וֹ תנים ישׂ ראל כּ ל  ׁש ל מנהג היה  ֶּׁש כ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זמן  ׁש עבר ואחר ׁש בע , לבת אוּ ריּ ה עשׂ ה  וכ לחיל , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא
מה כּ ל ע שׂ ה וּ בהּת ר דּ וד, אוֹ תּה  לקח  לכּ ל , ּפ טוּ רה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה
מ ׁש איר היה א בּ אּס וּ ר , היה וזה  ּכ א  ׁש אלמלא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶע שׂ ה.

לעדוּ ת, ׁש כּ תוּ ב והינוּ  בּ יד וֹ . הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ב אוֹ תּה  (שמואל ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ודּ אי יב ) היא, ׁש אׁש ּת וֹ  עדוּ ת אׁש ּת וֹ . ׁש בע בּ ת את דּ וד ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוינחם

העוֹ לם. ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם אליו ׁש הז דּ ּמ נה היתה זוּ גוֹ  וּ בת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאׁש ּת וֹ ,
ונקרא העליונה, למרכבה רביעית רגל נעשה  שהוא  מעלה של מלכות  הדבר  (וסוד

העינים) שבע  אחת אבן על שבע , אתבת  דוד חטא  ׁש א עדוּ ת ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי 
ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  ׁש בע בּ ת ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵחטא

ׁש חטאוּ מה  וא(אלא)?החטא לבדּ וֹ  הוּ א  ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
הרג וא עּמ וֹ ן בּ ני בּ חרב  אוּ ריּ ה את ׁש הרג ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלאחר.
רבּ וֹ ן  היה דּ וד ׁש הרי יוֹ אב, ואדני  לוֹ  ׁש אמר  בּ ׁש עה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 
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יואב )עליו ׁש כּ תוּ ב (ועל מוֹ כיח , והכּ תוּ ב כג ), ׁש מ וֹ ת(שם א לּ ה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
בּ אוֹ תּה  אוֹ תוֹ  הרג וא  לי וֹ אב. אׁש ר וא לדוד, אׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ַהגּ בּ רים
נמצא ו א אוֹ מר והכּ ת וּ ב עּמ וֹ ן. בּ ני בּ חרב  אוֹ תוֹ  והרג  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש עה,

ה אוּ ריּ ה בּ דבר רק  דּ בר, בּ דבראּת וֹ  בּ א. הוּ א למעט רק חּת י. ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הרגּת  ואוֹ תוֹ  אמר, הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  בּ אוּ ר יּ ה. וא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִאוּ ריּ ה,
עקם, נחׁש  בּ וֹ  חקוּ ק היה  עּמ וֹ ן בּ ני חרב וכל ע ּמ וֹ ן. בּ ני ֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ חרב
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  אמר ׁש לּ הם. זרה עבוֹ דה  והוּ א דּ רקוֹ ן, ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְדּ יוֹ קן

ׁש ּק וּ ץ. לאוֹ תוֹ  כּ ח נתּת  אותההוּ א, התגברה עמון בני  שחרב  (שכיון ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌
עקם) נחש  אותו  התחזק חזק כמה אוריה , על  ׁש הרגוּ שעה ׁש בּ ׁש עה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמ וּ ם

והתגּ בּ רה ישׂ ראל, מבּ ני  רבּ ים ועּמ וֹ  אוּ ריּ ה, את עּמ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני
עבוֹ דה אוֹ תּה  התחזּ קה חזק כּ ּמ ה ע ּמ וֹ ן, בּ ני חרב ׁש עה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 

ׁש ּק וּ ץ. ◌ִ◌ָ◌ָזרה

א וּ ר יּ הואם עליו ׁש כּ תוּ ב כּ יון צ דּ יק , היה א ׁש אוּ ריּ ה ּת אמר  ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
 ּכ א - מקוֹ מ וֹ החּת י ׁש ם א לּ א היה, הוּ א צדּ יק ! ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

מקוֹ מ וֹ  ׁש ם על  הגּ לעדי, ויפּת ח ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  חּת י, ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָהיה
עּמ וֹ ן  בּ ני ׁש ּק וּ ץ הח ּת י , אוּ ר יּ ה בּ דבר זה ועל . ּכ ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
דּ יוֹ קן  מ ּמ ׁש  הי וּ  דּ וד ׁש ּמ חנוֹ ת אהים, מחנה על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתגּ בּ ר
למעלה ּפ גם זה, מחנה דּ וד  ׁש ּפ גם ׁש עה  וּ באוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,

דּ וד, אמר  זה ועל אחר. חטאתימחנה  ּלבד אלו  ּלבד . ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
בּ דבר וזהוּ  אליו. ׁש חטא החטא אוֹ תוֹ  היה ׁש הוּ א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלאחר.
מטט וֹ ת עיניו ה' כּ י  כּ תוּ ב , עּמ וֹ ן. בּ ני בּ חרב וזהוּ  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִאוּ ריּ ה,

וכתוּ ב , ה נּ קבוֹ ת. אלּ וּ  הארץ, ד )בּ כל הּמ ה(זכריה ה' עיני  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
אמר  דּ וד ידוּ עים. הם והרי הזּ כרים . אלּ וּ  (תהליםמׁש וֹ טטים, ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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:בׁש פט ּת זכּ ה בּ דבר ּת צדּ ק למען הןזעשׂ יתי 
אּמ י: יחמתני וּ בחטא חוֹ ללּת י חפצּת חבּ עווֹ ן אמת הן 

תוֹ דיעני: חכמה וּ בסתם באזוֹ בטבּט חוֹ ת ּת חּט אני 
א וּ מלג ּת כבּ סני שׂ שׂ וֹ ןילבּ ין:ואטהר ּת ׁש מיעני 

עשׂ יתינא) בּ עיני בּ עיניוהרע .צרי היה עיני לפני ? ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ עינילהיוֹ ת זּ ה מה אלּ א מקוֹ ם! בּ אוֹ תוֹ  דּ וד, אמר ? ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

זמינים הי וּ   עיני ׁש הרי  יוֹ דע ׁש הייתי היה . בּ עיני ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש חטאתי,
ׁש חטאתי  החטא הרי אוֹ תם, החׁש בּת י וא לפני  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוע וֹ מדים

היה מקוֹ ם בּ איזה  בּ עיני.ועשׂ יתי, ? ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ב ׁש פט למען  ּת ז ּכ ה  ּב דבר ו )ּת צדּ ק לי :(נא, יהיה וא ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
כּ ׁש ּמ דבּ ר, אּמ ן כּ ל וּ ראה, בּ א  . לפני ל וֹ מר  ּפ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִּפ תחוֹ ן

בּ אּמ נוּ תוֹ . מדבּ ר ׁש היה הוּ א גּ ב על ואף , ה ּמ ל בּ דּ חן היה דּ וד ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
כּ די ׁש היה  כּ מוֹ  לבדּ חנוּ תוֹ  ׁש ב  ,הּמ ל לפני ׁש היה  כּ יון  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבצער,

.הּמ ל את  העוֹ ל לב דּ ח רבּ וֹ ן  אמרּת יאמר , אני  כו)ם, בּ חנני (שם  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
חטאתי  הרי .בּ נסיוֹ נ לעמד אוּ כל ׁש א אמר ּת  ואּת ה ונ ּס ני, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְה'
חטאתי , א ׁש אלמלא אמת,  דבר ויהיה  בּ דבר ּת צ דּ ק ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלמען
כּ די  ׁש חטאתי, עכ ׁש ו בּ ריקנוּ ת. דבר ויהיה אמת, דברי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
עשׂ יתי , לכן  , דּ ברי לצ דּ ק מקוֹ ם נתּת י  אמת,  דבר ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
ואמר לאּמ נוּ תוֹ  דּ וד חזר .בׁש פט ּת זכּ ה  בּ דבר ּת צ דּ ק ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלמען

ׁש נינוּ , .ל ּמ ל בּ דּ חנוּ ת  דּ ברי צער וֹ   ֹראוּ יּת ו היה א דּ וד  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אמר , הוּ א ׁש הרי  הּמ עשׂ ה, קט )לאוֹ תוֹ  בּ קרבּ י (שם חלל ולבּ י ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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בקרבי) חלל  היה שכבר חלל, בּ לּ ב (נקוד אמר, דּ וד  אבל הוּ א.  ָּכ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ּמ לא אחד  אוֹ תוֹ  רוּ ח. וּ באחד דּ ם בּ אחד היכל וֹ ת, ׁש ני ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵי ׁש 
ריקן, ה וּ א ׁש הרי  , ּכ א  ול בּ י הרע , ל יּ צר דּ יּ וּ ר יׁש  בּ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְבדם,
ודּ אי  הוּ א ולבּ י  הרע, יצר בּ וֹ  לׁש כּ ן רע לדם דיּ וּ ר  נתּת י  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוא

ד יּ וּ ר בּ לי  לאוֹ תוֹ (דם)חלל דּ וד ראוּ י א  זה,  ּׁש כ וכיון רע, ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ׁש יּ אמרוּ , לר ׁש עים, ּפ ה ּפ תחוֹ ן לתת כּ די אלּ א ׁש חטא, ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵחטא
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  וּ מחל בּ תׁש וּ בה וׁש ב חטא  ה ּמ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד

אמר זה ועל  אדם. בּ ני לׁש אר ׁש כּ ן טו)כּ ל  נא , אלּמ דה (תהלים ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יׁש וּ ב וּ  אלי וחּט אים דּ רכי .פׁש עים ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

טו)וכת וּ ב, ב  וּ בוֹ כה(שמואל עלה הזּ יתים  במעלה עלה ודוד ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌
ויחף  חפוּ י לוֹ  ראׁש  יחף. הל והוּ א חפוּ י ל וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָֹ◌ְורא ׁש 

היוּ ל ּמ ה והם ענׁש , לקבּ ל  נזוּ ף  עצמוֹ  עשׂ ה נזוּ ף, היה אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לר בּ וֹ  ע וֹ בד  ּׁש כ העבד אׁש רי אּמ וֹ ת . אר בּ ע  מ ּמ נּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְרחוֹ קים
י וֹ תר וּ ראה, בּ א ׁש למה. בּ תׁש וּ בה מּמ נּ וּ  ל ׁש וּ בּ  לחטא וֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָוּ מוּ דע
עליו  ׁש עברוּ  ה צּ ר וֹ ת מכּ ל גּ רא בּ ן ׁש מעי  לוֹ  ע שׂ ה מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהיה
ראוּ י  היה  ּׁש כ דבר, כּ נגדּ וֹ  דּ וד ה ׁש יב וא היּ וֹ ם, אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַעד 
היה ׁש מעי  להתבּ וֹ נן , יׁש  עכ ׁש ו חטאיו. התכּ ּפ רוּ  וּ בזה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָל וֹ ,

חכ  ועשׂ הּת למיד לדוד יצא לּמ ה בּ וֹ , היתה ר בּ ה  וחכמה ם, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עשׂ ה מה כּ ל  לוֹ ל וֹ  והכניס הדּ בר, היה אחר מּמ קוֹ ם אלּ א ? ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

זה, דּ בר  עשׂ ה בּ ל בּ וֹ  מה ׁש הרי  דּ וד , ׁש ל לת וֹ עלּת וֹ  זה וכל ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ ׁש בר לבּ וֹ  ו ׁש בר ׁש למה בּ תׁש וּ בה ל ׁש וּ ב לוֹ  גּ רם ׁש מעי , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלוֹ 

הוּ א,רב  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני ל בּ וֹ   ֹמּת ו דמע וֹ ת הרבּ ה וׁש פ , ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עליוֹ ן  מּמ קוֹ ם ׁש הרי  ידע קלּ ל. לוֹ  אמר  ה' כּ י  אמר, זה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל

תהלי זוהר 
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:בׁש פט ּת זכּ ה בּ דבר ּת צדּ ק למען הןזעשׂ יתי 
אּמ י: יחמתני וּ בחטא חוֹ ללּת י חפצּת חבּ עווֹ ן אמת הן 

תוֹ דיעני: חכמה וּ בסתם באזוֹ בטבּט חוֹ ת ּת חּט אני 
א וּ מלג ּת כבּ סני שׂ שׂ וֹ ןילבּ ין:ואטהר ּת ׁש מיעני 

עשׂ יתינא) בּ עיני בּ עיניוהרע .צרי היה עיני לפני ? ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ עינילהיוֹ ת זּ ה מה אלּ א מקוֹ ם! בּ אוֹ תוֹ  דּ וד, אמר ? ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

זמינים הי וּ   עיני ׁש הרי  יוֹ דע ׁש הייתי היה . בּ עיני ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש חטאתי,
ׁש חטאתי  החטא הרי אוֹ תם, החׁש בּת י וא לפני  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוע וֹ מדים

היה מקוֹ ם בּ איזה  בּ עיני.ועשׂ יתי, ? ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ב ׁש פט למען  ּת ז ּכ ה  ּב דבר ו )ּת צדּ ק לי :(נא, יהיה וא ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
כּ ׁש ּמ דבּ ר, אּמ ן כּ ל וּ ראה, בּ א  . לפני ל וֹ מר  ּפ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִּפ תחוֹ ן

בּ אּמ נוּ תוֹ . מדבּ ר ׁש היה הוּ א גּ ב על ואף , ה ּמ ל בּ דּ חן היה דּ וד ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
כּ די ׁש היה  כּ מוֹ  לבדּ חנוּ תוֹ  ׁש ב  ,הּמ ל לפני ׁש היה  כּ יון  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבצער,

.הּמ ל את  העוֹ ל לב דּ ח רבּ וֹ ן  אמרּת יאמר , אני  כו)ם, בּ חנני (שם  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
חטאתי  הרי .בּ נסיוֹ נ לעמד אוּ כל ׁש א אמר ּת  ואּת ה ונ ּס ני, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְה'
חטאתי , א ׁש אלמלא אמת,  דבר ויהיה  בּ דבר ּת צ דּ ק ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלמען
כּ די  ׁש חטאתי, עכ ׁש ו בּ ריקנוּ ת. דבר ויהיה אמת, דברי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
עשׂ יתי , לכן  , דּ ברי לצ דּ ק מקוֹ ם נתּת י  אמת,  דבר ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
ואמר לאּמ נוּ תוֹ  דּ וד חזר .בׁש פט ּת זכּ ה  בּ דבר ּת צ דּ ק ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלמען

ׁש נינוּ , .ל ּמ ל בּ דּ חנוּ ת  דּ ברי צער וֹ   ֹראוּ יּת ו היה א דּ וד  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אמר , הוּ א ׁש הרי  הּמ עשׂ ה, קט )לאוֹ תוֹ  בּ קרבּ י (שם חלל ולבּ י ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
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בקרבי) חלל  היה שכבר חלל, בּ לּ ב (נקוד אמר, דּ וד  אבל הוּ א.  ָּכ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ּמ לא אחד  אוֹ תוֹ  רוּ ח. וּ באחד דּ ם בּ אחד היכל וֹ ת, ׁש ני ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵי ׁש 
ריקן, ה וּ א ׁש הרי  , ּכ א  ול בּ י הרע , ל יּ צר דּ יּ וּ ר יׁש  בּ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְבדם,
ודּ אי  הוּ א ולבּ י  הרע, יצר בּ וֹ  לׁש כּ ן רע לדם דיּ וּ ר  נתּת י  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוא

ד יּ וּ ר בּ לי  לאוֹ תוֹ (דם)חלל דּ וד ראוּ י א  זה,  ּׁש כ וכיון רע, ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ׁש יּ אמרוּ , לר ׁש עים, ּפ ה ּפ תחוֹ ן לתת כּ די אלּ א ׁש חטא, ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵחטא
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  וּ מחל בּ תׁש וּ בה וׁש ב חטא  ה ּמ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד

אמר זה ועל  אדם. בּ ני לׁש אר ׁש כּ ן טו)כּ ל  נא , אלּמ דה (תהלים ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יׁש וּ ב וּ  אלי וחּט אים דּ רכי .פׁש עים ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

טו)וכת וּ ב, ב  וּ בוֹ כה(שמואל עלה הזּ יתים  במעלה עלה ודוד ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌
ויחף  חפוּ י לוֹ  ראׁש  יחף. הל והוּ א חפוּ י ל וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָֹ◌ְורא ׁש 

היוּ ל ּמ ה והם ענׁש , לקבּ ל  נזוּ ף  עצמוֹ  עשׂ ה נזוּ ף, היה אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לר בּ וֹ  ע וֹ בד  ּׁש כ העבד אׁש רי אּמ וֹ ת . אר בּ ע  מ ּמ נּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְרחוֹ קים
י וֹ תר וּ ראה, בּ א ׁש למה. בּ תׁש וּ בה מּמ נּ וּ  ל ׁש וּ בּ  לחטא וֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָוּ מוּ דע
עליו  ׁש עברוּ  ה צּ ר וֹ ת מכּ ל גּ רא בּ ן ׁש מעי  לוֹ  ע שׂ ה מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהיה
ראוּ י  היה  ּׁש כ דבר, כּ נגדּ וֹ  דּ וד ה ׁש יב וא היּ וֹ ם, אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַעד 
היה ׁש מעי  להתבּ וֹ נן , יׁש  עכ ׁש ו חטאיו. התכּ ּפ רוּ  וּ בזה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָל וֹ ,

חכ  ועשׂ הּת למיד לדוד יצא לּמ ה בּ וֹ , היתה ר בּ ה  וחכמה ם, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עשׂ ה מה כּ ל  לוֹ ל וֹ  והכניס הדּ בר, היה אחר מּמ קוֹ ם אלּ א ? ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

זה, דּ בר  עשׂ ה בּ ל בּ וֹ  מה ׁש הרי  דּ וד , ׁש ל לת וֹ עלּת וֹ  זה וכל ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ ׁש בר לבּ וֹ  ו ׁש בר ׁש למה בּ תׁש וּ בה ל ׁש וּ ב לוֹ  גּ רם ׁש מעי , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלוֹ 

הוּ א,רב  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני ל בּ וֹ   ֹמּת ו דמע וֹ ת הרבּ ה וׁש פ , ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עליוֹ ן  מּמ קוֹ ם ׁש הרי  ידע קלּ ל. לוֹ  אמר  ה' כּ י  אמר, זה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל

תהלי זוהר 
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אחד  - בּ נוֹ  ׁש מה את דוד צוּ ה צוּ וּ יים ׁש ני  הדּ בר. ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָירד 
אוֹ תוֹ . ׁש צּ וּ ה הצּ וּ וּ יים ׁש אר  עם ׁש מעי, ׁש ל ואחד  י וֹ אב, ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל 

ׁש כּ תוּ ב - יוֹ אב ב )ׁש ל  א עשׂ ה(מלכים את ידעּת  א ּת ה וגם  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
א ׁש מה אפ לּ וּ  ׁש הרי  היה, נסּת ר דּ בר  צר וּ יה. בּ ן יוֹ אב ֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִלי

ידעוּ  ׁש אחרים מוּ ם  אלּ א  לדעת. ל וֹ  התגּ לּ ה(אותו)היה זה  , ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ראוּ י  א מה וגוֹ ', ידע ּת  ואּת ה אמר, זה ועל  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִל ׁש מה.

לדעת.  ְל◌ָ◌ַ◌ַ◌

זּ הׁש ל  מה גּ רא. בן ׁש מעי  עּמ והנּ ה ׁש כּ תוּ ב - ׁש מעי ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
 עּמ וּ מוּ םוהנּ ה היה, רבּ וֹ  ּת מיד ,  עּמ הוּ א מזּמ ן ? ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

זה ׁש מעי אבל יוֹ אב .  ע ּמ והנּ ה יוֹ אב  על  ל וֹ  אמר א  ָּכ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ויּ קרא הּמ ל ויּ ׁש לח . עּמ והנּ ה אמר עּמ וֹ , תמיד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצא 
חכמתוֹ  היא איפה בּ ירוּ ׁש לם. בית ל בּ נה ויּ אמר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְל ׁש מעי

בּ זה ׁש מה הצּ דדיםׁש ל וּ לכל בחכמה, ע שׂ ה הכּ ל אלּ א ? ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אני  ׁש מה, ואמר חכם, היה ׁש מעי ׁש הרי  התבּ וֹ נן. ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִהוּ א
עוֹ ד  הח וּ צה. יצא וא ׁש מעי  ידי  על ּת וֹ רה ׁש ּת גדּ ל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶרוֹ צה

ׁש כּ תוּ ב בּ חכמה, ׁש מה הׁש גּ יח אחר  טז)דּ בר ב  יצא(שמואל  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌
ּפ עמים יצוֹ א יצא זּ ה מה וּ מקלּ ל . ויקלּ ל יצוֹ א  ויּ צא מס ּפ יק ? ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ויציאה(לו) לדוד , מדרׁש וֹ  מבּ ית ׁש יּ צא  - אחת יציאה אלּ א .ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌
אחת יציאה עליו. ׁש ּמ ת עבדּ וֹ  אל  מירוּ ׁש לים ׁש יּ צא - ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַאחת
והׁש גּ יח ׁש מה ראה זה וכל לעבדים. ׁש נ יּ ה ויציאה , ַל ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
והיה אמר  זה ועל הניּ ה, היציאה א וֹ ת ּה  הּק דׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְבּ רוּ ח

מהוּ  בּ עפר  ועּפ ר ימוּ ת. ׁש בּ יציאה ידע .צאת אמרבּ י וֹ ם ? ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
בּ מים, יהיה זה ׁש מעי אל בּ עפר , היה זה אבי אל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְׁש מה ,
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עפר ׁש ם קדרוֹ ן. נחל  את ועבר ּת  צאת בּ יוֹ ם והיה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
סוֹ טה, כּ מוֹ  וּ מים עפר  להי וֹ ת ׁש מה, דּ ן  ׁש ניהם מים. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוכאן

לאביו. דּ רכּ וֹ  ׁש הסטין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְלמי

בה'ּכ ת וּ ב לוֹ  וא בע וכתוּ ב נמרצת. קללה קללני והוּ א ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
טּפ ׁש  היה ׁש מעי וכי בּ חרב. אמית אם  ?לאמר ֵ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

בּ חנית אבל א, בּ חרב יאמר  ׁש א אוֹ תוֹ , הׁש בּ יע  ּכ ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אלּ וּ 
הּת ינוֹ ק, אמר  אחד כּ אן . יׁש  דברים ׁש ני  אלּ א כּ ן . בּ חץ ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְאוֹ 
העננים. לרוּ ם עוֹ לים ׁש ּק שׂ קיו אוֹ תוֹ  הגּ דוֹ ל , הדּ ג ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְבּ נוֹ 
מוֹ ציא היה להבע , ר וֹ צה כּ ׁש היה , הּמ ל דּ וד  ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְׁש ב וּ עתוֹ 
וכ נׁש בּ ע. וׁש ם חקוּ ק ׁש ם  חקוּ ק היה ׁש ם חרבּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶאת
אמית אם לאמר בה' לוֹ  וא בע ׁש כּ תוּ ב  ל ׁש מעי, ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ה

הזּ וֹ  הב וּ עה היתה בּ ּמ ה בּ חרב.בּ חרב. שהשם? הזו (בחרב  ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
שבועה) בה רקק ׁש מה.הקדוש  דּ ן אחר  ודבר  נׁש בּ ע. ֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ חרב 

אליו. דּ ברים הרי - בּ דברים אבי , אל  בּ א בּ קללה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאמר,
עשׂ ה ׁש מה ולכן בּ חרב . וא  אוֹ תוֹ  הרג המפרׁש  ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַוּ ב ם
ל ּמ ה אוֹ תוֹ , הׁש בּ יע ׁש דּ וד ׁש כּ יון להתבּ וֹ נן, י ׁש  עכׁש ו . ָּכ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הלּ ב  ׁש הרי בּ עלילה, היתה  זוֹ  ׁש בוּ עה  ׁש נּ ראה א וֹ תוֹ , ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָהרג

כאחד  היוּ  א והרי והּפ ה אוֹ תוֹ , הרג  א דּ וד  ודּ אי אלּ א ? ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
אפלּ וּ  מקבּ ל א והלּ ב הכּ ל, מק בּ לים הגּ וּ ף איברי כּ ל  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָידוּ ע,
וקבּ ל  הלּ ב, היה הּמ ל דּ וד שׂ ערה. ׁש ל נימה ׁש ל  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ח וּ ט 
אׁש ר את וידעּת  , ּכ וּ מוּ ם לקבּ ל , לוֹ  ראוּ י א ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
נוֹ טר להי וֹ ת גּ וֹ רם האילן ׁש הרי ועוֹ ד, כּ תוּ ב. לּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַּת עשׂ ה 

כּ נחׁש . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְונוֹ קם
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אחד  - בּ נוֹ  ׁש מה את דוד צוּ ה צוּ וּ יים ׁש ני  הדּ בר. ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָירד 
אוֹ תוֹ . ׁש צּ וּ ה הצּ וּ וּ יים ׁש אר  עם ׁש מעי, ׁש ל ואחד  י וֹ אב, ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל 

ׁש כּ תוּ ב - יוֹ אב ב )ׁש ל  א עשׂ ה(מלכים את ידעּת  א ּת ה וגם  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
א ׁש מה אפ לּ וּ  ׁש הרי  היה, נסּת ר דּ בר  צר וּ יה. בּ ן יוֹ אב ֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִלי

ידעוּ  ׁש אחרים מוּ ם  אלּ א  לדעת. ל וֹ  התגּ לּ ה(אותו)היה זה  , ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ראוּ י  א מה וגוֹ ', ידע ּת  ואּת ה אמר, זה ועל  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִל ׁש מה.

לדעת.  ְל◌ָ◌ַ◌ַ◌

זּ הׁש ל  מה גּ רא. בן ׁש מעי  עּמ והנּ ה ׁש כּ תוּ ב - ׁש מעי ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
 עּמ וּ מוּ םוהנּ ה היה, רבּ וֹ  ּת מיד ,  עּמ הוּ א מזּמ ן ? ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

זה ׁש מעי אבל יוֹ אב .  ע ּמ והנּ ה יוֹ אב  על  ל וֹ  אמר א  ָּכ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ויּ קרא הּמ ל ויּ ׁש לח . עּמ והנּ ה אמר עּמ וֹ , תמיד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצא 
חכמתוֹ  היא איפה בּ ירוּ ׁש לם. בית ל בּ נה ויּ אמר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְל ׁש מעי

בּ זה ׁש מה הצּ דדיםׁש ל וּ לכל בחכמה, ע שׂ ה הכּ ל אלּ א ? ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אני  ׁש מה, ואמר חכם, היה ׁש מעי ׁש הרי  התבּ וֹ נן. ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִהוּ א
עוֹ ד  הח וּ צה. יצא וא ׁש מעי  ידי  על ּת וֹ רה ׁש ּת גדּ ל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶרוֹ צה

ׁש כּ תוּ ב בּ חכמה, ׁש מה הׁש גּ יח אחר  טז)דּ בר ב  יצא(שמואל  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌
ּפ עמים יצוֹ א יצא זּ ה מה וּ מקלּ ל . ויקלּ ל יצוֹ א  ויּ צא מס ּפ יק ? ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ויציאה(לו) לדוד , מדרׁש וֹ  מבּ ית ׁש יּ צא  - אחת יציאה אלּ א .ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌
אחת יציאה עליו. ׁש ּמ ת עבדּ וֹ  אל  מירוּ ׁש לים ׁש יּ צא - ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַאחת
והׁש גּ יח ׁש מה ראה זה וכל לעבדים. ׁש נ יּ ה ויציאה , ַל ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
והיה אמר  זה ועל הניּ ה, היציאה א וֹ ת ּה  הּק דׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְבּ רוּ ח

מהוּ  בּ עפר  ועּפ ר ימוּ ת. ׁש בּ יציאה ידע .צאת אמרבּ י וֹ ם ? ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
בּ מים, יהיה זה ׁש מעי אל בּ עפר , היה זה אבי אל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְׁש מה ,
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עפר ׁש ם קדרוֹ ן. נחל  את ועבר ּת  צאת בּ יוֹ ם והיה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
סוֹ טה, כּ מוֹ  וּ מים עפר  להי וֹ ת ׁש מה, דּ ן  ׁש ניהם מים. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוכאן

לאביו. דּ רכּ וֹ  ׁש הסטין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְלמי

בה'ּכ ת וּ ב לוֹ  וא בע וכתוּ ב נמרצת. קללה קללני והוּ א ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
טּפ ׁש  היה ׁש מעי וכי בּ חרב. אמית אם  ?לאמר ֵ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

בּ חנית אבל א, בּ חרב יאמר  ׁש א אוֹ תוֹ , הׁש בּ יע  ּכ ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אלּ וּ 
הּת ינוֹ ק, אמר  אחד כּ אן . יׁש  דברים ׁש ני  אלּ א כּ ן . בּ חץ ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְאוֹ 
העננים. לרוּ ם עוֹ לים ׁש ּק שׂ קיו אוֹ תוֹ  הגּ דוֹ ל , הדּ ג ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְבּ נוֹ 
מוֹ ציא היה להבע , ר וֹ צה כּ ׁש היה , הּמ ל דּ וד  ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְׁש ב וּ עתוֹ 
וכ נׁש בּ ע. וׁש ם חקוּ ק ׁש ם  חקוּ ק היה ׁש ם חרבּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶאת
אמית אם לאמר בה' לוֹ  וא בע ׁש כּ תוּ ב  ל ׁש מעי, ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ה

הזּ וֹ  הב וּ עה היתה בּ ּמ ה בּ חרב.בּ חרב. שהשם? הזו (בחרב  ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
שבועה) בה רקק ׁש מה.הקדוש  דּ ן אחר  ודבר  נׁש בּ ע. ֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ חרב 

אליו. דּ ברים הרי - בּ דברים אבי , אל  בּ א בּ קללה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאמר,
עשׂ ה ׁש מה ולכן בּ חרב . וא  אוֹ תוֹ  הרג המפרׁש  ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַוּ ב ם
ל ּמ ה אוֹ תוֹ , הׁש בּ יע ׁש דּ וד ׁש כּ יון להתבּ וֹ נן, י ׁש  עכׁש ו . ָּכ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הלּ ב  ׁש הרי בּ עלילה, היתה  זוֹ  ׁש בוּ עה  ׁש נּ ראה א וֹ תוֹ , ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָהרג

כאחד  היוּ  א והרי והּפ ה אוֹ תוֹ , הרג  א דּ וד  ודּ אי אלּ א ? ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
אפלּ וּ  מקבּ ל א והלּ ב הכּ ל, מק בּ לים הגּ וּ ף איברי כּ ל  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָידוּ ע,
וקבּ ל  הלּ ב, היה הּמ ל דּ וד שׂ ערה. ׁש ל נימה ׁש ל  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ח וּ ט 
אׁש ר את וידעּת  , ּכ וּ מוּ ם לקבּ ל , לוֹ  ראוּ י א ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
נוֹ טר להי וֹ ת גּ וֹ רם האילן ׁש הרי ועוֹ ד, כּ תוּ ב. לּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַּת עשׂ ה 

כּ נחׁש . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְונוֹ קם
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דּ כּ ית: עצמוֹ ת ּת גלנה מחטאייאושׂ מחה ּפ ני הסּת ר 
מחה: עוֹ נתי אהיםיבוכל לי בּ רא טהוֹ ר לב 

ּב קרבּ י: ׁש  חדּ  נכוֹ ן ורוּ חיגורוּ ח מלּ פני ּת ׁש ליכני אל 

התל ודוד ה יח ל חר ז  קרי ח נכ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָורח
קר י.  ח  נכ רח  תְְִִֵַַָא

וגו ',לב אהים לי  ּב רא יב )טה וֹ ר וישב:(נא, פ' ח"א קצב:[זוהר (דף  ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

ּפ תח,]) יהוּ דה נא)רבּ י אהים (תהלים לי בּ רא טהוֹ ר לב ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌
בּ קר בּ י חדּ ׁש  נכוֹ ן לב ור וּ ח אבל בּ אר וּ הוּ , הזּ ה הּפ ס וּ ק את . ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ג )טהוֹ ר , א וגוֹ ',(מלכים  מע  לב  ּלעבד ונתּת  ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
טו)וכת וּ ב טהוֹ ר(משלי  לב  ּכ וּ מוּ ם ּת מיד, מׁש ּת ה לב  וטוֹ ב ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

כּ מ וֹ  ודּ אי , נכוֹ ן רוּ ח זהוּ  - בּ קרבּ י ח דּ ׁש  נכוֹ ן ור וּ ח ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי.
א)ׁש נּ אמר הּמ ים,(בראשית  ּפ ני  על מרחפת אהים  ור וּ ח ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

והתע וֹ ררוּ  הּמ ׁש יח, ׁש ל ר וּ ח וֹ  זוֹ  יא)והתעוֹ ררוּ , ורוּ ח(יחזקאל ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌
חדּ ׁש  נכוֹ ן רוּ ח אוֹ תוֹ  התּפ לּ ל , ודוד בּ קר בּ כם. אּת ן ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲחדׁש ה 

◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ קר בּ י .

אתמ וּ ם  ׁש ּמ סטה עועים ורוּ ח טמא לב האחר מהצּ ד  ׁש יּ ׁש  ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
עועים, רוּ ח ׁש נּ קראת טמאה  רוּ ח היא וזוֹ  העוֹ לם, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

ׁש נּ אמר  יט )כּ מוֹ  כּ ן (ישעיה ועל עועים, רוּ ח בּ קרבּ ּה   מס ה' ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חדּ ׁש  זּ ה מה בּ קרבּ י. חדּ ׁש  נכ וֹ ן הלּ בנה.ור וּ ח חדּ וּ ׁש  זה ? ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וּ מוּ ם וקיּ ם, חי ישׂ ראל מל דּ וד הלּ בנה, ׁש ּמ תחדּ ׁש ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
רבּ י  אמר  . בּ דּ ר הוֹ לכים היוּ  יוֹ סי ור בּ י אלעזר ר בּ י  חדּ ׁש .  ָּכ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב זה אלעזר , לר בּ י  כב )י וֹ סי  א ויּ עמד (מלכים הר וּ ח ו יּ צא ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
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אצא ויּ אמר בּ ּמ ה. אליו ה' ויּ אמר  אפּת נּ וּ  אני ויּ אמר ה' ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
צא ּת וּ כל  וגם ּת פּת ה ו יּ אמר  נביאיו כּ ל בּ פי  ׁש קר  רוּ ח ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוהייתי
הנּ ׁש מוֹ ת, וכי  היּ זרעאלי. נבוֹ ת רוּ ח ׁש היתה וׁש נינוּ  כן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוע שׂ ה
לעוֹ לם לׁש וּ ב  יכ וֹ לוֹ ת הן למעלה, ועוֹ מד וֹ ת ׁש ע וֹ לוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

וגוֹ '.הזּ ה בּ פי ׁש קר  ר וּ ח  והייתי אצא ׁש אמר , ּת מוּ ּה  והדּ בר  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌

אחאב ועוֹ ד , עליו  נענׁש  הּט עם הּת וֹ רהמה דּ ין ׁש הרי ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ׁש כּ ת וּ ב הוּ א,  ּכ י שׂ ראל  לפני  ׁש מוּ אל אׁש ם (שמואל ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אחאב ח) ואם י ּק ח, הּט וֹ בים וזיתיכם וכרמיכם שׂ דוֹ תיכם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶאת
היה דּ ין בּ נב וֹ ת, כּ רם א וֹ ת ּה  כּ רםנטל  ל וֹ  ׁש היתה ועוֹ ד, ! ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

רצה וא  זהב, אוֹ  ראחרת, בּ א ׁש אל ּת . יפה לוֹ , אמר אה,! ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌
להסּת כּ ל  יׁש  כּ אן נב וֹ ת, ׁש ל רוּ ח ׁש היא ׁש אמר וּ  הזּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָהרוּ ח
הּק דוֹ ׁש  לפני ולעמד  לעלוֹ ת  יכוֹ לה נב וֹ ת ׁש ל  הרוּ ח וכי  -ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

הרוּ ח ויּ צא ׁש כּ תוּ ב ׁש קר, לב ּק ׁש  הוּ א  ּצדּ יק,בּ ר ו הוּ א ואם ? ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
אמת ׁש ל עוֹ לם ׁש הוּ א ההוּ א, בּ עוֹ לם ׁש קר  יב ּק ׁש  וּ מהאי ? ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌

ׁש כּ ן  כּ ל  א ההוּ א בּ עוֹ לם  ׁש קר, צדּ יק  צרי א הזּ ה ?בּ עוֹ לם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני לעמד  יכוֹ ל  אי צדּ יק, אינוֹ  ?ואם ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  לפני  לעמד צ דּ יק   ּכ כּ ל היה א נבוֹ ת ודּ אי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש זּ וֹ הי  בּ ע וֹ לם, ׁש לטה היתה אחרת רוּ ח  אלּ א הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
וזוֹ הי  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  ועוֹ לה עוֹ מדת ׁש ּת מיד  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַרוּ ח
בּ ׁש קר, רגיל  ׁש הוּ א וּ מי  לׁש ּק ר, העוֹ לם בּ ני את ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ סטה
ׁש קר ר וּ ח והייתי אצא אמר  זה ועל בּ ׁש קר , ּת מיד  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ ל 
כן. ועשׂ ה צא לוֹ  אמר הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  כּ ן ועל  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְוגוֹ ',

ׁש כּ תוּ ב ׁש בּ ארוּ הוּ  כּ מוֹ  מכּ אן , קא)צא ׁש קרים(תהלים דּ בר ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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דּ כּ ית: עצמוֹ ת ּת גלנה מחטאייאושׂ מחה ּפ ני הסּת ר 
מחה: עוֹ נתי אהיםיבוכל לי בּ רא טהוֹ ר לב 

ּב קרבּ י: ׁש  חדּ  נכוֹ ן ורוּ חיגורוּ ח מלּ פני ּת ׁש ליכני אל 

התל ודוד ה יח ל חר ז  קרי ח נכ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָורח
קר י.  ח  נכ רח  תְְִִֵַַָא

וגו ',לב אהים לי  ּב רא יב )טה וֹ ר וישב:(נא, פ' ח"א קצב:[זוהר (דף  ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

ּפ תח,]) יהוּ דה נא)רבּ י אהים (תהלים לי בּ רא טהוֹ ר לב ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌
בּ קר בּ י חדּ ׁש  נכוֹ ן לב ור וּ ח אבל בּ אר וּ הוּ , הזּ ה הּפ ס וּ ק את . ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ג )טהוֹ ר , א וגוֹ ',(מלכים  מע  לב  ּלעבד ונתּת  ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
טו)וכת וּ ב טהוֹ ר(משלי  לב  ּכ וּ מוּ ם ּת מיד, מׁש ּת ה לב  וטוֹ ב ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

כּ מ וֹ  ודּ אי , נכוֹ ן רוּ ח זהוּ  - בּ קרבּ י ח דּ ׁש  נכוֹ ן ור וּ ח ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי.
א)ׁש נּ אמר הּמ ים,(בראשית  ּפ ני  על מרחפת אהים  ור וּ ח ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

והתע וֹ ררוּ  הּמ ׁש יח, ׁש ל ר וּ ח וֹ  זוֹ  יא)והתעוֹ ררוּ , ורוּ ח(יחזקאל ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌
חדּ ׁש  נכוֹ ן רוּ ח אוֹ תוֹ  התּפ לּ ל , ודוד בּ קר בּ כם. אּת ן ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲחדׁש ה 

◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ קר בּ י .

אתמ וּ ם  ׁש ּמ סטה עועים ורוּ ח טמא לב האחר מהצּ ד  ׁש יּ ׁש  ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
עועים, רוּ ח ׁש נּ קראת טמאה  רוּ ח היא וזוֹ  העוֹ לם, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

ׁש נּ אמר  יט )כּ מוֹ  כּ ן (ישעיה ועל עועים, רוּ ח בּ קרבּ ּה   מס ה' ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חדּ ׁש  זּ ה מה בּ קרבּ י. חדּ ׁש  נכ וֹ ן הלּ בנה.ור וּ ח חדּ וּ ׁש  זה ? ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וּ מוּ ם וקיּ ם, חי ישׂ ראל מל דּ וד הלּ בנה, ׁש ּמ תחדּ ׁש ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
רבּ י  אמר  . בּ דּ ר הוֹ לכים היוּ  יוֹ סי ור בּ י אלעזר ר בּ י  חדּ ׁש .  ָּכ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב זה אלעזר , לר בּ י  כב )י וֹ סי  א ויּ עמד (מלכים הר וּ ח ו יּ צא ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
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אצא ויּ אמר בּ ּמ ה. אליו ה' ויּ אמר  אפּת נּ וּ  אני ויּ אמר ה' ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
צא ּת וּ כל  וגם ּת פּת ה ו יּ אמר  נביאיו כּ ל בּ פי  ׁש קר  רוּ ח ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוהייתי
הנּ ׁש מוֹ ת, וכי  היּ זרעאלי. נבוֹ ת רוּ ח ׁש היתה וׁש נינוּ  כן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוע שׂ ה
לעוֹ לם לׁש וּ ב  יכ וֹ לוֹ ת הן למעלה, ועוֹ מד וֹ ת ׁש ע וֹ לוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

וגוֹ '.הזּ ה בּ פי ׁש קר  ר וּ ח  והייתי אצא ׁש אמר , ּת מוּ ּה  והדּ בר  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌

אחאב ועוֹ ד , עליו  נענׁש  הּט עם הּת וֹ רהמה דּ ין ׁש הרי ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ׁש כּ ת וּ ב הוּ א,  ּכ י שׂ ראל  לפני  ׁש מוּ אל אׁש ם (שמואל ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אחאב ח) ואם י ּק ח, הּט וֹ בים וזיתיכם וכרמיכם שׂ דוֹ תיכם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶאת
היה דּ ין בּ נב וֹ ת, כּ רם א וֹ ת ּה  כּ רםנטל  ל וֹ  ׁש היתה ועוֹ ד, ! ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

רצה וא  זהב, אוֹ  ראחרת, בּ א ׁש אל ּת . יפה לוֹ , אמר אה,! ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌
להסּת כּ ל  יׁש  כּ אן נב וֹ ת, ׁש ל רוּ ח ׁש היא ׁש אמר וּ  הזּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָהרוּ ח
הּק דוֹ ׁש  לפני ולעמד  לעלוֹ ת  יכוֹ לה נב וֹ ת ׁש ל  הרוּ ח וכי  -ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

הרוּ ח ויּ צא ׁש כּ תוּ ב ׁש קר, לב ּק ׁש  הוּ א  ּצדּ יק,בּ ר ו הוּ א ואם ? ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
אמת ׁש ל עוֹ לם ׁש הוּ א ההוּ א, בּ עוֹ לם ׁש קר  יב ּק ׁש  וּ מהאי ? ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌

ׁש כּ ן  כּ ל  א ההוּ א בּ עוֹ לם  ׁש קר, צדּ יק  צרי א הזּ ה ?בּ עוֹ לם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני לעמד  יכוֹ ל  אי צדּ יק, אינוֹ  ?ואם ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  לפני  לעמד צ דּ יק   ּכ כּ ל היה א נבוֹ ת ודּ אי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש זּ וֹ הי  בּ ע וֹ לם, ׁש לטה היתה אחרת רוּ ח  אלּ א הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
וזוֹ הי  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  ועוֹ לה עוֹ מדת ׁש ּת מיד  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַרוּ ח
בּ ׁש קר, רגיל  ׁש הוּ א וּ מי  לׁש ּק ר, העוֹ לם בּ ני את ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ סטה
ׁש קר ר וּ ח והייתי אצא אמר  זה ועל בּ ׁש קר , ּת מיד  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ ל 
כן. ועשׂ ה צא לוֹ  אמר הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  כּ ן ועל  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְוגוֹ ',

ׁש כּ תוּ ב ׁש בּ ארוּ הוּ  כּ מוֹ  מכּ אן , קא)צא ׁש קרים(תהלים דּ בר ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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על  ועוֹ ד, ודּ אי. ׁש קר  ר וּ ח  היא זה וּ מוּ ם עיני, לנגד י כּ וֹ ן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִא 
הרג אוֹ תוֹ  הרג ל ּמ ה כּ רמוֹ , את  ונטל  נבוֹ ת את הרג ?מה ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ונטל  דין בּ לי אוֹ תוֹ  הרג נענׁש . דין בּ לי  אוֹ תוֹ  ׁש הרג ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ תוּ ב  ּכ וּ מוּ ם כּ רמוֹ , כא)את א ירׁש ּת ,(מלכים  וגם הרצחּת  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש רוּ ח בּ עוֹ לם אדם בּ ני הם  כּ ּמ ה וּ ראה וּ בא  נענׁש . כּ ן ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְועל
בּ כ ּמ ה בּ ע וֹ לם ׁש וֹ לט והוּ א בּ ׁש קר, אוֹ תם מסטה ה זּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהקר 
כּ ן  ועל  ה דּ ברים. את בּ ארנוּ  והנּ ה מע שׂ ים, וּ בכּמ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצדדים
הּט מאה,  ֹמּת ו לצאת ורצה מּמ נּ וּ  להמר  בּ ּק ׁש  הּמ ל ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד

נא)ׁש כּ תוּ ב חדּ ׁש (תהלים נכ וֹ ן  ור וּ ח אהים לי בּ רא טהוֹ ר לב  ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ּת י בּ קר בּ י כּ ן ועל ׁש קר. רוּ ח הוּ א והאחר נכ וֹ ן, רוּ ח היא זוֹ  . ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

טמאה. ואחת קדוֹ ׁש ה  אחת הן, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדרגוֹ ת

חסדי לע רר ה ' לפני להתקרב  א  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָקר

וגו',לב אהים לי ּב רא  יב )טהוֹ ר ויקרא:(נא, פ ' ח"א (דף[זוהר ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

זה]ה'.) לוֹ , אמר ׁש מעוֹ ן. ר בּ י לפני  מצוּ י היה חזקיּ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
זּ ה מה קריבוּ ת. א וֹ  להיוֹ ת , צרי היה קרוּ ב קר בּ ן, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

מאוֹ תםקר בּ ן  הוּ א קר בּ ן  לחברים, ידוּ ע זה  הרי  לוֹ , אמר  ? ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ונקׁש  כּ אחד כּ לּ ם ׁש נּ קרבים הּק דוֹ ׁש ים עםהכּ תרים זה רים  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

ה ם את לתּק ן ׁש לם, בּ יחוּ ד  אחד, נעשׂ ים ׁש כּ לּ ם עד ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ֶזה
כּ תרים אוֹ תם ׁש ל קרבּ ן לה'. קר בּ ן ׁש כּ תוּ ב זה וּ  כּ רא וּ י. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ די  כּ ראוּ י  וּ ליחד וֹ  ה ּק דוֹ ׁש  הם להתּת ּק ן ה וּ א, לה' ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים
ׁש התעּט ר הּק דוֹ ׁש  והם העוֹ למוֹ ת. בּ כל רחמים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צאוּ 
וא רחמים לעוֹ רר כּ די  זה וכל הכּ ל. את לבם ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ עטר וֹ תיו
אנוּ  - לה' לא הים. וא ה וּ א, לה'  ּכ וּ מוּ ם  דּ ין. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְלעוֹ רר
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מּמ נּ י: ּת קּ ח אל  ורוּ חידקדׁש יׁש ע שׂ שׂ וֹ ן לּ י הׁש יבה 
תסמכני: וחּט איםטונדיבה דּ רכי פׁש עים אלּמ דה 

ׁש וּ בוּ : י היםטזאליא מדּ מים אהיהצּ ילני 
:צדקת לׁש וֹ ני ּת רנּ ן שׂ פתייזּת ׁש וּ עתי אדני 

:ּת הלּ ת יגּ יד וּ פי ואּת נהיחּת פּת ח זבח תחּפ ץ א כּ י 

וא רחמים ר וֹ צים אנוּ  לאהים. וא רחמים, לעוֹ רר  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
הלּ ל וּ , הדּ ברים  את  והרוחּת י ׁש אלּת י חלקי  אׁש רי אמר, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִדין.

כּ תוּ ב , הרי אבל הדּ בר. בּ רוּ ר נא)וזהוּ  לי (תהלים  בּ רא טהוֹ ר לב ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וגו', יב )אהים זבחי (נא, תבזה. א אהים ונדכּ ה נׁש בּ ר לב  ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

קר בּ ן  זה,  ּכ ודּ אי לוֹ , אמר ה '. זבחי  וא כּ תוּ ב, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱאהים
בּ צּ פ וֹ ן, ׁש חיטתן ולכן אהים. זבחי אלּ א כתוּ ב , א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱאהים
הגּ בוּ רה ׁש ל  הצּ ד אוֹ תוֹ  א הים, בּ ׁש ביל  היא זביחה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
רחמים ויתגּ בּ ר וּ  הדּ ין, ויחלׁש  הדּ ין , ר וּ ח  את ויׁש בּ ר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תבּ ם
הדּ ין  ׁש ל והּת קף הכּ ח את ל ׁש בּ ר אהים, זבחי  כּ ן ועל דּ ין. ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעל 
הּת ּק יפה ר וּ ח אוֹ תּה  ׁש ּת היה נׁש בּ רה, רוּ ח ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ׁש ה ,
לעמד   צרי אדם ואז ותקּפ ּה . וכחּה  ר וּ חּה  יתגּ בּ ר וא ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ רה,
ׁש ּת היה כּ די בּ מעשׂ יו, ויתבּ יּ ׁש  נׁש בּ רה, בּ ר וּ ח הּמ ז בּ ח ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל 
ויתגּ בּ ר וּ  יתבּ ם, ׁש הדּ ין כּ די והכּ ל ׁש בוּ רה, ּת ּק יפה רוּ ח ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תּה 

הדּ ין. על ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים

מ ד  יענה  הוי"ה אז ה כינה  ע תפ ה  תח ה ה  ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָא ר
וגו 'אדני  ּת פּת ח יז)שׂ פתי סרי :(נא, תמני תקונא  הזוהר לד[תיקוני (דף  ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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על  ועוֹ ד, ודּ אי. ׁש קר  ר וּ ח  היא זה וּ מוּ ם עיני, לנגד י כּ וֹ ן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִא 
הרג אוֹ תוֹ  הרג ל ּמ ה כּ רמוֹ , את  ונטל  נבוֹ ת את הרג ?מה ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ונטל  דין בּ לי אוֹ תוֹ  הרג נענׁש . דין בּ לי  אוֹ תוֹ  ׁש הרג ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ תוּ ב  ּכ וּ מוּ ם כּ רמוֹ , כא)את א ירׁש ּת ,(מלכים  וגם הרצחּת  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש רוּ ח בּ עוֹ לם אדם בּ ני הם  כּ ּמ ה וּ ראה וּ בא  נענׁש . כּ ן ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְועל
בּ כ ּמ ה בּ ע וֹ לם ׁש וֹ לט והוּ א בּ ׁש קר, אוֹ תם מסטה ה זּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהקר 
כּ ן  ועל  ה דּ ברים. את בּ ארנוּ  והנּ ה מע שׂ ים, וּ בכּמ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצדדים
הּט מאה,  ֹמּת ו לצאת ורצה מּמ נּ וּ  להמר  בּ ּק ׁש  הּמ ל ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד

נא)ׁש כּ תוּ ב חדּ ׁש (תהלים נכ וֹ ן  ור וּ ח אהים לי בּ רא טהוֹ ר לב  ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ּת י בּ קר בּ י כּ ן ועל ׁש קר. רוּ ח הוּ א והאחר נכ וֹ ן, רוּ ח היא זוֹ  . ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

טמאה. ואחת קדוֹ ׁש ה  אחת הן, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדרגוֹ ת

חסדי לע רר ה ' לפני להתקרב  א  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָקר

וגו',לב אהים לי ּב רא  יב )טהוֹ ר ויקרא:(נא, פ ' ח"א (דף[זוהר ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

זה]ה'.) לוֹ , אמר ׁש מעוֹ ן. ר בּ י לפני  מצוּ י היה חזקיּ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
זּ ה מה קריבוּ ת. א וֹ  להיוֹ ת , צרי היה קרוּ ב קר בּ ן, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

מאוֹ תםקר בּ ן  הוּ א קר בּ ן  לחברים, ידוּ ע זה  הרי  לוֹ , אמר  ? ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ונקׁש  כּ אחד כּ לּ ם ׁש נּ קרבים הּק דוֹ ׁש ים עםהכּ תרים זה רים  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

ה ם את לתּק ן ׁש לם, בּ יחוּ ד  אחד, נעשׂ ים ׁש כּ לּ ם עד ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ֶזה
כּ תרים אוֹ תם ׁש ל קרבּ ן לה'. קר בּ ן ׁש כּ תוּ ב זה וּ  כּ רא וּ י. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ די  כּ ראוּ י  וּ ליחד וֹ  ה ּק דוֹ ׁש  הם להתּת ּק ן ה וּ א, לה' ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים
ׁש התעּט ר הּק דוֹ ׁש  והם העוֹ למוֹ ת. בּ כל רחמים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צאוּ 
וא רחמים לעוֹ רר כּ די  זה וכל הכּ ל. את לבם ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ עטר וֹ תיו
אנוּ  - לה' לא הים. וא ה וּ א, לה'  ּכ וּ מוּ ם  דּ ין. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְלעוֹ רר

תהלי זוהר 
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מּמ נּ י: ּת קּ ח אל  ורוּ חידקדׁש יׁש ע שׂ שׂ וֹ ן לּ י הׁש יבה 
תסמכני: וחּט איםטונדיבה דּ רכי פׁש עים אלּמ דה 

ׁש וּ בוּ : י היםטזאליא מדּ מים אהיהצּ ילני 
:צדקת לׁש וֹ ני ּת רנּ ן שׂ פתייזּת ׁש וּ עתי אדני 

:ּת הלּ ת יגּ יד וּ פי ואּת נהיחּת פּת ח זבח תחּפ ץ א כּ י 

וא רחמים ר וֹ צים אנוּ  לאהים. וא רחמים, לעוֹ רר  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
הלּ ל וּ , הדּ ברים  את  והרוחּת י ׁש אלּת י חלקי  אׁש רי אמר, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִדין.

כּ תוּ ב , הרי אבל הדּ בר. בּ רוּ ר נא)וזהוּ  לי (תהלים  בּ רא טהוֹ ר לב ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וגו', יב )אהים זבחי (נא, תבזה. א אהים ונדכּ ה נׁש בּ ר לב  ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

קר בּ ן  זה,  ּכ ודּ אי לוֹ , אמר ה '. זבחי  וא כּ תוּ ב, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱאהים
בּ צּ פ וֹ ן, ׁש חיטתן ולכן אהים. זבחי אלּ א כתוּ ב , א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱאהים
הגּ בוּ רה ׁש ל  הצּ ד אוֹ תוֹ  א הים, בּ ׁש ביל  היא זביחה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
רחמים ויתגּ בּ ר וּ  הדּ ין, ויחלׁש  הדּ ין , ר וּ ח  את ויׁש בּ ר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תבּ ם
הדּ ין  ׁש ל והּת קף הכּ ח את ל ׁש בּ ר אהים, זבחי  כּ ן ועל דּ ין. ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעל 
הּת ּק יפה ר וּ ח אוֹ תּה  ׁש ּת היה נׁש בּ רה, רוּ ח ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ׁש ה ,
לעמד   צרי אדם ואז ותקּפ ּה . וכחּה  ר וּ חּה  יתגּ בּ ר וא ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ רה,
ׁש ּת היה כּ די בּ מעשׂ יו, ויתבּ יּ ׁש  נׁש בּ רה, בּ ר וּ ח הּמ ז בּ ח ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל 
ויתגּ בּ ר וּ  יתבּ ם, ׁש הדּ ין כּ די והכּ ל ׁש בוּ רה, ּת ּק יפה רוּ ח ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תּה 

הדּ ין. על ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים

מ ד  יענה  הוי"ה אז ה כינה  ע תפ ה  תח ה ה  ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָא ר
וגו 'אדני  ּת פּת ח יז)שׂ פתי סרי :(נא, תמני תקונא  הזוהר לד[תיקוני (דף  ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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( תורה]ע"א  אדנ"י זוהר , ּת הלּ ת יגּ יד  וּ פי  ּת פ ּת ח  שׂ פתי  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲאדני
היכ "ל  במספר  הס ב )(חבקוקונאמרקהעולה קדשו בהיכל  וה'

של  להיכלו ליכנס שזוכה  מי  הוא זכאי  הארץ, כל מפניו
בו  שתשרה הפה  זכאי והמטרונה, המלך  את לחזות הקב "ה
תפתח, שפתי  אדני  אלהי  שאומרים אדנ"י  שהיא תפלה
בהן  שנאמר אלה כדמיון ההיכל, שערי שהן השפתים וזכאין
השכינה עם בתפלה פותח הפה שכאשר צדק, שערי לי  פתחו

זש"כ  מיד, יענה הוי"ה נח)אז א"ז (ישעי ' יענה, וה' תקרא אז
הוא יענה, וה ' אהי"ה, הוי"ה של אותיות ח ' והן  ח', מספר 

יאהדונה"י . אדנ"י הוי "ה וזהו דינו, אם ובית וראה ובוא
בכל כן  וכמו השכינה, עם בתפלתו במחשבתו  עולה האדם
היכל בפתח דופק כשהוא מיד  עושה, שהוא ומצוה מצוה
מדי חסיד, או  צדיק  או חכם או חוזה או נביא הן  המלך
הוי"ה  אז שמה עלתה השכינה אם השער לפני קורא כשהוא

מיד הקב"היענה אלא לו, שיפתח לשר או לעבד  ימתין ולא ,
כחתן  אליה לו שיש והאהבה החביבות מתוך לו פותח ממש

הכלה עלתהקואל  לא השכינה או ואם ההיא בתפלה
היכלו, לו שיפתח מחשיבו הקב "ה אין מצוה , בעשיית
להיכל  ליכנס  כדאי  הוא ואין שליח, ידי על לא ואפילו
לו  נותנים ומבחוץ תעמד, בחוץ נאמר עוליו המלך ,

תהלי זוהר 

שבלחש:קה. התפלה כל קודם  זה פסוק לאמר  הסוד יתבאר כאן
קוב "ה קו. יחוד לשם  ותפלה  מצוה כל קודם  לומר  נתקן זה סוד ובעבור 

ושכינתיה:

הזוהר זיו
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תרצה: א אהיםיטעוֹ לה נׁש בּ רהזבחי רוּ ח 
אהים ונדכּ ה נׁש ּב ר תבזה:לב א 

אינה תפלתו גם  ואם  ממונה, או שליח ידי  על בקשתו
בפניה, השערים וסוגרים החוצה אותה דוחים כראוי עולה

נאמר  א)ועליה  ולא(משלי  ישחרנני  אענה ולא יקראנני  אז
ואחד  אחד כל  ישראל  קוראים כאשר כן כמו  ימצאנני,
אם מצוה, בכל  או בתפלה או שמע בקריאת להקב"ה

זש"כ שם, נמצא לא הוא  גם שם איננה כ )השכינה (שמות

וברכתיך . אליך אבוא שמ"י את אזכיר אשר המקום בכל

וגו'ּכ י זבח תחּפ ץ יח)א משפטים:(נא, פ' ח"ב ק"ז .)[זוהר כּ תוּ ב ](דף ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌
אהים  זבחי  תרצה. א  עוֹ לה וא ּת נה זבח תחּפ ץ א  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִכּ י 

תבזה  א  אהים ונד כּ ה נ ׁש בּ ר  לב נׁש בּ רה תחּפ ץ רוּ ח א כּ י  . ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֹ
קר בּ ן, לפניו ׁש יּ קריב וּ  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ר וֹ צה א וכי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶזבח ,

חטאם להם ויתכּ ּפ ר  ׁש יּ קריבוּ  קרבּ ן לרׁש עים ּת ּק ן הוּ א ?והרי ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
מקריביםאלּ א א וקרבּ ן אהים, ל ם זה את אמר ׁש דּ וד ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ל דּ ין  ׁש הרי  ה"א. וא"ו ה"א י וֹ "ד  ל ׁש ם אלּ א אהים, ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַל ם
ׁש כּ תוּ ב  קר בּ ן, מקריבים א הדּ ין, מדּ ת א)הּק ׁש ה, אדם(ויקרא ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

תקריב  וכי א הים. ל ׁש ם וא לה', לה '. קר בּ ן מכּ ם יקריב  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִכּ י
וּ מוּ ם לה'. ׁש למים זבח לה'. ּת וֹ דה זבח לה'. מנחה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָקרבּ ן
א כּ י  לכּת ב  הצטר לאהים, אמר הּמ ל ׁש דּ וד כּ יון , ָּכ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌
א הזּ ה  ל ם ׁש הרי  תרצה. א עוֹ לה ואּת נה זבח  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַתחּפ ץ
רוּ ח אהים זבחי  ׁש כּ תוּ ב נׁש בּ רה, רוּ ח אלּ א ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקריבים,

תהלי זוהר 
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( תורה]ע"א  אדנ"י זוהר , ּת הלּ ת יגּ יד  וּ פי  ּת פ ּת ח  שׂ פתי  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲאדני
היכ "ל  במספר  הס ב )(חבקוקונאמרקהעולה קדשו בהיכל  וה'

של  להיכלו ליכנס שזוכה  מי  הוא זכאי  הארץ, כל מפניו
בו  שתשרה הפה  זכאי והמטרונה, המלך  את לחזות הקב "ה
תפתח, שפתי  אדני  אלהי  שאומרים אדנ"י  שהיא תפלה
בהן  שנאמר אלה כדמיון ההיכל, שערי שהן השפתים וזכאין
השכינה עם בתפלה פותח הפה שכאשר צדק, שערי לי  פתחו

זש"כ  מיד, יענה הוי"ה נח)אז א"ז (ישעי ' יענה, וה' תקרא אז
הוא יענה, וה ' אהי"ה, הוי"ה של אותיות ח ' והן  ח', מספר 

יאהדונה"י . אדנ"י הוי "ה וזהו דינו, אם ובית וראה ובוא
בכל כן  וכמו השכינה, עם בתפלתו במחשבתו  עולה האדם
היכל בפתח דופק כשהוא מיד  עושה, שהוא ומצוה מצוה
מדי חסיד, או  צדיק  או חכם או חוזה או נביא הן  המלך
הוי"ה  אז שמה עלתה השכינה אם השער לפני קורא כשהוא

מיד הקב"היענה אלא לו, שיפתח לשר או לעבד  ימתין ולא ,
כחתן  אליה לו שיש והאהבה החביבות מתוך לו פותח ממש

הכלה עלתהקואל  לא השכינה או ואם ההיא בתפלה
היכלו, לו שיפתח מחשיבו הקב "ה אין מצוה , בעשיית
להיכל  ליכנס  כדאי  הוא ואין שליח, ידי על לא ואפילו
לו  נותנים ומבחוץ תעמד, בחוץ נאמר עוליו המלך ,

תהלי זוהר 

שבלחש:קה. התפלה כל קודם  זה פסוק לאמר  הסוד יתבאר כאן
קוב "ה קו. יחוד לשם  ותפלה  מצוה כל קודם  לומר  נתקן זה סוד ובעבור 

ושכינתיה:

הזוהר זיו
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תרצה: א אהיםיטעוֹ לה נׁש בּ רהזבחי רוּ ח 
אהים ונדכּ ה נׁש ּב ר תבזה:לב א 

אינה תפלתו גם  ואם  ממונה, או שליח ידי  על בקשתו
בפניה, השערים וסוגרים החוצה אותה דוחים כראוי עולה

נאמר  א)ועליה  ולא(משלי  ישחרנני  אענה ולא יקראנני  אז
ואחד  אחד כל  ישראל  קוראים כאשר כן כמו  ימצאנני,
אם מצוה, בכל  או בתפלה או שמע בקריאת להקב"ה

זש"כ שם, נמצא לא הוא  גם שם איננה כ )השכינה (שמות

וברכתיך . אליך אבוא שמ"י את אזכיר אשר המקום בכל

וגו'ּכ י זבח תחּפ ץ יח)א משפטים:(נא, פ' ח"ב ק"ז .)[זוהר כּ תוּ ב ](דף ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌
אהים  זבחי  תרצה. א  עוֹ לה וא ּת נה זבח תחּפ ץ א  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִכּ י 

תבזה  א  אהים ונד כּ ה נ ׁש בּ ר  לב נׁש בּ רה תחּפ ץ רוּ ח א כּ י  . ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֹ
קר בּ ן, לפניו ׁש יּ קריב וּ  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ר וֹ צה א וכי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶזבח ,

חטאם להם ויתכּ ּפ ר  ׁש יּ קריבוּ  קרבּ ן לרׁש עים ּת ּק ן הוּ א ?והרי ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
מקריביםאלּ א א וקרבּ ן אהים, ל ם זה את אמר ׁש דּ וד ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ל דּ ין  ׁש הרי  ה"א. וא"ו ה"א י וֹ "ד  ל ׁש ם אלּ א אהים, ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַל ם
ׁש כּ תוּ ב  קר בּ ן, מקריבים א הדּ ין, מדּ ת א)הּק ׁש ה, אדם(ויקרא ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

תקריב  וכי א הים. ל ׁש ם וא לה', לה '. קר בּ ן מכּ ם יקריב  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִכּ י
וּ מוּ ם לה'. ׁש למים זבח לה'. ּת וֹ דה זבח לה'. מנחה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָקרבּ ן
א כּ י  לכּת ב  הצטר לאהים, אמר הּמ ל ׁש דּ וד כּ יון , ָּכ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌
א הזּ ה  ל ם ׁש הרי  תרצה. א עוֹ לה ואּת נה זבח  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַתחּפ ץ
רוּ ח אהים זבחי  ׁש כּ תוּ ב נׁש בּ רה, רוּ ח אלּ א ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקריבים,

תהלי זוהר 
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, ּכ וּ מוּ ם לב . וׁש ברוֹ ן עצב הוּ א א הים ׁש ל קר בּ ן ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ רה.
בּ מדּ ת ׁש הרי עצבוּ ת, להרא וֹ ת   צרי רע, חלוֹ ם ׁש חלם  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמי 

ורוּ ח(דין)אהים עצב וּ ת צרי הדּ ין מדּ ת ׁש ל  וזבח עוֹ מד , ֱ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
ׁש וֹ לט וא הרע, החלוֹ ם את מרּפ את עצבוּ ת ואוֹ תּה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ רה,
לפניה. הקריב הדּ ין, למדּ ת ׁש ראוּ י  הזּ בח ׁש הרי הדּ ין. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָעליו

תבזהלב  א זּ ה מה תבזה. א אהים ונדכּ ה מכּ לל נׁש בּ ר  ? ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ וֹ זה ׁש הוּ א לב  בּ גּס וּ תׁש יּ ׁש  לב גאה, ׁש הוּ א לב זהוּ  כּ ן. ? ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

תבזה. א אהים ונד כּ ה נׁש בּ ר לב אבל בּ וֹ זה, לב  הינוּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהרוּ ח,
זּ ה מה יר וּ ׁש לים. חוֹ מוֹ ת ּת בנה ציּ וֹ ן את ברצוֹ נ ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵהיטיבה

אוֹ תוֹ היטיבה על היטיבה ועכׁש ו בּ ּה , יׁש  טוֹ ב ׁש הרי  נראה ? ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ה וּ א?הּט וֹ ב   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  היּ וֹ ם מן  ׁש הרי הוּ א,  ּכ ודּ אי  ! ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הטבה אוֹ תּה  עכ ׁש ו, עד  ׁש לּ מעלה הּמ קדּ ׁש  בּ ית בּ בנין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת דּ ל
ׁש הרי  נתקן. א כּ ן ועל הבּ נין, אוֹ תוֹ  על ׁש רתה א רצוֹ ן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
את וידליק ייטיב הוּ א יתע וֹ רר, העליוֹ ן ׁש הרצוֹ ן  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
הּמ לאכים ׁש אפלּ וּ  הּמ עשׂ ה, ואוֹ תוֹ  הבּ נין אוֹ תוֹ  ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַהּמ נוֹ רוֹ ת

י וּ כלוּ  א מעלה וא(לא)ׁש ל מק דּ ׁש  בּ ית בּ אוֹ תוֹ  להסּת כּ ל  ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
נתקן. הּמ ע שׂ ה וכל הּמ קדּ ׁש  בּ ית ואז בּ נין, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

מד  ר ח עליו יממ חטאיו להא  אד א ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָא ר
 נ רצ לכל  עליו ולט  האד על  מת אה  ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻה מאה

נׁש ּב רה זבחי  ר וּ ח יט)וג וֹ 'אהים פנחס:(נא, פ' ח"ג ר"מ.)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ּפ תח, אבּ א  נא)ר בּ י  נ ׁש בּ רה (תהלים  ר וּ ח אהים וגוֹ '.זבחי ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

רצוֹ נוֹ  אין הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש רצוֹ ן ּפ רׁש וּ הוּ , זה ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָּפ ס וּ ק

תהלי זוהר 
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ׁש לם:כ  ירוּ  חוֹ מוֹ ת ּת בנה ציּ וֹ ן את ברצוֹ נ היטיבה

א אדם וּ בני נׁש בּ רה. רוּ ח אלּ א חטאיו , על אדם ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ קר בּ ן 
אוֹ מרים. מה ׁש כּ אׁש רי וֹ דעים הּק דוֹ ׁש ה, מהּמ נ וֹ רה ׁש מענ וּ   וכ ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

הּט מאה, מצּ ד רוּ ח עליו  ממׁש י בּ חטאיו , להּט ּמ א אדם ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָבּ א
רצוֹ נוֹ . לכל עליו וׁש וֹ לט האדם על הּט מאה וּ מת גּ אה צד ואוֹ תוֹ  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌

אדם  בּ א רצוֹ נוֹ . ׁש יּ עשׂ ה עליו וׁש וֹ לט וּ מתחזּ ק, בּ כחוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמת גּ בּ ר
א וֹ תוֹ  מטהרים  - להּט הר עליו  הּמ קדּ ׁש וׁש וֹ לט בּ ית ׁש היה בּ זמן . ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש התחרט עד  עליו, ּת לוּ יה ׁש לּ וֹ  כּ ּפ רה כּ ל - קרבּ נוֹ  הקריב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַק יּ ם,
וזוֹ הי  אוֹ תּה . והׁש ּפ יל גּ אותוֹ   ֹמּת ו הרוּ ח לאוֹ תּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש בר 
אוֹ תּה  נׁש בּ רת וכאׁש ר טמאה. ׁש ל  דּ רגּ ה אוֹ תּה  ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהבירה 
.ׁש צּ רי כּ מוֹ  בּ רצוֹ ן ׁש ּמ תקבּ ל זהוּ  קרבּ נוֹ , וּ מקריב הּט מאה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַרוּ ח

ונמסרואם  כּ לוּ ם, קרבּ נוֹ  אין ר וּ ח, אוֹ תּה  נׁש בּ רת א ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  אינוֹ  זה  קרבּ ן ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַלכּ לבים,
ה וּ א  ׁש צּ רי כּ מ וֹ  אהים זבחי זה וּ מוּ ם  מהכּ לבים. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
זה ועל תׁש ט. וא טמאה רוּ ח אוֹ תּה  ׁש יּ ׁש בּ ר  נׁש בּ רה, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרוּ ח

כּ תוּ ב, עליו , ׁש צּ רי כּ מוֹ  אוֹ תּה  ׁש יּ ׁש בּ ר עח)מי  רוּ ח (תהלים ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יׁש וּ ב וא  יׁש וּ ב ה וֹ ל ׁש א בּ הבטחה אדם אוֹ תוֹ  ׁש יּ היה . ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ונדכּ ה נׁש בּ ר לב י ׁש וּ ב. וא ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לעוֹ למים. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶאצל וֹ 
- העוֹ לם  בּ תענוּ גי התענּ ג וא התגּ אה ׁש א אדם אוֹ תוֹ  -ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

אצל וֹ . הוּ א בּ כבוֹ ד תבזה, א  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱאהים

וגו 'היטיבה   כ )ברצוֹ נ משפטים:(נא , פ' ח"ב (דף[זוהר ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌

ׁש הׁש ּת דּ ל ]ק"ז .) מיּ וֹ ם וכי ירוּ ׁש לם. חוֹ מוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת בנה
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, ּכ וּ מוּ ם לב . וׁש ברוֹ ן עצב הוּ א א הים ׁש ל קר בּ ן ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ רה.
בּ מדּ ת ׁש הרי עצבוּ ת, להרא וֹ ת   צרי רע, חלוֹ ם ׁש חלם  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמי 

ורוּ ח(דין)אהים עצב וּ ת צרי הדּ ין מדּ ת ׁש ל  וזבח עוֹ מד , ֱ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
ׁש וֹ לט וא הרע, החלוֹ ם את מרּפ את עצבוּ ת ואוֹ תּה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ רה,
לפניה. הקריב הדּ ין, למדּ ת ׁש ראוּ י  הזּ בח ׁש הרי הדּ ין. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָעליו

תבזהלב  א זּ ה מה תבזה. א אהים ונדכּ ה מכּ לל נׁש בּ ר  ? ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ וֹ זה ׁש הוּ א לב  בּ גּס וּ תׁש יּ ׁש  לב גאה, ׁש הוּ א לב זהוּ  כּ ן. ? ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

תבזה. א אהים ונד כּ ה נׁש בּ ר לב אבל בּ וֹ זה, לב  הינוּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהרוּ ח,
זּ ה מה יר וּ ׁש לים. חוֹ מוֹ ת ּת בנה ציּ וֹ ן את ברצוֹ נ ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵהיטיבה

אוֹ תוֹ היטיבה על היטיבה ועכׁש ו בּ ּה , יׁש  טוֹ ב ׁש הרי  נראה ? ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ה וּ א?הּט וֹ ב   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  היּ וֹ ם מן  ׁש הרי הוּ א,  ּכ ודּ אי  ! ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הטבה אוֹ תּה  עכ ׁש ו, עד  ׁש לּ מעלה הּמ קדּ ׁש  בּ ית בּ בנין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת דּ ל
ׁש הרי  נתקן. א כּ ן ועל הבּ נין, אוֹ תוֹ  על ׁש רתה א רצוֹ ן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
את וידליק ייטיב הוּ א יתע וֹ רר, העליוֹ ן ׁש הרצוֹ ן  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
הּמ לאכים ׁש אפלּ וּ  הּמ עשׂ ה, ואוֹ תוֹ  הבּ נין אוֹ תוֹ  ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַהּמ נוֹ רוֹ ת

י וּ כלוּ  א מעלה וא(לא)ׁש ל מק דּ ׁש  בּ ית בּ אוֹ תוֹ  להסּת כּ ל  ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
נתקן. הּמ ע שׂ ה וכל הּמ קדּ ׁש  בּ ית ואז בּ נין, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

מד  ר ח עליו יממ חטאיו להא  אד א ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָא ר
 נ רצ לכל  עליו ולט  האד על  מת אה  ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻה מאה

נׁש ּב רה זבחי  ר וּ ח יט)וג וֹ 'אהים פנחס:(נא, פ' ח"ג ר"מ.)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ּפ תח, אבּ א  נא)ר בּ י  נ ׁש בּ רה (תהלים  ר וּ ח אהים וגוֹ '.זבחי ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

רצוֹ נוֹ  אין הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש רצוֹ ן ּפ רׁש וּ הוּ , זה ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָּפ ס וּ ק
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ׁש לם:כ  ירוּ  חוֹ מוֹ ת ּת בנה ציּ וֹ ן את ברצוֹ נ היטיבה

א אדם וּ בני נׁש בּ רה. רוּ ח אלּ א חטאיו , על אדם ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ קר בּ ן 
אוֹ מרים. מה ׁש כּ אׁש רי וֹ דעים הּק דוֹ ׁש ה, מהּמ נ וֹ רה ׁש מענ וּ   וכ ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

הּט מאה, מצּ ד רוּ ח עליו  ממׁש י בּ חטאיו , להּט ּמ א אדם ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָבּ א
רצוֹ נוֹ . לכל עליו וׁש וֹ לט האדם על הּט מאה וּ מת גּ אה צד ואוֹ תוֹ  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌

אדם  בּ א רצוֹ נוֹ . ׁש יּ עשׂ ה עליו וׁש וֹ לט וּ מתחזּ ק, בּ כחוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמת גּ בּ ר
א וֹ תוֹ  מטהרים  - להּט הר עליו  הּמ קדּ ׁש וׁש וֹ לט בּ ית ׁש היה בּ זמן . ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש התחרט עד  עליו, ּת לוּ יה ׁש לּ וֹ  כּ ּפ רה כּ ל - קרבּ נוֹ  הקריב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַק יּ ם,
וזוֹ הי  אוֹ תּה . והׁש ּפ יל גּ אותוֹ   ֹמּת ו הרוּ ח לאוֹ תּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש בר 
אוֹ תּה  נׁש בּ רת וכאׁש ר טמאה. ׁש ל  דּ רגּ ה אוֹ תּה  ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהבירה 
.ׁש צּ רי כּ מוֹ  בּ רצוֹ ן ׁש ּמ תקבּ ל זהוּ  קרבּ נוֹ , וּ מקריב הּט מאה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַרוּ ח

ונמסרואם  כּ לוּ ם, קרבּ נוֹ  אין ר וּ ח, אוֹ תּה  נׁש בּ רת א ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  אינוֹ  זה  קרבּ ן ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַלכּ לבים,
ה וּ א  ׁש צּ רי כּ מ וֹ  אהים זבחי זה וּ מוּ ם  מהכּ לבים. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
זה ועל תׁש ט. וא טמאה רוּ ח אוֹ תּה  ׁש יּ ׁש בּ ר  נׁש בּ רה, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרוּ ח

כּ תוּ ב, עליו , ׁש צּ רי כּ מוֹ  אוֹ תּה  ׁש יּ ׁש בּ ר עח)מי  רוּ ח (תהלים ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יׁש וּ ב וא  יׁש וּ ב ה וֹ ל ׁש א בּ הבטחה אדם אוֹ תוֹ  ׁש יּ היה . ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ונדכּ ה נׁש בּ ר לב י ׁש וּ ב. וא ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לעוֹ למים. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶאצל וֹ 
- העוֹ לם  בּ תענוּ גי התענּ ג וא התגּ אה ׁש א אדם אוֹ תוֹ  -ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

אצל וֹ . הוּ א בּ כבוֹ ד תבזה, א  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱאהים

וגו 'היטיבה   כ )ברצוֹ נ משפטים:(נא , פ' ח"ב (דף[זוהר ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌

ׁש הׁש ּת דּ ל ]ק"ז .) מיּ וֹ ם וכי ירוּ ׁש לם. חוֹ מוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת בנה
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אוֹ תם בנה א עכׁש ו עד הּמ קדּ ׁש  בּ ית אם(או)?בּ בנין ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
על  הּמ קדּ ׁש  בּ ית  - בנה א עכ ׁש ו עד  ירוּ ׁש לים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְחוֹ מוֹ ת
אינם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מעשׂ י  ׁש כּ ל אלּ א וכּמ ה. כּ ּמ ה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחת
למּט ה, הּמ קדּ ׁש  בּ ית בּ נ וּ  אדם כּ ׁש בּ ני  אדם. בּ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְכּ מע שׂ י
בּ ית את  עשׂ וּ  וּ לב ּס וֹ ף העיר, חוֹ מוֹ ת את עשׂ וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ התחלה
ואחר עליהם, להגן כּ די בּ התחלה העיר חוֹ מוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש .
בּ וֹ נה אלּ א , ּכ א הוּ א  ּבּ ר ו וה ּק דוֹ ׁש  הבּ ית. בּ נין  ָּכ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
המים מן אוֹ תוֹ  כּ ׁש יּ וֹ ריד וּ בּס וֹ ף הּמ קדּ ׁש , בּ ית את ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה 
ירוּ ׁש לים, ח וֹ מוֹ ת את יבנה אז מקוֹ מוֹ , על אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוי וֹ ׁש יב 
הל וֹ ם, עליו הּמ ל דּ וד אמר זה ועל העיר . חוֹ מוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הן

נא) ציּ וֹ ן (תהלים את   ברצוֹ נ כּ היטיבה ואחר בּ התחלה, - ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁש עוֹ שׂ ה הּמ ע שׂ ים כּ ל סוֹ ד . יׁש  כּ אן ירוּ ׁש לים. חוֹ מוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת בנה 
ואחר ׁש לּ בחוּ ץ, אוֹ תוֹ  מקדּ ים בּ התחלה  הוּ א,  ּבּ רו ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
הּמ עשׂ ים אוֹ תם כּ ל  וּ ראה, בּ א . ּכ א וכאן ׁש לּ פנים, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַהּמ ח
הּמ ח בּ ח וּ ץ , ׁש ל אוֹ תוֹ  וּ מקדּ ים הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ה
כּ ל  ׁש הרי  בּ חוּ ץ , ׁש ל אוֹ תוֹ  וּ במעשׂ ה בּ מחׁש בה , ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהקדּ ים
האחר ה צּ ד ותמיד הּמ ח, מן והּמ ח  האחר, מצּ ד היא  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְקל ּפ ה
זוֹ רקים ׁש ּמ תר בּ ה, כּ יון הּפ רי . וׁש וֹ מר וּ מתרבּ ה וגדל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ים
אוֹ תּה  את וזוֹ רקים יל בּ ׁש , וצדּ יק רׁש ע ויכין החוּ צה, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
בּ ית בּ בנין כּ אן, אבל בּ עוֹ לם. הצּ דּ יק את וּ מברכים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְקל ּפ ה,
ׁש הרי  ,צרי א - מהעוֹ לם יעבר  הרע  ׁש הצּ ד ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש ,
היטיבה ׁש כּ ת וּ ב הּמ ח , הקדּ ים היה. ׁש לּ וֹ  והּק לּפ ה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַהּמ ח
חוֹ מ וֹ ת ּת בנה  ּכ ואחר בּ התחלה, - ציּ וֹ ן  את  ִברצוֹ נ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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עלכא יעלוּ  אז וכליל עוֹ לה צדק זבחי ּת חּפ ץ אז
פרים: מזבּ ח

היא ׁש לּ וֹ  קלּפ ה, ׁש היא החיצוֹ נית, חוֹ מה אוֹ תּה  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לם.
ׁש כּ תוּ ב ב )מּמ ׁש , אׁש (זכריה חוֹ מת ה ' נאם לּ ּה  אהיה ואני ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌

הרע. הצּ ד  וא אני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָסביב.

עלוּ י שׂ ראל י שׂ ראל  העוֹ לם. ׁש ל העליוֹ ן הּמ ח הם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
עבוֹ דת עוֹ בדי העּמ ים בּ ּת חלּ ה. ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַבּמ חׁש בה

ׁש כּ תוּ ב  הק דּ ימוּ , קל ּפ ה, ׁש הם וּ מ זּ ל וֹ ת, לו)כּ וֹ כבים (בראשית ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
מל  מל לפני אדוֹ ם בּ ארץ מלכ וּ  אׁש ר הּמ לכים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה 
הּמ ח את להקדּ ים ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ועתיד י שׂ ראל . ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלבני

ׁש כּ תוּ ב קלּפ ה, ב )בּ לי ראׁש ית(ירמיה לה' י שׂ ראל  קד ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
יעמד ּת ב וּ את ׁש הּמ ח גּ ב על  ואף  ל ּק לּפ ה. ק וֹ דם הּמ ח ה. ְ◌ָ◌ַֹ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֹ

מ ּמ נּ וּ  לאכל יד ׁש יּ וֹ ׁש יט ה וּ א  מי קל ּפ ה, ׁש כּ ל בּ לי  מוּ ם ? ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
אליהם ּת בא רעה יאׁש מוּ  ה'.אכליו נאם ְֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌

עדי  אלהי ואי ה א  אני אני י ע ה  ְְֱֲֲִִִִִִֵַָָֹרא
וגו 'אז  כא)ּת חּפ ץ משפטים:(נא, פ' ח"ב ק"ז .)[זוהר זמן,](דף בּ אוֹ תוֹ  ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌

נא) צדק (תהלים זבחי ּת חּפ ץ הכּ ל אז יתחבּ ר אז ׁש הרי היוֹ ת . ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֹ
יהיה הּק ר בּ ן ואז ּת ּק וּ נוֹ , בּ כל ׁש לם הם ויהיה אחד, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ חבּ וּ ר 
ל ּק ר בּ ן, מתח בּ ר  א אהים  ׁש עכ ׁש ו אהים. לה' ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָׁש לם
להתחבּ ר אזנים יעלוּ  אהים  כּ ּמ ה בּ וֹ , התחבּ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש אלמלא

זמן, בּ אוֹ תוֹ  אבל פו)לׁש ם. נפלא וֹ ת(שם ועוֹ שׂ ה  אּת ה גד וֹ ל כּ י  ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ ת וּ ב, זמן  וּ באתוֹ  אחר . אהים ואין . ּלבד אהים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַאּת ה

תהלי זוהר 
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אוֹ תם בנה א עכׁש ו עד הּמ קדּ ׁש  בּ ית אם(או)?בּ בנין ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
על  הּמ קדּ ׁש  בּ ית  - בנה א עכ ׁש ו עד  ירוּ ׁש לים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְחוֹ מוֹ ת
אינם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מעשׂ י  ׁש כּ ל אלּ א וכּמ ה. כּ ּמ ה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחת
למּט ה, הּמ קדּ ׁש  בּ ית בּ נ וּ  אדם כּ ׁש בּ ני  אדם. בּ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְכּ מע שׂ י
בּ ית את  עשׂ וּ  וּ לב ּס וֹ ף העיר, חוֹ מוֹ ת את עשׂ וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ התחלה
ואחר עליהם, להגן כּ די בּ התחלה העיר חוֹ מוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש .
בּ וֹ נה אלּ א , ּכ א הוּ א  ּבּ ר ו וה ּק דוֹ ׁש  הבּ ית. בּ נין  ָּכ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
המים מן אוֹ תוֹ  כּ ׁש יּ וֹ ריד וּ בּס וֹ ף הּמ קדּ ׁש , בּ ית את ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה 
ירוּ ׁש לים, ח וֹ מוֹ ת את יבנה אז מקוֹ מוֹ , על אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוי וֹ ׁש יב 
הל וֹ ם, עליו הּמ ל דּ וד אמר זה ועל העיר . חוֹ מוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הן

נא) ציּ וֹ ן (תהלים את   ברצוֹ נ כּ היטיבה ואחר בּ התחלה, - ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁש עוֹ שׂ ה הּמ ע שׂ ים כּ ל סוֹ ד . יׁש  כּ אן ירוּ ׁש לים. חוֹ מוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת בנה 
ואחר ׁש לּ בחוּ ץ, אוֹ תוֹ  מקדּ ים בּ התחלה  הוּ א,  ּבּ רו ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
הּמ עשׂ ים אוֹ תם כּ ל  וּ ראה, בּ א . ּכ א וכאן ׁש לּ פנים, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַהּמ ח
הּמ ח בּ ח וּ ץ , ׁש ל אוֹ תוֹ  וּ מקדּ ים הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ה
כּ ל  ׁש הרי  בּ חוּ ץ , ׁש ל אוֹ תוֹ  וּ במעשׂ ה בּ מחׁש בה , ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהקדּ ים
האחר ה צּ ד ותמיד הּמ ח, מן והּמ ח  האחר, מצּ ד היא  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְקל ּפ ה
זוֹ רקים ׁש ּמ תר בּ ה, כּ יון הּפ רי . וׁש וֹ מר וּ מתרבּ ה וגדל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ים
אוֹ תּה  את וזוֹ רקים יל בּ ׁש , וצדּ יק רׁש ע ויכין החוּ צה, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
בּ ית בּ בנין כּ אן, אבל בּ עוֹ לם. הצּ דּ יק את וּ מברכים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְקל ּפ ה,
ׁש הרי  ,צרי א - מהעוֹ לם יעבר  הרע  ׁש הצּ ד ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש ,
היטיבה ׁש כּ ת וּ ב הּמ ח , הקדּ ים היה. ׁש לּ וֹ  והּק לּפ ה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַהּמ ח
חוֹ מ וֹ ת ּת בנה  ּכ ואחר בּ התחלה, - ציּ וֹ ן  את  ִברצוֹ נ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
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עלכא יעלוּ  אז וכליל עוֹ לה צדק זבחי ּת חּפ ץ אז
פרים: מזבּ ח

היא ׁש לּ וֹ  קלּפ ה, ׁש היא החיצוֹ נית, חוֹ מה אוֹ תּה  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לם.
ׁש כּ תוּ ב ב )מּמ ׁש , אׁש (זכריה חוֹ מת ה ' נאם לּ ּה  אהיה ואני ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌

הרע. הצּ ד  וא אני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָסביב.

עלוּ י שׂ ראל י שׂ ראל  העוֹ לם. ׁש ל העליוֹ ן הּמ ח הם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
עבוֹ דת עוֹ בדי העּמ ים בּ ּת חלּ ה. ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַבּמ חׁש בה

ׁש כּ תוּ ב  הק דּ ימוּ , קל ּפ ה, ׁש הם וּ מ זּ ל וֹ ת, לו)כּ וֹ כבים (בראשית ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
מל  מל לפני אדוֹ ם בּ ארץ מלכ וּ  אׁש ר הּמ לכים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה 
הּמ ח את להקדּ ים ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ועתיד י שׂ ראל . ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלבני

ׁש כּ תוּ ב קלּפ ה, ב )בּ לי ראׁש ית(ירמיה לה' י שׂ ראל  קד ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
יעמד ּת ב וּ את ׁש הּמ ח גּ ב על  ואף  ל ּק לּפ ה. ק וֹ דם הּמ ח ה. ְ◌ָ◌ַֹ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֹ

מ ּמ נּ וּ  לאכל יד ׁש יּ וֹ ׁש יט ה וּ א  מי קל ּפ ה, ׁש כּ ל בּ לי  מוּ ם ? ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
אליהם ּת בא רעה יאׁש מוּ  ה'.אכליו נאם ְֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌

עדי  אלהי ואי ה א  אני אני י ע ה  ְְֱֲֲִִִִִִֵַָָֹרא
וגו 'אז  כא)ּת חּפ ץ משפטים:(נא, פ' ח"ב ק"ז .)[זוהר זמן,](דף בּ אוֹ תוֹ  ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌

נא) צדק (תהלים זבחי ּת חּפ ץ הכּ ל אז יתחבּ ר אז ׁש הרי היוֹ ת . ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֹ
יהיה הּק ר בּ ן ואז ּת ּק וּ נוֹ , בּ כל ׁש לם הם ויהיה אחד, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ חבּ וּ ר 
ל ּק ר בּ ן, מתח בּ ר  א אהים  ׁש עכ ׁש ו אהים. לה' ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָׁש לם
להתחבּ ר אזנים יעלוּ  אהים  כּ ּמ ה בּ וֹ , התחבּ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש אלמלא

זמן, בּ אוֹ תוֹ  אבל פו)לׁש ם. נפלא וֹ ת(שם ועוֹ שׂ ה  אּת ה גד וֹ ל כּ י  ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ ת וּ ב, זמן  וּ באתוֹ  אחר . אהים ואין . ּלבד אהים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַאּת ה
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לב ) עּמ די .(דברים  אהים ואין הוּ א אני  אני כּ י  עּת ה (ראוראוּ  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ע ּת העתה) זּ ה מה גּ ד וֹ ל, הוּ א אני אני כּ י היהראוּ  ׁש א אלּ א ? ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ע ּת ה הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר יהיה. זה זמן וּ באוֹ תוֹ  לכן, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹקדם
ל ּמ ה אני , אני כּ י  לכן. מּק דם לראוֹ ת יכלּת ם א מה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְראוּ 

הוּ א.ּפ עמים אלּ א א הים, ׁש ם אין  ׁש הרי לד יּ ק, כּ די אלּ א ? ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש ם והיה י וֹ תר , וא אחת ּפ עם אני ׁש נּ אמר  פעמים כּ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ׁש הרי  עּמ די , אהים ואין הוּ א אני אני עכׁש ו אבל האחר. ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהצּ ד 
עד  ואחיּ ה. אמית אני אני. אני ודוקא העבר , האחר הצּ ד ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
אמית אני  והלאה, מכּ אן האחר . הצּ ד מן היה הּמ ח  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַעכ ׁש ו
טעם טעמוּ  ׁש א אוֹ תם כּ ל הזּ מן , ׁש בּ אוֹ תוֹ  מכּ אן ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַואחיּ ה .

אוֹ תם ויקים מות, להם יהיה מּמ נּ וּ  - ל ּמ ה(מיד )הּמ ות כּ די . ? ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
חדׁש  עוֹ לם ויהיה  כּ לל, בּ עוֹ לם הזּ המה מאוֹ תּה  תאר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש א

ידי הוּ א.בּ מעשׂ י  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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לדוד:אנב משׂ כּ יל האדמיבלמנצּ ח דּ וֹ אג בּ בוֹ א 
בּ ית אל דוד בּ א לוֹ  ויּ אמר לׁש אוּ ל ויּ גּ ד

:כּ לג אחימל אל חסד הגּ בּ וֹ ר בּ רעה ּת תהלּ ל מה 
עשׂ הד היּ וֹ ם: מלּט ׁש  כּ תער לׁש וֹ נ ּת חׁש ב הוּ וֹ ת 

סלה:הרמיּ ה: צדק מדּ ּב ר ׁש קר מּט וֹ ב רּ ע אהבּת  

הרע לשו מדבר המורגל להסיר
וגו' דואג ב)בבוא  נב](נב, לפרק תהלי מלדבר [שימוש המורגל להסיר

עליו . ותלהו  אותו  כתוב הרע , לשו

תהלי שימוש

עליו  נענ   לחטא   ר ֱֲֵֵֶֶַַַָָֹֹחמר 

וגו'בּ בוֹ א האדמי  ב )דּ וֹ אג ח"ב:(נב, רכד.)[זוהר תורה](דף  זוהר ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌

דוד  בּ א ל וֹ  ויּ אמר  לׁש אוּ ל  ויּ גּ ד האדמי דּ וֹ אג ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ב וֹ א
שהוא במה דוד וראה בוא אבא  רבי אמר .אחימל בּ ית ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶאל
כהני  אותן כל שנאבדו גרם בזה שאול, מלפני בורח  היה
גרם וזאת שברח, בלבדו אביתר  אלא מכלם נשאר ולא נוב,
כמה מישראל  ונפלו  ובניו שאול מת בישראל, רעות כמה
דוד  על תולה היה ההוא חטא ועכ"ז ורבבות, אלפים
ולא אחד, ביום נאבדו דוד  זרע שכל עד ממנו, לגבות
נשאר שלא  כדמיון שנגנב , בלבדו יואש אלא  מהם נשאר

בלבדו  אביתר אלא היה מאחימלך  ההוא חטא רב זמן ועד ,
נוב, של  החטא אותו בשביל נוב  על  דין לעשות תולה

י)שכתוב וזה(ישעי ' לעמוד, בנוב היום נתבאר.עוד
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לב ) עּמ די .(דברים  אהים ואין הוּ א אני  אני כּ י  עּת ה (ראוראוּ  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ע ּת העתה) זּ ה מה גּ ד וֹ ל, הוּ א אני אני כּ י היהראוּ  ׁש א אלּ א ? ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ע ּת ה הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר יהיה. זה זמן וּ באוֹ תוֹ  לכן, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹקדם
ל ּמ ה אני , אני כּ י  לכן. מּק דם לראוֹ ת יכלּת ם א מה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְראוּ 

הוּ א.ּפ עמים אלּ א א הים, ׁש ם אין  ׁש הרי לד יּ ק, כּ די אלּ א ? ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש ם והיה י וֹ תר , וא אחת ּפ עם אני ׁש נּ אמר  פעמים כּ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ׁש הרי  עּמ די , אהים ואין הוּ א אני אני עכׁש ו אבל האחר. ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהצּ ד 
עד  ואחיּ ה. אמית אני אני. אני ודוקא העבר , האחר הצּ ד ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
אמית אני  והלאה, מכּ אן האחר . הצּ ד מן היה הּמ ח  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַעכ ׁש ו
טעם טעמוּ  ׁש א אוֹ תם כּ ל הזּ מן , ׁש בּ אוֹ תוֹ  מכּ אן ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַואחיּ ה .

אוֹ תם ויקים מות, להם יהיה מּמ נּ וּ  - ל ּמ ה(מיד )הּמ ות כּ די . ? ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
חדׁש  עוֹ לם ויהיה  כּ לל, בּ עוֹ לם הזּ המה מאוֹ תּה  תאר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש א

ידי הוּ א.בּ מעשׂ י  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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לדוד:אנב משׂ כּ יל האדמיבלמנצּ ח דּ וֹ אג בּ בוֹ א 
ּב ית אל דוד בּ א לוֹ  ויּ אמר לׁש אוּ ל ויּ גּ ד

:כּ לג אחימל אל חסד הגּ בּ וֹ ר בּ רעה ּת תהלּ ל מה 
עשׂ הד היּ וֹ ם: מלּט ׁש  כּ תער לׁש וֹ נ ּת חׁש ב הוּ וֹ ת 

סלה:הרמיּ ה: צדק מדּ בּ ר ׁש קר מּט וֹ ב רּ ע אהבּת  

הרע לשו מדבר המורגל להסיר
וגו' דואג ב)בבוא  נב](נב, לפרק תהלי מלדבר [שימוש המורגל להסיר

עליו . ותלהו  אותו  כתוב הרע , לשו

תהלי שימוש

עליו  נענ   לחטא   ר ֱֲֵֵֶֶַַַָָֹֹחמר 

וגו'בּ בוֹ א האדמי  ב )דּ וֹ אג ח"ב:(נב, רכד.)[זוהר תורה](דף  זוהר ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌

דוד  בּ א ל וֹ  ויּ אמר  לׁש אוּ ל  ויּ גּ ד האדמי דּ וֹ אג ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ב וֹ א
שהוא במה דוד וראה בוא אבא  רבי אמר .אחימל בּ ית ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶאל
כהני  אותן כל שנאבדו גרם בזה שאול, מלפני בורח  היה
גרם וזאת שברח, בלבדו אביתר  אלא מכלם נשאר ולא נוב,
כמה מישראל  ונפלו  ובניו שאול מת בישראל, רעות כמה
דוד  על תולה היה ההוא חטא ועכ"ז ורבבות, אלפים
ולא אחד, ביום נאבדו דוד  זרע שכל עד ממנו, לגבות
נשאר שלא  כדמיון שנגנב , בלבדו יואש אלא  מהם נשאר

בלבדו  אביתר אלא היה מאחימלך  ההוא חטא רב זמן ועד ,
נוב, של  החטא אותו בשביל נוב  על  דין לעשות תולה

י)שכתוב וזה(ישעי ' לעמוד, בנוב היום נתבאר.עוד

תהלי זוהר 
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מרמה:ו לׁש וֹ ן בלע דּ ברי כל יּת צזאהבּת  אל גּ ם 
סלה: חיּ ים מארץ  וׁש רׁש מאהל ויּס ח  יחּת לנצח

ישׂ חקוּ :ח ועליו וייראוּ  צדּ יקים אטויראוּ  הגּ בר הנּ ה 
אהים יעזישׂ ים עׁש רוֹ  בּ רב ויּ בטח מעוּ זּ וֹ  

אהיםיבּ הוּ תוֹ : ּב בית רענן כּ זית בּ טחּת יואני 

 רענ זית נקרא  לה ְֲִִִֶֶַַַָָָוד

ּב ביתואני  רענן  י)וגוֹ 'ּכ זית  לך:(נב, שלח פ' ח"ג קס"ד:)[זוהר  ](דף  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
אדם ידע א עוֹ ד , אליו ׁש וּ ב  יספה ו א ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה
ּת ּק ח והיא זה, בּ פתח ונגנזה למקוֹ מּה  ׁש בה והיא הלכה, ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלאן 
הגּ יע, ו א הגּ יע הּמ ׁש יח, מל ראׁש  על ותשׂ ים בּ פיה ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲעטרה

כּ תוּ ב, כא)ואז  ּפ ז (תהלים עטרת  לראׁש וֹ  ׁש יּ קראּת ׁש ית  וכיון . ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וזה מכּ אן זה  נׁש רים, ׁש ני  יק וּ מוּ  ּת וֹ רה, בּ ספר הּמ ׁש יח ֶמל◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
על  ועטרה י וֹ רד, הּמ ׁש יח וּ מל מתכּ וֹ פפת, ויוֹ נה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן,
על  למעלה ּפ וֹ רחים נ ׁש רים וּ ׁש ני  אחרוֹ נה. מדרגה עד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹראׁש וֹ ,
נׁש רים ׁש ני  אוֹ תּה  ויקבּ לוּ  בּ פיה, ועטרה ׁש בה וי וֹ נה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹראׁש וֹ ,
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  רענן זית  נקרא הּמ ל דּ וד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ .

נב )ׁש כּ תוּ ב בּ בית (תהלים רענן כּ זית מלואני זה - זית עלה וגוֹ '. ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  נח, בּ ימי ז וֹ  יוֹ נה ׁש רמזה וזהוּ  דּ וד . בּ ן (בראשיתהּמ ׁש יח ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌

ונחטף ח) טרף זית עלה אוֹ תוֹ  בּ פיה. טרף זית עלה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
בּ ּמ ה כּ בוֹ ד לכבוֹ ד וֹ , וּ מקבּ ל  ראׁש וֹ , על ׁש עוֹ מדת בּ פיה. ? ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

טרפה, ו א טרף כּ תוּ ב וּ מה ז וֹ . הזּ ה(אלא)מיּ וֹ נה כּ זּ כר ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
 ֹמּת ו הוּ א. זכר יוֹ נה  הרקיע  בּ יׁש יבת וּ מנצּ ח. חיל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ה
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אהים ועד:בחסד כּ ייאעוֹ לם לעוֹ לם אוֹ ד 
נגד טוֹ ב כי ׁש מ ואקוּ ה חסידי:עשׂ ית 

ׁש ּמ קבּ ל  בּ זמן  כּ זכר וכתוּ ב כּ נקבה, כּ תוּ ב יוֹ נה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
זה.כּ בוֹ ד  ָ◌ֶ◌

מה ? כת ב ולא  עית י ה  מה ואקה  ע ית  י ל לע ד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹא
טב ? י  אינ אחר לגי וכי חסידי נגד טב  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַי

וגוֹ '.אוֹ ד עשׂ ית  ּכ י יא)לעוֹ לם  ויקרא:(נב , פ ' ח"ג כ"א .)[זוהר ](דף  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌

ּפ תח, י וֹ סי  ד )רבּ י  ּת לכי (שופטים  אם בּ רק אליה ויּ אמר ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
אוֹ מר זּ ה מה וגוֹ ', והלכּת י  ורוּ חעּמ י הוֹ איל בּ רק, אמר  אלּ א ? ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

וּ מה נזק. עלי יׁש רה וא אנּ צל בּ זכוּ תּה  עליה , ׁש וֹ רה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהּק ד ה
ע ּמ נוּ , ׁש הּת וֹ רה אנוּ , - בּ גללּה  להנּ צל אה על  ּסמו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָבּ רק

א על  הּק דוֹ ׁש ,  הּמ ל ׁש ל  ׁש מוֹ  יׁש בוּ ׁש היא וכּמ ה. כּ ּמ ה חת ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
האירה הלּ ילה, וּ כׁש יּ רד  היּ וֹ ם, אוֹ תוֹ  כּ ל הּמ ערה אוֹ תּה   ְֹבּ תו◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
מיּ ין  טעוּ נים וחמוֹ ריהם סוֹ חרים ׁש ני עבר וּ  בּ ּמ ערה. ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה
נלוּ ן  לזה: זה ואוֹ מרים מטענם, על נח וּ  לעצמם, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִוּ מּמ אכל 
אמר הזּ וֹ . לּמ ערה  נ כּ נס ואנוּ  לחמוֹ רים, וּ מׁש ּת ה אכל נּת ן ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָכּ אן ,
מיב. ׁש אינוֹ  הזּ ה הּפ ס וּ ק לי ּת אמר ׁש נּ כּ נס, טרם חברוֹ : ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲלוֹ 

ה וּ אאמר  מה ׁש כּ תוּ בלוֹ : אחד, דּ בר לוֹ : אמר  נב )? (תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
עשׂ ית  כּ י  לע וֹ לם  כתוּ ב אוֹ ד וא  עשׂ ית כּ י מהוּ  וגוֹ '. ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

טוֹ ב מה אינ וֹ  לאחר  וכי , חסידי נגד  טוֹ ב  כּ י  וכתוּ ב א? ? ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
בידוֹ  בּ ר וּ היה הּק ד וֹ ׁש  את ׁש עזבנוּ  לסחוֹ רתנ וּ  אוֹ י אמר: ? ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ ּמ ערה יוֹ ׁש בים ׁש היוּ  יוֹ סי ורבּ י חיּ יא ר בּ י בּ גלל ּה . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א

תהלי זוהר 
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מרמה:ו לׁש וֹ ן בלע דּ ברי כל יּת צזאהבּת  אל גּ ם 
סלה: חיּ ים מארץ  וׁש רׁש מאהל ויּס ח  יחּת לנצח

ישׂ חקוּ :ח ועליו וייראוּ  צדּ יקים אטויראוּ  הגּ בר הנּ ה 
אהים יעזישׂ ים עׁש רוֹ  בּ רב ויּ בטח מעוּ זּ וֹ  

אהיםיבּ הוּ תוֹ : ּב בית רענן כּ זית בּ טחּת יואני 

 רענ זית נקרא  לה ְֲִִִֶֶַַַָָָוד

ּב ביתואני  רענן  י)וגוֹ 'ּכ זית  לך:(נב, שלח פ' ח"ג קס"ד:)[זוהר  ](דף  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
אדם ידע א עוֹ ד , אליו ׁש וּ ב  יספה ו א ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה
ּת ּק ח והיא זה, בּ פתח ונגנזה למקוֹ מּה  ׁש בה והיא הלכה, ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלאן 
הגּ יע, ו א הגּ יע הּמ ׁש יח, מל ראׁש  על ותשׂ ים בּ פיה ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲעטרה

כּ תוּ ב, כא)ואז  ּפ ז (תהלים עטרת  לראׁש וֹ  ׁש יּ קראּת ׁש ית  וכיון . ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וזה מכּ אן זה  נׁש רים, ׁש ני  יק וּ מוּ  ּת וֹ רה, בּ ספר הּמ ׁש יח ֶמל◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
על  ועטרה י וֹ רד, הּמ ׁש יח וּ מל מתכּ וֹ פפת, ויוֹ נה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן,
על  למעלה ּפ וֹ רחים נ ׁש רים וּ ׁש ני  אחרוֹ נה. מדרגה עד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹראׁש וֹ ,
נׁש רים ׁש ני  אוֹ תּה  ויקבּ לוּ  בּ פיה, ועטרה ׁש בה וי וֹ נה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹראׁש וֹ ,
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  רענן זית  נקרא הּמ ל דּ וד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ .

נב )ׁש כּ תוּ ב בּ בית (תהלים רענן כּ זית מלואני זה - זית עלה וגוֹ '. ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  נח, בּ ימי ז וֹ  יוֹ נה ׁש רמזה וזהוּ  דּ וד . בּ ן (בראשיתהּמ ׁש יח ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌

ונחטף ח) טרף זית עלה אוֹ תוֹ  בּ פיה. טרף זית עלה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
בּ ּמ ה כּ בוֹ ד לכבוֹ ד וֹ , וּ מקבּ ל  ראׁש וֹ , על ׁש עוֹ מדת בּ פיה. ? ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

טרפה, ו א טרף כּ תוּ ב וּ מה ז וֹ . הזּ ה(אלא)מיּ וֹ נה כּ זּ כר ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
 ֹמּת ו הוּ א. זכר יוֹ נה  הרקיע  בּ יׁש יבת וּ מנצּ ח. חיל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ה
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אהים ועד:בחסד כּ ייאעוֹ לם לעוֹ לם אוֹ ד 
נגד טוֹ ב כי ׁש מ ואקוּ ה חסידי:עשׂ ית 

ׁש ּמ קבּ ל  בּ זמן  כּ זכר וכתוּ ב כּ נקבה, כּ תוּ ב יוֹ נה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
זה.כּ בוֹ ד  ָ◌ֶ◌

מה ? כת ב ולא  עית י ה  מה ואקה  ע ית  י ל לע ד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹא
טב ? י  אינ אחר לגי וכי חסידי נגד טב  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַי

וגוֹ '.אוֹ ד עשׂ ית  ּכ י יא)לעוֹ לם  ויקרא:(נב , פ ' ח"ג כ"א .)[זוהר ](דף  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌

ּפ תח, י וֹ סי  ד )רבּ י  ּת לכי (שופטים  אם בּ רק אליה ויּ אמר ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
אוֹ מר זּ ה מה וגוֹ ', והלכּת י  ורוּ חעּמ י הוֹ איל בּ רק, אמר  אלּ א ? ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

וּ מה נזק. עלי יׁש רה וא אנּ צל בּ זכוּ תּה  עליה , ׁש וֹ רה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהּק ד ה
ע ּמ נוּ , ׁש הּת וֹ רה אנוּ , - בּ גללּה  להנּ צל אה על  ּסמו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָבּ רק

א על  הּק דוֹ ׁש ,  הּמ ל ׁש ל  ׁש מוֹ  יׁש בוּ ׁש היא וכּמ ה. כּ ּמ ה חת ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
האירה הלּ ילה, וּ כׁש יּ רד  היּ וֹ ם, אוֹ תוֹ  כּ ל הּמ ערה אוֹ תּה   ְֹבּ תו◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
מיּ ין  טעוּ נים וחמוֹ ריהם סוֹ חרים ׁש ני עבר וּ  בּ ּמ ערה. ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה
נלוּ ן  לזה: זה ואוֹ מרים מטענם, על נח וּ  לעצמם, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִוּ מּמ אכל 
אמר הזּ וֹ . לּמ ערה  נ כּ נס ואנוּ  לחמוֹ רים, וּ מׁש ּת ה אכל נּת ן ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָכּ אן ,
מיב. ׁש אינוֹ  הזּ ה הּפ ס וּ ק לי ּת אמר ׁש נּ כּ נס, טרם חברוֹ : ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲלוֹ 

ה וּ אאמר  מה ׁש כּ תוּ בלוֹ : אחד, דּ בר לוֹ : אמר  נב )? (תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
עשׂ ית  כּ י  לע וֹ לם  כתוּ ב אוֹ ד וא  עשׂ ית כּ י מהוּ  וגוֹ '. ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

טוֹ ב מה אינ וֹ  לאחר  וכי , חסידי נגד  טוֹ ב  כּ י  וכתוּ ב א? ? ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
בידוֹ  בּ ר וּ היה הּק ד וֹ ׁש  את ׁש עזבנוּ  לסחוֹ רתנ וּ  אוֹ י אמר: ? ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ ּמ ערה יוֹ ׁש בים ׁש היוּ  יוֹ סי ורבּ י חיּ יא ר בּ י בּ גלל ּה . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א
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ׁש כּ ׁש עוֹ שׂ ה ל אמר ּת י  ו א י וֹ סי , לרבּ י חיּ יא ר בּ י  אמר  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָשׂ מחוּ .
עוֹ שׂ ה הוּ א בּ כּ ל נס, הוּ א  ּבּ רו יצאוּ .הּק ד וֹ ׁש  ? ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌

וּ פתח,ּכ ׁש יּ צאוּ , ח יּ יא רבּ י נז)הקדּ ים ׁש לוֹ ם(ישעיה ׁש ל וֹ ם ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ואחד  לרחוֹ ק אחד כּ אן, ׁש לוֹ מוֹ ת ׁש ני  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָלרחוֹ ק.

קר וֹ ב . ׁש נּ עשׂ ה - לרחוֹ ק אחד. והכּ ל  לרחוק)לּק רוֹ ב, זהוּ (ועוד ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
קר וֹ ב . ה וּ א  ועכׁש ו רח וֹ ק, היה ׁש ּק דם הּת ׁש וּ בה, וע וֹ דבּ עלי  ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

בּ רוּ -רחוֹ ק  מהּק ד וֹ ׁש  הוּ א  רחוֹ ק  מהּת וֹ רה, מתרחק כּ ׁש אדם  ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עּמ וֹ  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אוֹ ת וֹ  מקרב ל ּת וֹ רה, ׁש ּק רוֹ ב וּ מי  ,הוּ א. ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ס וֹ חרים אוֹ תם בּ אוּ  ל ּמ ערה. ות כּ נסוּ  עּמ נוּ  התחבּ רוּ  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועכׁש ו
להם ותּק נוּ  מחמוֹ ריהם הּמ א את ׁש חררוּ  עּמ ם. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת ּת פוּ 
יאמר וּ  מהּס וֹ חרים: אחד אמר  הּמ ערה. לפי כלּ ם ויצאוּ  ◌ְֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹאכל ,

לעוֹ לם  אוֹ ד הזּ ה, הּפ סוּ ק את הּת וֹ רה בּ עלי  עשׂ ית לנוּ  כּ י ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
עשׂ ואקוּ ה  כּ י זּ ה מה עשׂ ית, כּ י  מהוגוֹ '. כתוּ ב וא וכתוּ ב ית , ? ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

חסידי נגד טוֹ ב טוֹ ב כּ י  כּ י אינוֹ  אחר  לגבּ י  וכי  רבּ י , אמר ? ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
עשׂ ית וּ מה ודּ אי. עשׂ ית כּ י העוֹ לםחיּ יא, זה ׁש בּ גלל לעוֹ לם. ? ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ל ּק דוֹ ׁש  אדם מוֹ דה אוֹ תוֹ , והתקין הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ה
יוֹ ם . בּ כל  ה וּ א  ּבּ רוחסידי נגד טוֹ ב  כי ׁש מ זהואקוּ ה  ּכ , ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ה וּ א הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ׁש מוֹ  צדּ יקים, אוֹ תם כּ נגד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי,
ואינם י וֹ ם בּ כל אוֹ תוֹ  ׁש ּמ בזּ ים הרׁש עים כנגד וא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְטוֹ ב,
מאח וֹ רי  דבר  ׁש מע ּת י אבל יפה, זה ל וֹ , אמר בּ ּת וֹ רה . ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ סקים
אמר יוֹ סי , ור בּ י  חיּ יא רבּ י לוֹ  אמרוּ  לגלּ וֹ ת. פ וֹ חד ואני  ֹ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַהכּ תל ,

אחד . למקוֹ ם ירה אינּה  ׁש ּת וֹ רה  ,ְדּ בר◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לעיר,אמר ונכנסּת י  לל וֹ ד הוֹ ל הייתי  אחד יוֹ ם  להם, ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
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יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ורבּ י אחד, כּ תל  אחר עצמי את ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוסמכ ּת י
אוֹ ד הזּ ה, הּפ סוּ ק את  מּפ יו  וׁש מע ּת י  הבּ ית, בּ אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הלוֹ ם עליו הּמ ל דּ וד ,אוֹ ד עשׂ ית. כּ י  ברוך לעוֹ לם (לקדוש  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הּמ להוא) ׁש דּ וד ע שׂ ה ׁש הוּ א אחרוֹ ן, עוֹ לם  אוֹ תוֹ  על ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאמרוֹ 

ׁש מ ואקוּ ה הּמ לכוּ ת. את יר ׁש  וּ בוֹ  עוֹ לם, בּ אוֹ תוֹ  בּ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאחוּ ז
הזּ ה הע וֹ לם ׁש ל בּ יּ חוּ ד  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  זה - ט וֹ ב ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִכי

טוֹ ב  נקרא  מתי  טוֹ ב. חסידיׁש נּ קרא הם מי .חסידי נגד ?? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
ה נּ אמנים. דוד חסדי נקראוּ  ואלּ וּ  חסד, ויׁש  חסד יׁש  ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש ל  ׁש וֹ פע טוֹ ב  מאוֹ תוֹ  מתמ לּ אים הלּ לוּ  דוד  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש חסדי 
ט וֹ ב. להם נמצא אזי  טוֹ ב, היס וֹ ד נקרא אזי הּק דוֹ ׁש , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יק
העוֹ לם את  מבם הוּ א  ּכ בּ וֹ , ׁש הוּ א ׁש נּ מצא כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
מחכּ ה היה דּ וד כּ ן ועל  בּ ברכה, נמצא והכּ ל הזּ ה, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ ן
הדּ ברים בּ ּה . אחוּ ז ׁש הוּ א הזּ ה לעוֹ לם ׁש ּמ אירה הזּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל דּ ר גּ ה
רבּ י  בּ אוּ  זּ ה. מה ידעּת י ׁש א אלּ א אוֹ תם, ׁש מעּת י  ּכ ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהלּ ל וּ ,
מי  חיּ יא, רבּ י  אמר בראׁש וֹ . א וֹ ת וֹ  ונׁש קוּ  י וֹ סי  ור בּ י  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִחיּ יא
בּ מקוֹ מ ׁש אּת ה י וֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ עפר ,  עיני ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְמכּס ה
וכלּ ם המים  צּפ רי  ואפלּ וּ  העליוֹ נים, ההרים מרעי ׁש  ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה

ׁש עה בּ אוֹ ת ּה  לע וֹ לם אוֹ י  . בּ דבּ וּ רי כּ ׁש ּת סּת לּ ק שׂ מחים ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
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ׁש כּ ׁש עוֹ שׂ ה ל אמר ּת י  ו א י וֹ סי , לרבּ י חיּ יא ר בּ י  אמר  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָשׂ מחוּ .
עוֹ שׂ ה הוּ א בּ כּ ל נס, הוּ א  ּבּ רו יצאוּ .הּק ד וֹ ׁש  ? ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌

וּ פתח,ּכ ׁש יּ צאוּ , ח יּ יא רבּ י נז)הקדּ ים ׁש לוֹ ם(ישעיה ׁש ל וֹ ם ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ואחד  לרחוֹ ק אחד כּ אן, ׁש לוֹ מוֹ ת ׁש ני  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָלרחוֹ ק.

קר וֹ ב . ׁש נּ עשׂ ה - לרחוֹ ק אחד. והכּ ל  לרחוק)לּק רוֹ ב, זהוּ (ועוד ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
קר וֹ ב . ה וּ א  ועכׁש ו רח וֹ ק, היה ׁש ּק דם הּת ׁש וּ בה, וע וֹ דבּ עלי  ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

בּ רוּ -רחוֹ ק  מהּק ד וֹ ׁש  הוּ א  רחוֹ ק  מהּת וֹ רה, מתרחק כּ ׁש אדם  ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עּמ וֹ  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אוֹ ת וֹ  מקרב ל ּת וֹ רה, ׁש ּק רוֹ ב וּ מי  ,הוּ א. ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ס וֹ חרים אוֹ תם בּ אוּ  ל ּמ ערה. ות כּ נסוּ  עּמ נוּ  התחבּ רוּ  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועכׁש ו
להם ותּק נוּ  מחמוֹ ריהם הּמ א את ׁש חררוּ  עּמ ם. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת ּת פוּ 
יאמר וּ  מהּס וֹ חרים: אחד אמר  הּמ ערה. לפי כלּ ם ויצאוּ  ◌ְֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹאכל ,

לעוֹ לם  אוֹ ד הזּ ה, הּפ סוּ ק את הּת וֹ רה בּ עלי  עשׂ ית לנוּ  כּ י ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
עשׂ ואקוּ ה  כּ י זּ ה מה עשׂ ית, כּ י  מהוגוֹ '. כתוּ ב וא וכתוּ ב ית , ? ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

חסידי נגד טוֹ ב טוֹ ב כּ י  כּ י אינוֹ  אחר  לגבּ י  וכי  רבּ י , אמר ? ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
עשׂ ית וּ מה ודּ אי. עשׂ ית כּ י העוֹ לםחיּ יא, זה ׁש בּ גלל לעוֹ לם. ? ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ל ּק דוֹ ׁש  אדם מוֹ דה אוֹ תוֹ , והתקין הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ה
יוֹ ם . בּ כל  ה וּ א  ּבּ רוחסידי נגד טוֹ ב  כי ׁש מ זהואקוּ ה  ּכ , ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ה וּ א הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ׁש מוֹ  צדּ יקים, אוֹ תם כּ נגד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי,
ואינם י וֹ ם בּ כל אוֹ תוֹ  ׁש ּמ בזּ ים הרׁש עים כנגד וא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְטוֹ ב,
מאח וֹ רי  דבר  ׁש מע ּת י אבל יפה, זה ל וֹ , אמר בּ ּת וֹ רה . ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ סקים
אמר יוֹ סי , ור בּ י  חיּ יא רבּ י לוֹ  אמרוּ  לגלּ וֹ ת. פ וֹ חד ואני  ֹ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַהכּ תל ,

אחד . למקוֹ ם ירה אינּה  ׁש ּת וֹ רה  ,ְדּ בר◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לעיר,אמר ונכנסּת י  לל וֹ ד הוֹ ל הייתי  אחד יוֹ ם  להם, ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
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יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ורבּ י אחד, כּ תל  אחר עצמי את ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוסמכ ּת י
אוֹ ד הזּ ה, הּפ סוּ ק את  מּפ יו  וׁש מע ּת י  הבּ ית, בּ אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הלוֹ ם עליו הּמ ל דּ וד ,אוֹ ד עשׂ ית. כּ י  ברוך לעוֹ לם (לקדוש  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הּמ להוא) ׁש דּ וד ע שׂ ה ׁש הוּ א אחרוֹ ן, עוֹ לם  אוֹ תוֹ  על ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאמרוֹ 

ׁש מ ואקוּ ה הּמ לכוּ ת. את יר ׁש  וּ בוֹ  עוֹ לם, בּ אוֹ תוֹ  בּ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאחוּ ז
הזּ ה הע וֹ לם ׁש ל בּ יּ חוּ ד  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  זה - ט וֹ ב ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִכי

טוֹ ב  נקרא  מתי  טוֹ ב. חסידיׁש נּ קרא הם מי .חסידי נגד ?? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
ה נּ אמנים. דוד חסדי נקראוּ  ואלּ וּ  חסד, ויׁש  חסד יׁש  ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש ל  ׁש וֹ פע טוֹ ב  מאוֹ תוֹ  מתמ לּ אים הלּ לוּ  דוד  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש חסדי 
ט וֹ ב. להם נמצא אזי  טוֹ ב, היס וֹ ד נקרא אזי הּק דוֹ ׁש , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יק
העוֹ לם את  מבם הוּ א  ּכ בּ וֹ , ׁש הוּ א ׁש נּ מצא כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
מחכּ ה היה דּ וד כּ ן ועל  בּ ברכה, נמצא והכּ ל הזּ ה, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ ן
הדּ ברים בּ ּה . אחוּ ז ׁש הוּ א הזּ ה לעוֹ לם ׁש ּמ אירה הזּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל דּ ר גּ ה
רבּ י  בּ אוּ  זּ ה. מה ידעּת י ׁש א אלּ א אוֹ תם, ׁש מעּת י  ּכ ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהלּ ל וּ ,
מי  חיּ יא, רבּ י  אמר בראׁש וֹ . א וֹ ת וֹ  ונׁש קוּ  י וֹ סי  ור בּ י  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִחיּ יא
בּ מקוֹ מ ׁש אּת ה י וֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ עפר ,  עיני ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְמכּס ה
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תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד552 שבט סדר כ ליו

נגתהלי מזמור | לחודש ט  | שני ספר 

לדוד:אנג משׂ כּ יל מחלת על נבלבלמנצּ ח אמר 
אהים אין איןבּ לבּ וֹ  עול והתעיבוּ  הׁש חיתוּ  

טוֹ ב: בּ ניאהיםג עשׂ ה על הׁש קיף ממים 
אהים את דּ רׁש  משׂ כּ יל היׁש  לראוֹ ת :אדם 

אחד:ד  גּ ם אין טוֹ ב עשׂ ה אין נאלחוּ  יחדּ ו סג כּ לּ וֹ 
יה אהיםהא לחם אכלוּ  עּמ י אכלי און ּפ עלי דעוּ  

: ּקראו כּ יוא פחד היה א פחד ּפ חדוּ  ׁש ם 
אהיםאהים כּ י הבׁש תה חנ עצמוֹ ת ּפ זּ ר 
:ׁש וּ בזמאסם בּ  ישׂ ראל יׁש עוֹ ת מצּ יּ וֹ ן יּת ן מי 

ישׂ ראל:אהים ישׂ מח יעקב יגל עּמ וֹ  ׁש בוּ ת 

 שונאי להפחיד
וגו' בלבו נבל ב)אמר נג](נג , לפרק  תהלי שונאי [שימוש  להפחיד

מ י ' "אמר, מ א' אי . שהוא שלו ש ע אותו דסואמור "ישמח 
.יו בכל אותו  ואמור המזמור 

תהלי שימוש

  נקרא  ְִִַָָצ י "ק

וגו'מי  י שׂ ראל י ׁש עוֹ ת מ צּ יּ וֹ ן  ז)י ּת ן ח"ג:(נג, ריב:)[זוהר זוהר(דף  ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ישראלתורה] ישמח יעקב שכתוב יגל מהו אבא רבי  אמר  .
נה) מן (ישעי ' ישראל יצאו כאשר  אלא וגו', תצאו בשמחה כי

בשמחה כי זש"כ  ישובו, ועמה עמהם תצא  השכינה הגלות 

תהלי זוהר 

יתה 553זוהר הלימוד שבט סדר כא ליו

נגתהלי מזמור | לחודש ט  | שני ספר 

וכתוב וגו', נא)תצאו ושמחה(שם ששון וגו' ישובון ה' ופדויי
צדי"ק, זה ששון אמר  יצחק רבי הקב"ה, זה ששון ישיגון,

צדי "ק (שם)זש"כ שמעון רבי אמר בה, ימצא ושמחה ששון
נמנעו  בגלות נפלה ישראל שכנסת היום ומן נקרא, ששון
ההוא בזמן אבל  ההוא, צדי"ק מן לעולם מלהשפיע  הברכות

כתוב יב )מה  ממעיני (שם צדי"ק, זה בששון, מים ושאבתם
והכל  והוד, נצח אלו ד "א ובינה, חכמה  אלו הישועה,

ואז העמוקים, מעינות אודך (שם)מנביעת ההוא ביום ואמרת 
וגו'. ציון יושבת ורני  צהלי וגו', ה'



תהלי זוהר 
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תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד554 שבט סדר כא ליו

נד תהלי מזמור  | לחודש  ט  | שני ספר 

לדוד:אנד משׂ כּ יל בּ נגינת הזּ יפיםבלמנצּ ח בּ בוֹ א 
עּמ נוּ : מסּת ּת ר דוד הא לׁש אוּ ל אהיםג ויּ אמרוּ  

:תדינני וּ בגבוּ רת ׁש יעני הוֹ  ׁש מ אהיםד בּ  
:פי לאמרי האזינה ּת פלּ תי ׁש מע

 מאויבי  להנק
וגו' הזיפי ב)בבוא  נד ](נד , לפרק  תהלי ותנצל[שימוש אותו  אמור .

המזמור  סו מ י ' י "ה. הוא  שלו וש .מאויבי נקמה  ותראה
ה"א בגימטריא עמנו "מסתתר ו' מ ה' עיני , ."ראתה

תהלי שימוש

 ז פ ה  נמע  א  ה ב  כנת  לח ת פ ליתְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹה
לאכי ה ל  ל מאזיני ע לה  ה פ ה  זאת  ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹלאחר

אזני עלי  קראיְְֲִִִֵֶַַָָ

וגו 'א הים  ּת פלּ תי  ד)ׁש מע  ח "ב :(נד, רב.)[זוהר תורה ](דף א היםזוהר ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌
פי. לאמרי האזינה  ּת פלּ תי תפלתׁש מע היא  זאת  פי , [אמרי  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ולמדנוהלחש ] הלב,, בכונת בלחש תפלתם  שמתפללים אלה כל
כל לה ומאזינים עולה התפלה זאת  לאחר, זו תפלה  נשמע שלא

אזנים בעלי שנקראים  לאזני המלאכים נשמעת  התפלה  זאת ואם ,
מלבד אחרים לה  מאזינים ואין למעלה, לה  שיאזין מי אין איש,
ישמעו  שלא להשמר נצרך לפיכך בתחילה, אותה  ששמע מי
בעולם נאחזים הלחש תפלת  שדברי  ועוד אנשים, הלחש תפלת

עולם ודברי לאיש.העליון, להשמע  צריכים אין  העליון

תהלי זוהר 

יתה 555זוהר הלימוד שבט סדר כא ליו

נד תהלי מזמור  | לחודש  ט  | שני ספר 

שׂ מוּ ה א נפׁש י בּ קׁש וּ  ועריצים עלי קמוּ  זרים כּ י
סלה:אהים אהיםולנגדּ ם עזרהנּ ה 

נפׁש י: ּב סמכי אדני לׁש ררי(ישוב)זלי הרע יׁש יב 
הצמיתם:  חבּ אמּתמ אוֹ דה  ּל אזבּ חה בּ נדבה 

יהו:טוֹ ב וּ באיביטכּ י הצּ ילני צרה מכּ ל כּ י 
עיני:ראתה 

מ אי חסד למעלהמע ה מע רר ה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

וגו'.ּכ י  נפׁש י  ּב ק ׁש וּ  ועריצים עלי  קמוּ  ח"גזרים צב:)[זוהר ](דף ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

שאר מכל  יותר מהם  נמנעת  אכזריות שישראל למדנו
כמה שהרי  בעולם, עריץ מעשה מישראל יראה ובל  עמים,
הוא זכאי כזה, מעשה  בשעת האיש  אצל עומדים עינים בעלי
האיש  במעשה שהרי למטה, חסד של מעשה שמראה מי 

אחר. ענין  למעלה לעורר  דבר כל תולה



תהלי זוהר 
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תהלי זוהר 
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נהתהלי מזמור | לחודש י | שני ספר

לחודש י

לדוד:אנה משׂ כּ יל בּ נגינת אהיםבלמנצּ ח האזינה 
:מּת חנּ תי ּת תעלּ ם ואל הקׁש יבהג ּת פלּ תי 

ואהימה: בּ שׂ יחי אריד וענני עקתד לּ י מּפ ני אוֹ יב מּק וֹ ל 
ישׂ טמוּ ני: וּ באף און עלי ימיטוּ  כּ י יחילהרׁש ע לבּ י 

עלי: נפלוּ  מות ואימוֹ ת ביובּ קרבּ י יבא ורעד יראה 
ּפ לּ צוּ ת: אעוּ פהזוּת כּס ני כּ יּ וֹ נה אבר לּ י יּת ן מי ואמר 

סלה:חואׁש כּ נה: בּ ּמ דבּ ר אלין נדד ארחיק הנּ ה 
מּס ער:ט סעה מרוּ ח לי מפלט אדנייאחיׁש ה בּ לּ ע 

בּ עיר: וריב חמס ראיתי כּ י לׁש וֹ נם ולילהיאּפ לּ ג יוֹ מם 
בּ קרבּ ּה : ועמל ואון חוֹ מתיה על הוּ וֹ תיביסוֹ בבה 

וּ מרמה:  ּת מרחבּה  ימיׁש  וא אוֹ יביגבּ קרבּ ּה  א כּ י 
מּמ נּ וּ : ואּס תר הגדּ יל עלי משׂ נאי א ואא יחרפני

וּ מידּ עי:יד אלּ וּ פי כּ ערכּ י ׁש  אנוֹ  יחדּ וטוואּת ה אׁש ר 
אהים בּ בית סוֹ ד בּ רגׁש :נמּת יק  ּנהל 

רעוֹ ת(ישימות)טז כּ י חיּ ים ׁש אוֹ ל ירדוּ  עלימוֹ  מות יי

 לאויבי גמול  ולשל רע , לכלב
וגו ' תפלתי  אלהי ב)האזינה נה ](נה, לפרק תהלי לשל [שימוש .
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בּ קרבּ ם: אהיםיזבּ מגוּ רם אל אקראאני 
ויהו:ׁש יעני אשׂ יחהיחיוֹ  וצהרים ובקר ערב 

קוֹ לי: ׁש מע ויּ  ביטואהמה ליּפ דה מקּ רב נפׁש י ׁש לוֹ ם 

במנחה א יחה  חסד ל מסיק החסד עת  היא  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹקר
ואהמה  מ המיה צרי הה יה עת  ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהיא

וגו'ערב וצהרים  יח)ובקר שרה:(נה , חיי פ' ח"א קלג .)[זוהר בּ א](דף ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ֹ
ׁש כּ תוּ ב  הלּ לוּ , הּת פלּ וֹ ת  זמנּ י  ׁש ׁש ת ואמר בּ א דּ וד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְראה,

נה) וצהרים (תהלים ובקר התּפ לּ ל ערב א והוּ א ׁש ׁש ה . הנּ ה  , ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
זה י וֹ תר . וא ואהמה, אשׂ יחה ׁש כּ תוּ ב מהם, ׁש נים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
אשׂ יחה דּ יּ ק  ּכ מוּ ם הּמ נחה. לתפ לּ ת וזה - הבּ קר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלתפ לּ ת
בּ חסד  לוֹ  מסּפ יק החסד, ׁש עת ׁש היא בּ בּ קר, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְואהמה.
המיה, צרי הּק ׁש ה, הדּ ין ׁש עת ׁש היא  וּ במנחה , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ אשׂ יחה.
קם היה הלּ ילה, כּ ׁש נּ חלק  ּכ אחר  ואהמה.  ּכ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִוּ מוּ ם

ׁש כּ תוּ ב כּ ראוּ י , ותׁש בּ חוֹ ת סב )לׁש יר וֹ ת ׁש ירה(תהלים  וּ בלּ ילה ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֹ
נתבּ אר. והרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִעּמ י ,

וגו' וצהרי ובקר יח )ערב  ערבית(נה, פ ת  את  מ לא  לכ ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ני מת והאי יעקב מ נ לת כל מי אי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחבה

ְִַָהפ ה

וצהרים ערב  יח)וגוֹ 'ובקר  תרומה:(נה, פ ' ח "ב קכ"ט:)[זוהר ](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ְ◌
נה)וכתוּ ב  זה (תהלים ּפ ס וּ ק וגו' וצהרים ובקר ערב  ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

כּ ל ּת פלּ ת ׁש ל  הוּ א  ועדּ נים עדּ ן  כּ אן אבל ונתבּ אר , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ הוּ 

תהלי זוהר 
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לחודש י

לדוד:אנה משׂ כּ יל בּ נגינת אהיםבלמנצּ ח האזינה 
:מּת חנּ תי ּת תעלּ ם ואל הקׁש יבהג ּת פלּ תי 

ואהימה: בּ שׂ יחי אריד וענני עקתד לּ י מּפ ני אוֹ יב מּק וֹ ל 
ישׂ טמוּ ני: וּ באף און עלי ימיטוּ  כּ י יחילהרׁש ע לבּ י 

עלי: נפלוּ  מות ואימוֹ ת ביובּ קרבּ י יבא ורעד יראה 
ּפ לּ צוּ ת: אעוּ פהזוּת כּס ני כּ יּ וֹ נה אבר לּ י יּת ן מי ואמר 

סלה:חואׁש כּ נה: בּ ּמ דּב ר אלין נדד ארחיק הנּ ה 
מּס ער:ט סעה מרוּ ח לי מפלט אדנייאחיׁש ה בּ לּ ע 

בּ עיר: וריב חמס ראיתי כּ י לׁש וֹ נם ולילהיאּפ לּ ג יוֹ מם 
בּ קרבּ ּה : ועמל ואון חוֹ מתיה על הוּ וֹ תיביסוֹ בבה 

וּ מרמה:  ּת מרחבּה  ימיׁש  וא אוֹ יביגבּ קרבּ ּה  א כּ י 
מּמ נּ וּ : ואּס תר הגדּ יל עלי משׂ נאי א ואא יחרפני

וּ מידּ עי:יד אלּ וּ פי כּ ערכּ י ׁש  אנוֹ  יחדּ וטוואּת ה אׁש ר 
אהים בּ בית סוֹ ד בּ רגׁש :נמּת יק  ּנהל 

רעוֹ ת(ישימות)טז כּ י חיּ ים ׁש אוֹ ל ירדוּ  עלימוֹ  מות יי

 לאויבי גמול  ולשל רע , לכלב
וגו ' תפלתי  אלהי ב)האזינה נה ](נה, לפרק תהלי לשל [שימוש .
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בּ קרבּ ם: אהיםיזבּ מגוּ רם אל אקראאני 
ויהו:ׁש יעני אשׂ יחהיחיוֹ  וצהרים ובקר ערב 

קוֹ לי: ׁש מע ויּ  ביטואהמה ליּפ דה מקּ רב נפׁש י ׁש לוֹ ם 

במנחה א יחה  חסד ל מסיק החסד עת  היא  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹקר
ואהמה  מ המיה צרי הה יה עת  ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהיא

וגו'ערב וצהרים  יח)ובקר שרה:(נה , חיי פ' ח"א קלג .)[זוהר בּ א](דף ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ֹ
ׁש כּ תוּ ב  הלּ לוּ , הּת פלּ וֹ ת  זמנּ י  ׁש ׁש ת ואמר בּ א דּ וד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְראה,

נה) וצהרים (תהלים ובקר התּפ לּ ל ערב א והוּ א ׁש ׁש ה . הנּ ה  , ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
זה י וֹ תר . וא ואהמה, אשׂ יחה ׁש כּ תוּ ב מהם, ׁש נים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
אשׂ יחה דּ יּ ק  ּכ מוּ ם הּמ נחה. לתפ לּ ת וזה - הבּ קר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלתפ לּ ת
בּ חסד  לוֹ  מסּפ יק החסד, ׁש עת ׁש היא בּ בּ קר, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְואהמה.
המיה, צרי הּק ׁש ה, הדּ ין ׁש עת ׁש היא  וּ במנחה , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ אשׂ יחה.
קם היה הלּ ילה, כּ ׁש נּ חלק  ּכ אחר  ואהמה.  ּכ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִוּ מוּ ם

ׁש כּ תוּ ב כּ ראוּ י , ותׁש בּ חוֹ ת סב )לׁש יר וֹ ת ׁש ירה(תהלים  וּ בלּ ילה ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֹ
נתבּ אר. והרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִעּמ י ,

וגו' וצהרי ובקר יח )ערב  ערבית(נה, פ ת  את  מ לא  לכ ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ני מת והאי יעקב מ נ לת כל מי אי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחבה

ְִַָהפ ה

וצהרים ערב  יח)וגוֹ 'ובקר  תרומה:(נה, פ ' ח "ב קכ"ט:)[זוהר ](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ְ◌
נה)וכתוּ ב  זה (תהלים ּפ ס וּ ק וגו' וצהרים ובקר ערב  ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

כּ ל ּת פלּ ת ׁש ל  הוּ א  ועדּ נים עדּ ן  כּ אן אבל ונתבּ אר , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ הוּ 

תהלי זוהר 
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זוֹ הי ערב  הלּ לוּ . הזּ מנּ ים בּ ׁש ׁש ת התעוֹ ררוּ  והחברים  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַהיּ וֹ ם ,
הּמ אירה, אסּפ קלריה ז וֹ הי וּ בקר מאירה, ׁש א  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאס ּפ קלריה

- לזה,וצהרים זה בין שעומד מקום הוא אלא חשך, שגקרא מקום זה (אין ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌
מנחה) תפלת של הזמן בּ אבל ׁש אחוּ ז , חׁש נקרא ׁש הוּ א ערב מק וֹ ם ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

חזק  תקף ׁש הוּ א צהרים, נּ אמר וּ מה זה. עם זה ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְוע וֹ מד
ׁש חר לאיׁש  - הדּ ר היא וכ מע לּ ה. בּ לׁש וֹ ן נקט הוּ א ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש ,
ללבן  קוֹ ראים  ולפעמים מעלּ ה, לׁש וֹ ן ונקט לבן, לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְקוֹ ראים 

ׁש כּ תוּ ב יב )ׁש חר, לקח.(במדבר כׁש ית  אה ט )כּ י  הלוֹ א(עמוס ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌
וּ מוּ ם ערבית. ּת פלּ ת - זה ערב וגוֹ '. לי  אּת ם  כׁש יּ ים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌◌ֵ◌ְ◌ִכבני
וׁש וֹ לט אוֹ רוֹ  את ׁש ּמ חׁש י האחר  הצּ ד  מתערב הזּ ה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ ערב 
וּ פרדים אמוּ רים קבוּ ע . זמן  לוֹ  ואין ר ׁש וּ ת, לוֹ  שׂ מ וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,
שׂ רים ׁש ל  קבוּ צוֹ ת כּ ּמ ה נזּ וֹ נים וּ מכּ אן הזּ ה, בּ זּ מן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתאכּ לים

בּ לּ ילה. וׁש וֹ לטים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאים

הצּ ד ואם בּ עלי אוֹ תם ׁש כּ ל ׁש נינ וּ  הרי  , ּכ אם ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
הּק ד וֹ ׁש ה, בּ ארץ  ׁש וֹ לטים א הּט מאה ר וּ ח ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר 
על  ל ׁש ר וֹ ת  לע וֹ ררם ואסוּ ר בּ זה, י שׂ ראל  אוֹ תם מעוֹ ררים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
עוֹ לה וא עוֹ לה, העׁש ן אוֹ תוֹ  בּ לּ ילה אלּ א  הּק דוֹ ׁש ה. ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
היה וכאן י ׁש ר,  בּ דר עוֹ לה העׁש ן ׁש היה אחר, ׁש בּ קר בּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
מדוֹ רים כּ ל ׁש ם הצּ פוֹ ן, ׁש ל אחד לנקב  עׁש ן אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶעוֹ לה
לאוֹ תוֹ   דּ ר וּ מעּק ם עוֹ לה עׁש ן ׁש אוֹ תוֹ  וכיון רע וֹ ת. רוּ חוֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל 
היוּ  ו א למק וֹ מם, ונכנסים ועוֹ מדים נ זּ וֹ נים היוּ  כּ לּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ַצד ,
ׁש ל  הצּ ד לאוֹ תוֹ  ע וֹ מד אחד  ממנּ ה בּ עוֹ לם . וׁש וֹ לטים ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְי וֹ צאים
וּ ׁש מ וֹ  שׂ רים, ׁש ל קבוּ צ וֹ ת אוֹ תם בּ כל ׁש בּ צּ פ וֹ ן, נקב ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶאוֹ תוֹ 
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הממ נּ ה ועוֹ לה, דּ ר כּ וֹ  מעּק ם עׁש ן  ׁש אוֹ תוֹ  וּ בׁש עה ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַסנגירי"א,
מתעּת דים כּ לּ ם אחרוֹ ת, מחנוֹ ת ר בּ וֹ א אלף וׁש ים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
בּ פתח ונכנסים  נקב , בּ אוֹ תוֹ  וע וֹ מדים מּמ נּ וּ , וּ להזּ וֹ ן ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלקבּ לוֹ 

הכּ תוּ ב סוֹ ד וזהוּ  קרי , ׁש נּ קרא כו)אחד  עּמ י (ויקרא ּת לכוּ  ואם ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
היּ וֹ צא רגז בּ אוֹ תוֹ  קרי. בּ חמת ע ּמ כם והלכּת י  וכתוּ ב, וגוֹ '. ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶקרי 
וּ בׁש עה בּ לּ ילה , ׁש ּמ ׁש וֹ טטים הם ואלּ וּ  קרי. ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵמהּפ תח
יוֹ צאים הם למעלה, להראוֹ ת לעלוֹ ת י וֹ צאוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ ׁש מ וֹ ת 

בּ ה ּפ רטוּ מקטרגים למעלה, וּ להראוֹ ת לעל וֹ ת יכוֹ לים וא ם, ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רקיעים בּ וֹ קעים  ׁש הם עליוֹ נים קד וֹ ׁש ים חסידים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְלא וֹ תם
וּ מוֹ דיעים י וֹ צאים  הלּ ל וּ  ה רים וּ קבוּ צוֹ ת ועוֹ לים, ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואוירים
אחרוֹ ת, בּ דמיּ וֹ ת להם ונראים אדם, לבני כּ וֹ זבים ◌ֵ◌ֲ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
קרי , בּ עלי ונקראים  זרע, ׁש וֹ פכים עד עליהם, ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְוצ וֹ חקים
וּ בׁש עה להם. גּ רמוּ  הּק רי מּפ תח ׁש יּ וֹ צאים  ׁש אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
וזן  אוֹ תם מרוה היה עׁש ן אוֹ תוֹ  וּ פדרים, אמ וּ רים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תאכּ לים
יצאוּ  א וּ בזה להם. ראוּ י  מה מזוֹ נם  ּכ כבוֹ דם  כּ פי  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תם.

הּק ד וֹ ׁש ה. בּ ארץ מׁש וֹ טטים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְוא

ׁש נּ אמרערב, יב )כּ מוֹ  ׁש כּ ל (שמות  אּת ם. עלה רב ערב וגם ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ולכן  ה לּ ילה, בּ ׁש לטוֹ ן מתערבים שׂ רים קבוּ צוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תן
לתּק נ ּה  ׁש יּ כ וֹ ל מי  ׁש אין חוֹ בה, ערבית ּת פלּ ת את שׂ מוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָא 

בּ על  היה ׁש הוּ א יעקב, אוֹ תוֹ (מטהר )כּ מ וֹ  וּ מתּק ן הּמ ׁש כּ ן ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
להגן  כּ די היא זוֹ  ּת פלּ ה רׁש וּ ת, ׁש היא גּ ב על ואף ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י .
ׁש ל  צדדים כּ ּמ ה ׁש ל ּפ חד  ֹמּת ו בּ לּ ילוֹ ת, ּפ חד   ֹמּת ו ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָעלינוּ 
בּ גּ יה נּ ם הר ׁש עים את טוֹ רדים ׁש עה בּ א וֹ ת ּה  ׁש הרי ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ יה נּ ם ,
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זוֹ הי ערב  הלּ לוּ . הזּ מנּ ים בּ ׁש ׁש ת התעוֹ ררוּ  והחברים  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַהיּ וֹ ם ,
הּמ אירה, אסּפ קלריה ז וֹ הי וּ בקר מאירה, ׁש א  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאס ּפ קלריה

- לזה,וצהרים זה בין שעומד מקום הוא אלא חשך, שגקרא מקום זה (אין ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌
מנחה) תפלת של הזמן בּ אבל ׁש אחוּ ז , חׁש נקרא ׁש הוּ א ערב מק וֹ ם ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

חזק  תקף ׁש הוּ א צהרים, נּ אמר וּ מה זה. עם זה ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְוע וֹ מד
ׁש חר לאיׁש  - הדּ ר היא וכ מע לּ ה. בּ לׁש וֹ ן נקט הוּ א ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש ,
ללבן  קוֹ ראים  ולפעמים מעלּ ה, לׁש וֹ ן ונקט לבן, לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְקוֹ ראים 

ׁש כּ תוּ ב יב )ׁש חר, לקח.(במדבר כׁש ית  אה ט )כּ י  הלוֹ א(עמוס ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌
וּ מוּ ם ערבית. ּת פלּ ת - זה ערב וגוֹ '. לי  אּת ם  כׁש יּ ים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌◌ֵ◌ְ◌ִכבני
וׁש וֹ לט אוֹ רוֹ  את ׁש ּמ חׁש י האחר  הצּ ד  מתערב הזּ ה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ ערב 
וּ פרדים אמוּ רים קבוּ ע . זמן  לוֹ  ואין ר ׁש וּ ת, לוֹ  שׂ מ וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,
שׂ רים ׁש ל  קבוּ צוֹ ת כּ ּמ ה נזּ וֹ נים וּ מכּ אן הזּ ה, בּ זּ מן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתאכּ לים

בּ לּ ילה. וׁש וֹ לטים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאים

הצּ ד ואם בּ עלי אוֹ תם ׁש כּ ל ׁש נינ וּ  הרי  , ּכ אם ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
הּק ד וֹ ׁש ה, בּ ארץ  ׁש וֹ לטים א הּט מאה ר וּ ח ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר 
על  ל ׁש ר וֹ ת  לע וֹ ררם ואסוּ ר בּ זה, י שׂ ראל  אוֹ תם מעוֹ ררים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
עוֹ לה וא עוֹ לה, העׁש ן אוֹ תוֹ  בּ לּ ילה אלּ א  הּק דוֹ ׁש ה. ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
היה וכאן י ׁש ר,  בּ דר עוֹ לה העׁש ן ׁש היה אחר, ׁש בּ קר בּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
מדוֹ רים כּ ל ׁש ם הצּ פוֹ ן, ׁש ל אחד לנקב  עׁש ן אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶעוֹ לה
לאוֹ תוֹ   דּ ר וּ מעּק ם עוֹ לה עׁש ן ׁש אוֹ תוֹ  וכיון רע וֹ ת. רוּ חוֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל 
היוּ  ו א למק וֹ מם, ונכנסים ועוֹ מדים נ זּ וֹ נים היוּ  כּ לּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ַצד ,
ׁש ל  הצּ ד לאוֹ תוֹ  ע וֹ מד אחד  ממנּ ה בּ עוֹ לם . וׁש וֹ לטים ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְי וֹ צאים
וּ ׁש מ וֹ  שׂ רים, ׁש ל קבוּ צ וֹ ת אוֹ תם בּ כל ׁש בּ צּ פ וֹ ן, נקב ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶאוֹ תוֹ 
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הממ נּ ה ועוֹ לה, דּ ר כּ וֹ  מעּק ם עׁש ן  ׁש אוֹ תוֹ  וּ בׁש עה ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַסנגירי"א,
מתעּת דים כּ לּ ם אחרוֹ ת, מחנוֹ ת ר בּ וֹ א אלף וׁש ים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
בּ פתח ונכנסים  נקב , בּ אוֹ תוֹ  וע וֹ מדים מּמ נּ וּ , וּ להזּ וֹ ן ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלקבּ לוֹ 

הכּ תוּ ב סוֹ ד וזהוּ  קרי , ׁש נּ קרא כו)אחד  עּמ י (ויקרא ּת לכוּ  ואם ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
היּ וֹ צא רגז בּ אוֹ תוֹ  קרי. בּ חמת ע ּמ כם והלכּת י  וכתוּ ב, וגוֹ '. ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶקרי 
וּ בׁש עה בּ לּ ילה , ׁש ּמ ׁש וֹ טטים הם ואלּ וּ  קרי. ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵמהּפ תח
יוֹ צאים הם למעלה, להראוֹ ת לעלוֹ ת י וֹ צאוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ ׁש מ וֹ ת 

בּ ה ּפ רטוּ מקטרגים למעלה, וּ להראוֹ ת לעל וֹ ת יכוֹ לים וא ם, ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רקיעים בּ וֹ קעים  ׁש הם עליוֹ נים קד וֹ ׁש ים חסידים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְלא וֹ תם
וּ מוֹ דיעים י וֹ צאים  הלּ ל וּ  ה רים וּ קבוּ צוֹ ת ועוֹ לים, ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואוירים
אחרוֹ ת, בּ דמיּ וֹ ת להם ונראים אדם, לבני כּ וֹ זבים ◌ֵ◌ֲ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
קרי , בּ עלי ונקראים  זרע, ׁש וֹ פכים עד עליהם, ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְוצ וֹ חקים
וּ בׁש עה להם. גּ רמוּ  הּק רי מּפ תח ׁש יּ וֹ צאים  ׁש אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
וזן  אוֹ תם מרוה היה עׁש ן אוֹ תוֹ  וּ פדרים, אמ וּ רים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תאכּ לים
יצאוּ  א וּ בזה להם. ראוּ י  מה מזוֹ נם  ּכ כבוֹ דם  כּ פי  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תם.

הּק ד וֹ ׁש ה. בּ ארץ מׁש וֹ טטים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְוא

ׁש נּ אמרערב, יב )כּ מוֹ  ׁש כּ ל (שמות  אּת ם. עלה רב ערב וגם ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ולכן  ה לּ ילה, בּ ׁש לטוֹ ן מתערבים שׂ רים קבוּ צוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תן
לתּק נ ּה  ׁש יּ כ וֹ ל מי  ׁש אין חוֹ בה, ערבית ּת פלּ ת את שׂ מוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָא 

בּ על  היה ׁש הוּ א יעקב, אוֹ תוֹ (מטהר )כּ מ וֹ  וּ מתּק ן הּמ ׁש כּ ן ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
להגן  כּ די היא זוֹ  ּת פלּ ה רׁש וּ ת, ׁש היא גּ ב על ואף ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י .
ׁש ל  צדדים כּ ּמ ה ׁש ל ּפ חד  ֹמּת ו בּ לּ ילוֹ ת, ּפ חד   ֹמּת ו ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָעלינוּ 
בּ גּ יה נּ ם הר ׁש עים את טוֹ רדים ׁש עה בּ א וֹ ת ּה  ׁש הרי ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ יה נּ ם ,
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לוֹ מר ישׂ ראל מקדּ ימים ולכן בּ יּ וֹ ם. מאׁש ר  ׁש נים אחד כּ ל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַעל 
אחר דין וא ה גּ יהנּ ם. ּפ חד מוּ ם ׁש הוּ א רחוּ ם", ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ"והוּ א
להעביר ל ׁש בּ ת רׁש וּ ת לוֹ  אין ׁש הרי  ׁש נּ ראה  לע וֹ ררוֹ , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָאסוּ ר 
כּ ׁש ר וֹ צוֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת, קטר וּ ג ׁש ל וּ פחד  מהע וֹ לם. ה דּ ין ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶאת
מק דּ ימים אנוּ  ולכן רבּ וֹ נם. לפני  להראוֹ ת כּ די  למעלה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
מ זּ יקים כּ ּמ ה  ׁש ל ּפ חד  אמן". לעד  י שׂ ראל  עּמ וֹ  את ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ"ׁש וֹ מר
למי  להזּ יק  ר ׁש וּ ת להם וי ׁש  בּ לּ ילה, ׁש נּ מצאים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוקטרוּ גים 
"וּ ׁש מר מקדּ ימים אנ וּ  ולכן בּ יתוֹ , מער  החוּ צה ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא

וּ באנוּ ". ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵצאתנוּ 

ה גּ וּ פוֹ ת,ועל מפקידים אנוּ  זה כּ ל ׁש ל ּפ חד  ֹמּת ו זה, כּ ל ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
הכּ ל  ׁש לטוֹ ן העליוֹ נה, לּמ לכ וּ ת והנּ ׁש מוֹ ת ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָהר וּ ח וֹ ת
ע ּת ה ולילה. לילה בּ כל ערבית ּת פלּ ת זה ועל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ ידיה,
הּת ּק וּ נים כּ ל  עוֹ שׂ ים אנוּ  נמצאוּ , א וּ מזבּ חוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש קר בּ נ וֹ ת
כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת הלּ ילה, בּ חצוֹ ת הזּ ה. הּס וֹ ד על עוֹ שׂ ים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש אנוּ 
וׁש וֹ בר הרעוֹ ת, הרוּ חוֹ ת מדוֹ רי אוֹ תם  בּ כל מכּ ה צפ וֹ ן, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַרוּ ח

חזק)אחד ונכנס (סלע  האחר, הצּ ד למעלהאת וּ מׁש וֹ טט ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
למק וֹ מן, נכנסוֹ ת מחבּ לים  ׁש ל קבוּ צוֹ ת א וֹ תן  וכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָומּט ה,
נכנס  הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ואז ׁש וֹ לטוֹ ת. וא כּ חן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש בּ ר 
כּ ׁש בּ א נתבּ אר . והרי  עדן, בּ גן  הצּ דּ יקים עם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלה ׁש ּת עׁש ע
ואז  ה יּ וֹ ם, אוֹ ר מ לּ פני נגנז בּ לּ ילה ׁש לט הנּ ר אוֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַהבּ קר ,

הערב. ׁש ל  ׁש לט וֹ נ וֹ  וּ מעבר ׁש וֹ לט, הזּ ה(ואז)הבּ קר  הבּ קר ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌
לכל  ט וֹ ב מׁש לים הזּ ה הבּ קר  רא ׁש וֹ ן, אוֹ ר ׁש ל בּ קר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹהוּ א
את מׁש קה זה ותחּת וֹ נים. עליוֹ נים נזּ וֹ נים מּמ נּ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למים.
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מדּ ין : לי וֹ דעי  הּס וֹ ד  כּ אן העוֹ לם. כּ ל  ׁש ל  ׁש מירה זוֹ הי  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהגּ ן.
לפי  בּ התבּ וֹ ננוּ ת ויׁש גּ יח  בּ נּ גּה , יקוּ ם ,לדּ ר לצאת  ׁש רוֹ צה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִמי 
זוֹ  בּ רקיע, ׁש ּמ כּ וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת כּ מראה ויראה מזרח, לצד ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָׁש עה
בהם ׁש נּ בראוּ  האוֹ תיּ וֹ ת התנ וֹ צצוּ ת הם ואלּ ה  י וֹ רדת, וזוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָעוֹ לה

וארץ. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

הּק דוֹ ׁש אם  הם ס וֹ ד ׁש הם האוֹ תיּ וֹ ת, אוֹ תן בּ סוֹ ד יוֹ דע הוּ א ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
הלּ ב, בּ רצוֹ ן כּ ראוּ י ויזכּ ירן אוֹ תיּ וֹ ת, וּ ׁש ּת ים ארבּ עים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
ימין  לצד ׁש ׁש  י וֹ די"ם, ׁש ׁש  הרקיע ׁש ל הנּ גּה  אוֹ ר  ֹּת ו ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיראה
ונוֹ צצוֹ ת וי וֹ רדוֹ ת ׁש עוֹ לוֹ ת  ווי"ם וׁש ׁש  שׂ מאל , לצד  ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוׁש ׁש 
ּת פלּ תוֹ  יתּפ לּ ל ואז כּ הנים, בּ ר כּ ת  ׁש ל האוֹ תיּ וֹ ת והן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָבּ רקיע.
כּ ׁש בּ א חלקוֹ . אׁש רי עּמ וֹ . מקדּ ימה ׁש כינה ודּ אי , ל דּ ר ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְויצא
הרקיע  מתיחת  ֹלתו דּ ר וֹ ם בּ צד נעוּ ץ אחד  עּמ וּ ד הזּ ה, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַהבּ קר 
ועּמ וּ ד  ה גּ ן . בּ אמצע ׁש נּ עוּ ץ עּמ וּ ד מאוֹ תוֹ  חוּ ץ  הגּ ן, גּ בּ י ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶׁש על
בּ אוֹ תוֹ  בּ ארגּ מן. מרּק ם גונים ׁש ׁש ה ׁש ל בּ אוֹ ר מאיר ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶזה
צ ּפ רים, ׁש ׁש  נזדּ ּמ נוּ  ענף  וּ באוֹ תוֹ  אחד, ענף ק יּ ם ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד 

ואמר, אחד ּפ תח  לׁש בּ ח. צפצוּ ף קיג )מתעוֹ ררוֹ ת (תהלים ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ואוֹ מר, הני ּפ וֹ תח ה '. ׁש ם את הללוּ  ה ' עבדי הללוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהלל וּ יּה 
ואוֹ מר, הליׁש י ּפ וֹ תח  ע וֹ לם. ועד  מע ּת ה  מבר ה ' ׁש ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְיהי
מקדּ ים הכּ רוֹ ז אז ה '. ׁש ם מהלּ ל  מבוֹ אוֹ  עד ׁש מ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ זרח 
ר בּ וֹ נם את המׁש בּ חים אוֹ תם עליוֹ נים, קדוֹ ׁש ים הזדּ ּמ נוּ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוק וֹ רא,

מהלּ ילה היּ וֹ ם נפרדים  ואז היּ וֹ ם. לׁש בח א ׁש ריהתּת ּק נוּ  . ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש לּ מד ּת וֹ רה ׁש ל ּת ׁש בּ ח ּת ּה   ֹמּת ו בּ בּ קר  ׁש ּק ם מי ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶחלקוֹ 

ה בּ קר. ּת פ לּ ת ׁש ל  זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,

תהלי זוהר 
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לוֹ מר ישׂ ראל מקדּ ימים ולכן בּ יּ וֹ ם. מאׁש ר  ׁש נים אחד כּ ל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַעל 
אחר דין וא ה גּ יהנּ ם. ּפ חד מוּ ם ׁש הוּ א רחוּ ם", ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ"והוּ א
להעביר ל ׁש בּ ת רׁש וּ ת לוֹ  אין ׁש הרי  ׁש נּ ראה  לע וֹ ררוֹ , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָאסוּ ר 
כּ ׁש ר וֹ צוֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת, קטר וּ ג ׁש ל וּ פחד  מהע וֹ לם. ה דּ ין ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶאת
מק דּ ימים אנוּ  ולכן רבּ וֹ נם. לפני  להראוֹ ת כּ די  למעלה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
מ זּ יקים כּ ּמ ה  ׁש ל ּפ חד  אמן". לעד  י שׂ ראל  עּמ וֹ  את ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ"ׁש וֹ מר
למי  להזּ יק  ר ׁש וּ ת להם וי ׁש  בּ לּ ילה, ׁש נּ מצאים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוקטרוּ גים 
"וּ ׁש מר מקדּ ימים אנ וּ  ולכן בּ יתוֹ , מער  החוּ צה ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא

וּ באנוּ ". ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵצאתנוּ 

ה גּ וּ פוֹ ת,ועל מפקידים אנוּ  זה כּ ל ׁש ל ּפ חד  ֹמּת ו זה, כּ ל ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
הכּ ל  ׁש לטוֹ ן העליוֹ נה, לּמ לכ וּ ת והנּ ׁש מוֹ ת ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָהר וּ ח וֹ ת
ע ּת ה ולילה. לילה בּ כל ערבית ּת פלּ ת זה ועל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ ידיה,
הּת ּק וּ נים כּ ל  עוֹ שׂ ים אנוּ  נמצאוּ , א וּ מזבּ חוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש קר בּ נ וֹ ת
כּ ׁש ּמ תעוֹ ררת הלּ ילה, בּ חצוֹ ת הזּ ה. הּס וֹ ד על עוֹ שׂ ים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש אנוּ 
וׁש וֹ בר הרעוֹ ת, הרוּ חוֹ ת מדוֹ רי אוֹ תם  בּ כל מכּ ה צפ וֹ ן, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַרוּ ח

חזק)אחד ונכנס (סלע  האחר, הצּ ד למעלהאת וּ מׁש וֹ טט ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
למק וֹ מן, נכנסוֹ ת מחבּ לים  ׁש ל קבוּ צוֹ ת א וֹ תן  וכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָומּט ה,
נכנס  הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ואז ׁש וֹ לטוֹ ת. וא כּ חן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש בּ ר 
כּ ׁש בּ א נתבּ אר . והרי  עדן, בּ גן  הצּ דּ יקים עם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלה ׁש ּת עׁש ע
ואז  ה יּ וֹ ם, אוֹ ר מ לּ פני נגנז בּ לּ ילה ׁש לט הנּ ר אוֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַהבּ קר ,

הערב. ׁש ל  ׁש לט וֹ נ וֹ  וּ מעבר ׁש וֹ לט, הזּ ה(ואז)הבּ קר  הבּ קר ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌
לכל  ט וֹ ב מׁש לים הזּ ה הבּ קר  רא ׁש וֹ ן, אוֹ ר ׁש ל בּ קר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹהוּ א
את מׁש קה זה ותחּת וֹ נים. עליוֹ נים נזּ וֹ נים מּמ נּ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למים.
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מדּ ין : לי וֹ דעי  הּס וֹ ד  כּ אן העוֹ לם. כּ ל  ׁש ל  ׁש מירה זוֹ הי  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהגּ ן.
לפי  בּ התבּ וֹ ננוּ ת ויׁש גּ יח  בּ נּ גּה , יקוּ ם ,לדּ ר לצאת  ׁש רוֹ צה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִמי 
זוֹ  בּ רקיע, ׁש ּמ כּ וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת כּ מראה ויראה מזרח, לצד ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָׁש עה
בהם ׁש נּ בראוּ  האוֹ תיּ וֹ ת התנ וֹ צצוּ ת הם ואלּ ה  י וֹ רדת, וזוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָעוֹ לה

וארץ. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

הּק דוֹ ׁש אם  הם ס וֹ ד ׁש הם האוֹ תיּ וֹ ת, אוֹ תן בּ סוֹ ד יוֹ דע הוּ א ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
הלּ ב, בּ רצוֹ ן כּ ראוּ י ויזכּ ירן אוֹ תיּ וֹ ת, וּ ׁש ּת ים ארבּ עים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
ימין  לצד ׁש ׁש  י וֹ די"ם, ׁש ׁש  הרקיע ׁש ל הנּ גּה  אוֹ ר  ֹּת ו ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיראה
ונוֹ צצוֹ ת וי וֹ רדוֹ ת ׁש עוֹ לוֹ ת  ווי"ם וׁש ׁש  שׂ מאל , לצד  ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוׁש ׁש 
ּת פלּ תוֹ  יתּפ לּ ל ואז כּ הנים, בּ ר כּ ת  ׁש ל האוֹ תיּ וֹ ת והן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָבּ רקיע.
כּ ׁש בּ א חלקוֹ . אׁש רי עּמ וֹ . מקדּ ימה ׁש כינה ודּ אי , ל דּ ר ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְויצא
הרקיע  מתיחת  ֹלתו דּ ר וֹ ם בּ צד נעוּ ץ אחד  עּמ וּ ד הזּ ה, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַהבּ קר 
ועּמ וּ ד  ה גּ ן . בּ אמצע ׁש נּ עוּ ץ עּמ וּ ד מאוֹ תוֹ  חוּ ץ  הגּ ן, גּ בּ י ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶׁש על
בּ אוֹ תוֹ  בּ ארגּ מן. מרּק ם גונים ׁש ׁש ה ׁש ל בּ אוֹ ר מאיר ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶזה
צ ּפ רים, ׁש ׁש  נזדּ ּמ נוּ  ענף  וּ באוֹ תוֹ  אחד, ענף ק יּ ם ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד 

ואמר, אחד ּפ תח  לׁש בּ ח. צפצוּ ף קיג )מתעוֹ ררוֹ ת (תהלים ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ואוֹ מר, הני ּפ וֹ תח ה '. ׁש ם את הללוּ  ה ' עבדי הללוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהלל וּ יּה 
ואוֹ מר, הליׁש י ּפ וֹ תח  ע וֹ לם. ועד  מע ּת ה  מבר ה ' ׁש ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְיהי
מקדּ ים הכּ רוֹ ז אז ה '. ׁש ם מהלּ ל  מבוֹ אוֹ  עד ׁש מ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ זרח 
ר בּ וֹ נם את המׁש בּ חים אוֹ תם עליוֹ נים, קדוֹ ׁש ים הזדּ ּמ נוּ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוק וֹ רא,

מהלּ ילה היּ וֹ ם נפרדים  ואז היּ וֹ ם. לׁש בח א ׁש ריהתּת ּק נוּ  . ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש לּ מד ּת וֹ רה ׁש ל ּת ׁש בּ ח ּת ּה   ֹמּת ו בּ בּ קר  ׁש ּק ם מי ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶחלקוֹ 

ה בּ קר. ּת פ לּ ת ׁש ל  זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד562 שבט סדר כג ליו
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עּמ די: היוּ  ברבּ ים קדםכ כּ י ויׁש ב ויענם אל יׁש מע 
אהים יראוּ  וא למוֹ  חליפוֹ ת אין אׁש ר :סלה 

בּ ריתוֹ :כא חלּ ל ׁש מיו בּ  ידיו מחמאתכבׁש לח חלקוּ  
פתחוֹ ת: והּמ ה ממן דבריו רכּ וּ  לבּ וֹ  וּ קרב ּפ יו

יהוכג על הׁש ליּת ן א יכלכּ ל והוּ א יהב 
לצּ דּ יק: מוֹ ט אהיםכדלעוֹ לם ּת וֹ רדםואּת ה 

ואני ימיהם יחצוּ  א וּ מרמה דמים אנׁש י ׁש חת לבאר
: ּב אבטח

יתר מעלה  למעלה  דק ת ה ב   לכ  רי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנמע 
מי ה ְִִִַָָמ אר

וגו 'הׁש ל  יכל ּכ ל וה וּ א  יהב ה' כג)על ח"ג:(נה , (דף[זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

תורה]עט:) יושב זוהר שהיה אבא לרבי  מצא יוסי  רבי 
דוקא, על יהבך, ה' על השלך  שכתוב זה מקרא וקורא

תולה במזל מזונות רבי קזשהרי  שאמר כמו מתאים וזה 
שכתוב למדנו כח)שמעון על (במדבר  בשבתו שבת עולת

יותר מעלה למעלה הלב לכוון שצריך  נשמע התמיד , עולת
כתוב  ולמדנו דוקא, התמיד  עולת על וע"כ  הימים, מבשאר

תהלי זוהר 

מדותקז. י "ג של  המקור  ששם הראשונות ספירות בג' פי' במזלא
התפארת:הרחמים , היינו הוי"ה וסתם

הזוהר זיו

יתה 563זוהר הלימוד שבט סדר כג ליו

נהתהלי מזמור | לחודש י | שני ספר

ה ' על ותתפלל א)בחנה א ' שבנים(שמואל  לפי דוקא, על 
שביארנו, כמו  תולה הקדוש או במזל בתורה תיבה  לך ואין

ותלוים  עליונה, חכמה על תרמז שלא  בתורה קטנה אות
העליונה  חכמה של סודות תלים תלי זש"כמהן  ה), (שיר 

תלתלים  נתבאר.קווצותיו וזה ,



תהלי זוהר 
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עּמ די: היוּ  ברבּ ים קדםכ כּ י ויׁש ב ויענם אל יׁש מע 
אהים יראוּ  וא למוֹ  חליפוֹ ת אין אׁש ר :סלה 

בּ ריתוֹ :כא חלּ ל ׁש מיו בּ  ידיו מחמאתכבׁש לח חלקוּ  
פתחוֹ ת: והּמ ה ממן דבריו רכּ וּ  לבּ וֹ  וּ קרב ּפ יו

יהוכג על הׁש ליּת ן א יכלכּ ל והוּ א יהב 
לצּ דּ יק: מוֹ ט אהיםכדלעוֹ לם ּת וֹ רדםואּת ה 

ואני ימיהם יחצוּ  א וּ מרמה דמים אנׁש י ׁש חת לבאר
: ּב אבטח

יתר מעלה  למעלה  דק ת ה ב   לכ  רי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנמע 
מי ה ְִִִַָָמ אר

וגו 'הׁש ל  יכל ּכ ל וה וּ א  יהב ה' כג)על ח"ג:(נה , (דף[זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

תורה]עט:) יושב זוהר שהיה אבא לרבי  מצא יוסי  רבי 
דוקא, על יהבך, ה' על השלך  שכתוב זה מקרא וקורא

תולה במזל מזונות רבי קזשהרי  שאמר כמו מתאים וזה 
שכתוב למדנו כח)שמעון על (במדבר  בשבתו שבת עולת

יותר מעלה למעלה הלב לכוון שצריך  נשמע התמיד , עולת
כתוב  ולמדנו דוקא, התמיד  עולת על וע"כ  הימים, מבשאר

תהלי זוהר 

מדותקז. י "ג של  המקור  ששם הראשונות ספירות בג' פי' במזלא
התפארת:הרחמים , היינו הוי"ה וסתם

הזוהר זיו

יתה 563זוהר הלימוד שבט סדר כג ליו

נהתהלי מזמור | לחודש י | שני ספר

ה ' על ותתפלל א)בחנה א ' שבנים(שמואל  לפי דוקא, על 
שביארנו, כמו  תולה הקדוש או במזל בתורה תיבה  לך ואין

ותלוים  עליונה, חכמה על תרמז שלא  בתורה קטנה אות
העליונה  חכמה של סודות תלים תלי זש"כמהן  ה), (שיר 

תלתלים  נתבאר.קווצותיו וזה ,



תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד564 שבט סדר כג ליו

נו תהלי מזמור  | לחודש  י | שני ספר 

בּ אחזאנו מכּת ם לדוד רחקים אלם יוֹ נת על למנצּ ח
בּ גת: פלׁש ּת ים אהיםבאתוֹ  כּ יחנּ ני 

ילחצני: חם היּ וֹ ם כּ ל ׁש  אנוֹ  כּ לג ׁש אפני ׁש וֹ ררי ׁש אפוּ  
מרוֹ ם: לי חמים רבּ ים כּ י אליד היּ וֹ ם אני אירא יוֹ ם 

ּב אהיםּב אהיםהאבטח: דּ ברוֹ  אהלּ ל 
לי: בשׂ ר יּ עשׂ ה מה אירא א דּ בריובּ טחּת י היּ וֹ ם כּ ל 

לרע: מחׁש בתם כּ ל עלי יצּפ וֹ נוּ (יצפינו)יגוּ רוּ זיעצּ בוּ  
נפׁש י: קוּ וּ  כּ אׁש ר יׁש מרוּ  עקבי ּפ לּ טחהּמ ה און על 

אהים הוֹ רד עּמ ים בּ אף ספרּת הט:למוֹ  נדי 
:בּ ספרת הא בנאד דמעתי שׂ ימה יׁש וּ בוּ יאּת ה אז 

ברזל בכבלי לנאסר 
וגו' אל יונת  על א)למנצח נו ]:(נו , לפרק תהלי לנאסר [שימוש

הרע. מיצר ולהנצל  ברזל בכבלי

תהלי שימוש

 ננעל לא  מע ת  ְְֲֲִֵַָֹערי

וגו'נדי  אּת ה ט)ספרּת ה ח"ב:(נו קסה .)[זוהר תורה](דף  נדי זוהר ִֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌
אמר .בּ ספרת הא  בנאד דמעתי  שׂ ימה א ּת ה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָספר ּת ה
דמעות ושערי  ונסגרו, ננעלו השערים כל  למדנו  יוסי רבי
אותן  וכל ועצבון, צער מתוך אלא דמעה ואין ננעלו, לא 
ומנעולי  קרח הרי משברים כלם ההם  שערים על הממונים 

תהלי זוהר 

יתה 565זוהר הלימוד שבט סדר כד ליו

נו תהלי מזמור  | לחודש  י | שני ספר 

אהים כּ י ידעּת י זה אקרא בּ יוֹ ם אחוֹ ר לי:אוֹ יבי 
בּ יהובּ אהיםיא דּ בר אהלּ לאהלּ ל 

יּ עשׂ הּב אהיםיבדּ בר: מה אירא א בּ טחּת י 

מלך  לפני נכנסת זו ותפלה הדמעות, אותן  ומכניסים ברזל
והצרה העצבון מן צער  לה יש הידועה מדרגה ובכן הקדוש,

כמש"כ ההוא, איש סג )של  תשוקת(ישעי ' צר, לו צרתם בכל
תמיד  הזכר כתשוקת הידועה מדרגה אותה אל העליון עולם
אותה מוצא המטרונה אצל נכנס המלך וכאשר הנקבה, אל
ההוא ואיש בידיה, נמסר מבקשת שהיא מה כל אז בעצבון,
עליו  מרחם והקב "ה ריקם, חוזרים אין ההיא תפלה ,עם

הקב "ה  לפני דמעות שמוריד  ההוא  איש של חלקו אשרי 
.בתפלתו 

בש ונקרא  שמו הוי"ה  בעול צדיקי שמרבי בזמ
אלהי בעול  רשעי שמרבי ובזמ  ונקראהרחמי שמו

האלהי  בש
וגו'בּ אהים  דּ בר יא)אהלּ ל ח"א:(נו , קעג :)[זוהר תורה](דף  זוהר ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

יוסי  רבי אמר  דּ בר . אהלּ ל בּ ה' דּ בר אהלּ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵבּ אהים
אמרו בודאיהרי רחמים, על מורה מקום בכל  הוי"ה שהשם

הוא  שמו הוי"ה שכתובהקב"ה מב ), שמי ,(ישעי ' הוא ה' אני
על  מורה וזה אלהים, שמו נקרא שלפעמים רואים ואנו 
הוי"ה בעולם צדיקים שמרבים בזמן אלא מקום, בכל  דין
בעולם רשעים שמרבים ובזמן הרחמים, בשם ונקרא  שמו

תהלי זוהר 
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בּ אחזאנו מכּת ם לדוד רחקים אלם יוֹ נת על למנצּ ח
בּ גת: פלׁש ּת ים אהיםבאתוֹ  כּ יחנּ ני 

ילחצני: חם היּ וֹ ם כּ ל ׁש  אנוֹ  כּ לג ׁש אפני ׁש וֹ ררי ׁש אפוּ  
מרוֹ ם: לי חמים רּב ים כּ י אליד היּ וֹ ם אני אירא יוֹ ם 

ּב אהיםּב אהיםהאבטח: דּ ברוֹ  אהלּ ל 
לי: בשׂ ר יּ עשׂ ה מה אירא א דּ בריובּ טחּת י היּ וֹ ם כּ ל 

לרע: מחׁש בתם כּ ל עלי יצּפ וֹ נוּ (יצפינו)יגוּ רוּ זיעצּ בוּ  
נפׁש י: קוּ וּ  כּ אׁש ר יׁש מרוּ  עקבי ּפ לּ טחהּמ ה און על 

אהים הוֹ רד עּמ ים בּ אף ספרּת הט:למוֹ  נדי 
:בּ ספרת הא בנאד דמעתי שׂ ימה יׁש וּ בוּ יאּת ה אז 

ברזל בכבלי לנאסר 
וגו' אל יונת  על א)למנצח נו ]:(נו , לפרק תהלי לנאסר [שימוש

הרע. מיצר ולהנצל  ברזל בכבלי

תהלי שימוש

 ננעל לא  מע ת  ְְֲֲִֵַָֹערי

וגו'נדי  אּת ה ט)ספרּת ה ח"ב:(נו קסה .)[זוהר תורה](דף  נדי זוהר ִֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌
אמר .בּ ספרת הא  בנאד דמעתי  שׂ ימה א ּת ה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָספר ּת ה
דמעות ושערי  ונסגרו, ננעלו השערים כל  למדנו  יוסי רבי
אותן  וכל ועצבון, צער מתוך אלא דמעה ואין ננעלו, לא 
ומנעולי  קרח הרי משברים כלם ההם  שערים על הממונים 

תהלי זוהר 
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אהים כּ י ידעּת י זה אקרא בּ יוֹ ם אחוֹ ר לי:אוֹ יבי 
בּ יהובּ אהיםיא דּ בר אהלּ לאהלּ ל 

יּ עשׂ הּב אהיםיבדּ בר: מה אירא א בּ טחּת י 

מלך  לפני נכנסת זו ותפלה הדמעות, אותן  ומכניסים ברזל
והצרה העצבון מן צער  לה יש הידועה מדרגה ובכן הקדוש,

כמש"כ ההוא, איש סג )של  תשוקת(ישעי ' צר, לו צרתם בכל
תמיד  הזכר כתשוקת הידועה מדרגה אותה אל העליון עולם
אותה מוצא המטרונה אצל נכנס המלך וכאשר הנקבה, אל
ההוא ואיש בידיה, נמסר מבקשת שהיא מה כל אז בעצבון,
עליו  מרחם והקב "ה ריקם, חוזרים אין ההיא תפלה ,עם

הקב "ה  לפני דמעות שמוריד  ההוא  איש של חלקו אשרי 
.בתפלתו 

בש ונקרא  שמו הוי"ה  בעול צדיקי שמרבי בזמ
אלהי בעול  רשעי שמרבי ובזמ  ונקראהרחמי שמו

האלהי  בש
וגו'בּ אהים  דּ בר יא)אהלּ ל ח"א:(נו , קעג :)[זוהר תורה](דף  זוהר ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

יוסי  רבי אמר  דּ בר . אהלּ ל בּ ה' דּ בר אהלּ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵבּ אהים
אמרו בודאיהרי רחמים, על מורה מקום בכל  הוי"ה שהשם

הוא  שמו הוי"ה שכתובהקב"ה מב ), שמי ,(ישעי ' הוא ה' אני
על  מורה וזה אלהים, שמו נקרא שלפעמים רואים ואנו 
הוי"ה בעולם צדיקים שמרבים בזמן אלא מקום, בכל  דין
בעולם רשעים שמרבים ובזמן הרחמים, בשם ונקרא  שמו

תהלי זוהר 
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לי: אהיםיגאדם ל:עלי ּת וֹ דת אׁש לּ ם נדרי 
להתהלּ יד מדּ חי רגלי הא מּמ ות נפׁש י הצּ לּת  כּ י

אהים החיּ ים:לפני בּ אוֹ ר 

התחלות כל  וראה ובא האלהים. בשם ונקרא שמו אלהים
שכל  קשה ההתחלה השנה בראש נחת, ולבסוף קשות
של  נחת ואח"כ  מעשיו , לפי ואחד אחד  כל  נידון העולם
וע "כ  השמאל  מבחינת היא שההתחלה לפי וכפרה, סליחה
נחת: נמצא וע"כ הימין בחי ' נתעורר ואח "כ קשה, הדין

דבר:] אהלל בה' דבר אהלל באלהים .[זש"כ



תהלי זוהר 
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מּפ ניאנז בּ ברחוֹ  מכּת ם לדוד ּת ׁש חת אל למנצּ ח
בּ ּמ ערה: אהיםבׁש אוּ ל בחנּ ני כּ י חנּ ני 

הוּ וֹ ת: יעבר עד אחסה כּ נפי וּ בצל נפׁש י חסיה
לאהיםג  עלי:אקרא גּ מר לאל יׁש לחד עליוֹ ן 

אהים יׁש לח סלה ׁש אפי חרף ׁש יעני ויוֹ  ממים 
ואמּת וֹ : הטיםהחסדּ וֹ  אׁש כּ בה לבאם  ֹּב תו נפׁש י 

ח חרב וּ לׁש וֹ נם וחצּ ים חנית ׁש נּ יהם אדם דּ ה:ּב ני 
אהיםו המים על הארץרוּ מה כּ ל על 

:לפניזכּ בוֹ ד כּ רוּ  נפׁש י כּ פף לפעמי הכינוּ  רׁש ת 

להצלחה
בברחו  לדוד א)מכת נז](נז, לפרק תהלי יתיה[שימוש צלי  .להצלחה 

י ' ,אלהי "חנני  מ ח' ח"י . שהוא שלו  ש ע כנישתא בבי 
.כבוד האר "על כ' מ בגימטריא

תהלי שימוש

האר אז  הרה  מצות  את  מרי ו  כיז אד ני ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעה
ה מחה ל  ונמצאת  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָמתחקת 

וג וֹ 'רוּ מה אהים  המים ו )על נח:(נז, פ ' ח"א  סא .)[זוהר בּ א ](דף ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֹ
מצווֹ ת  את ו ׁש וֹ מרים זוֹ כים אדם ׁש בּ ני בּ ׁש עה ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְראה,
מה  המחה. כּ ל בּ ּה  ונמצאת  מתחזּ קת  הארץ  אז  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
עליוֹ נים  הכּ ל, ואז  הארץ. על ׁש וֹ רה ׁש הכינה מוּ ם ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַהּט עם?

בּ חדוה. ואותחּת וֹ נים, דּ רכיהם  מׁש חיתים אדם וּ כׁש בּ ני ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

תהלי זוהר 
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נו תהלי מזמור  | לחודש  י | שני ספר 

לי: אהיםיגאדם ל:עלי ּת וֹ דת אׁש לּ ם נדרי 
להתהלּ יד מדּ חי רגלי הא מּמ ות נפׁש י הצּ לּת  כּ י

אהים החיּ ים:לפני בּ אוֹ ר 

התחלות כל  וראה ובא האלהים. בשם ונקרא שמו אלהים
שכל  קשה ההתחלה השנה בראש נחת, ולבסוף קשות
של  נחת ואח"כ  מעשיו , לפי ואחד אחד  כל  נידון העולם
וע "כ  השמאל  מבחינת היא שההתחלה לפי וכפרה, סליחה
נחת: נמצא וע"כ הימין בחי ' נתעורר ואח "כ קשה, הדין

דבר:] אהלל בה' דבר אהלל באלהים .[זש"כ



תהלי זוהר 
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מּפ ניאנז בּ ברחוֹ  מכּת ם לדוד ּת ׁש חת אל למנצּ ח
בּ ּמ ערה: אהיםבׁש אוּ ל בחנּ ני כּ י חנּ ני 

הוּ וֹ ת: יעבר עד אחסה כּ נפי וּ בצל נפׁש י חסיה
לאהיםג  עלי:אקרא גּ מר לאל יׁש לחד עליוֹ ן 

אהים יׁש לח סלה ׁש אפי חרף ׁש יעני ויוֹ  ממים 
ואמּת וֹ : הטיםהחסדּ וֹ  אׁש כּ בה לבאם  ֹּב תו נפׁש י 

ח חרב וּ לׁש וֹ נם וחצּ ים חנית ׁש נּ יהם אדם דּ ה:ּב ני 
אהיםו המים על הארץרוּ מה כּ ל על 

:לפניזכּ בוֹ ד כּ רוּ  נפׁש י כּ פף לפעמי הכינוּ  רׁש ת 

להצלחה
בברחו  לדוד א)מכת נז](נז, לפרק תהלי יתיה[שימוש צלי  .להצלחה 

י ' ,אלהי "חנני  מ ח' ח"י . שהוא שלו  ש ע כנישתא בבי 
.כבוד האר "על כ' מ בגימטריא

תהלי שימוש

האר אז  הרה  מצות  את  מרי ו  כיז אד ני ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעה
ה מחה ל  ונמצאת  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָמתחקת 

וג וֹ 'רוּ מה אהים  המים ו )על נח:(נז, פ ' ח"א  סא .)[זוהר בּ א ](דף ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֹ
מצווֹ ת  את ו ׁש וֹ מרים זוֹ כים אדם ׁש בּ ני בּ ׁש עה ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְראה,
מה  המחה. כּ ל בּ ּה  ונמצאת  מתחזּ קת  הארץ  אז  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
עליוֹ נים  הכּ ל, ואז  הארץ. על ׁש וֹ רה ׁש הכינה מוּ ם ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַהּט עם?

בּ חדוה. ואותחּת וֹ נים, דּ רכיהם  מׁש חיתים אדם וּ כׁש בּ ני ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

תהלי זוהר 
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סלה: בתוֹ כּה  נפלוּ  אהיםחׁש יחה לבּ י נכוֹ ןנכוֹ ן 

אז  רבּ וֹ נם, לפני  וחוֹ טאים הּת וֹ רה מצווֹ ת  את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים
הארץ  ונׁש ארת מהעוֹ לם, הכינה את דּ וֹ חים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל
ואז  עליה, ׁש וֹ רה וא נדחתה הכינה ׁש הרי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌מׁש חתת,

נׁש חתת הּט עם מה נׁש חתת. רוּ חהיא ׁש וֹ רה מוּ ם ? ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אוֹ מרים, זה ועל  העוֹ לם. את ׁש ּמ ח בּ לת עליה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת

לאהים ׁש יּ שׂ ראל עז העוֹ לם.נוֹ תנים את ׁש ּמ עמידים ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
יּמ צאוּ  י שׂ ראל  אם וׁש לוֹ ם  חס ואם ׁש כינה. זוֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱאהים

כּ תוּ ב  מה נז?ר ׁש עים, אהיםו)(תהלים  המים על רוּ מה ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌
חמס  בּ ס בּ ת נפׁש י, כּ פף  לפעמי. הכינוּ  ׁש רׁש ת מוּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְוגוֹ ',
הּמ בּ וּ ל , ׁש בּ דוֹ ר כּ מוֹ  וגוֹ ', ׁש וּ חה לפני  כּ רוּ  חנּ ם. ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְושׂ נאת 
שׂ נאה ביניהם היתה  ביניהם, ׁש היה החמס ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ וּ ם 

◌ָ◌ֵ◌ְואיבה.

י כל  נ ר את   יזימר טאי ח עילר לה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָא י
האר מ ה כינה את חי בחטאיהְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

וגוֹ 'רוּ מה אהים המים ו )על נח:(נז, פ ' ח"א סח:)[זוהר ](דף ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌

ּפ תח, אבּ א  ר בּ י הארץ . מעל  ו ּת רם הּת בה את ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַויּ שׂ א וּ 
נז) כּ ב וֹ ד(שם  הארץ כּ ל  על  אהים המים על  אוֹ י רוּ מה . ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

י וֹ ם, בּ כל ר בּ וֹ נם  את  וּ מרגּ יזים ׁש חוֹ טאים לר ׁש עים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָלהם
וגוֹ רמים הארץ, מן הכינה את דּ וֹ חים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַוּ בחטאיהם 
כּ תוּ ב  ועליה א הים, נקראת והכינה  העוֹ לם. מן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ס ּת לּ ק

אהים. המים על  ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָרוּ מה

תהלי זוהר 
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ואזּמ רה: אׁש ירה וכנּ וֹ רטלבּ י הנּ בל עוּ רה כבוֹ די עוּ רה 
חר: בּ לאּמ ים:יאעירה אזּמ ר אדני בעּמ ים אוֹ ד 

אמּת :יא ׁש חקים ועד  ּחסד ׁש מים עד גדל כּ י

לילה חצת  מ יר היה  ל ה ְֲִִֶֶַַַַָָָָוד 
וגו'עוּ רה ע וּ רה  ט)כבוֹ די  בראשית:(נז, פ' חדש י"ז :)[זוהר אמר](דף ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ה עה, אוֹ תּה  מכּ יר  היה דּ וד וּ ראה, בּ א תנחוּ ם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
וּ כׁש היה דּ וד, ׁש ל מּמ ּט תוֹ  למעלה  תל וּ י היה כּ נּ וֹ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש נינוּ ,
קם היה וּ מיּ ד  בּ וֹ , וּ מנבת  בּ אה צפוֹ נית רוּ ח הלּ ילה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲחצוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב ותׁש בּ חוֹ ת, בּ ׁש ירוֹ ת נז)וּ מתגּ בּ ר  כב וֹ די (תהלים ע וּ רה ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לנוּ  מנּ ין זירא, רבּ י אמר ׁש חר. אעירה וכנּ וֹ ר הנּ בל  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָעוּ רה

בּ כ נּ וֹ ר מנבת צפוֹ נית כּ תוּ ב ׁש ר וּ ח - מכּ אן יצחק, רב אמר  ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אף  צפוֹ ן, לּ הלּ ן מה צפ וֹ ן. עוּ רי  ׁש ם וכתוּ ב כבוֹ די, עוּ רה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָכּ אן 
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לילה בּ כל לוֹ  מק ׁש יבים והיוּ  צפוֹ ן . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ אן 

הלּ ילה. בּ חצי  וזהוּ  עדן, ׁש בּ גן הצּ דּ יקים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכל 

מיה עד ותר יתר לעלת  כה חלק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָא רי
וגו 'ּכ י   ּחסד ׁש מים עד  יא)גדל ויחי:(נז, פ' ח"א ריח:)[זוהר ](דף  ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

 ֹבּ תו להדּ בק וגוֹ רלוֹ  חלקוֹ  טוֹ ב - יוֹ תר לעלוֹ ת זכה ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִאם
כּ תוּ ב  - יוֹ תר לעלוֹ ת זוֹ כה א ואם ,הּמ ל ׁש ל והיה(שם)הגּ וּ ף  ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קד וֹ ׁש  בּ יר וּ ׁש לם והנּ וֹ תר  בּ צ יּ וֹ ן זכההנּ ׁש אר ואם לוֹ . יאמר ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
וּ להתעדּ ן  הּמ ל ׁש ל לכּ בוֹ ד ׁש זּ וֹ כה הוּ א, צדּ יק - י וֹ תר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב ׁש מים, ׁש נּ קרא מּמ קוֹ ם ׁש לּ מעלה עלי וֹ ן נח)בּ עדּ וּ ן (שם ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש זּ וֹ כה מי  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי דּ וקא. ה' על ה'. על  ּת תע נּ ג ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז

תהלי זוהר 
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סלה: בתוֹ כּה  נפלוּ  אהיםחׁש יחה לבּ י נכוֹ ןנכוֹ ן 

אז  רבּ וֹ נם, לפני  וחוֹ טאים הּת וֹ רה מצווֹ ת  את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים
הארץ  ונׁש ארת מהעוֹ לם, הכינה את דּ וֹ חים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל
ואז  עליה, ׁש וֹ רה וא נדחתה הכינה ׁש הרי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌מׁש חתת,

נׁש חתת הּט עם מה נׁש חתת. רוּ חהיא ׁש וֹ רה מוּ ם ? ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אוֹ מרים, זה ועל  העוֹ לם. את ׁש ּמ ח בּ לת עליה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת

לאהים ׁש יּ שׂ ראל עז העוֹ לם.נוֹ תנים את ׁש ּמ עמידים ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
יּמ צאוּ  י שׂ ראל  אם וׁש לוֹ ם  חס ואם ׁש כינה. זוֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱאהים

כּ תוּ ב  מה נז?ר ׁש עים, אהיםו)(תהלים  המים על רוּ מה ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌
חמס  בּ ס בּ ת נפׁש י, כּ פף  לפעמי. הכינוּ  ׁש רׁש ת מוּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְוגוֹ ',
הּמ בּ וּ ל , ׁש בּ דוֹ ר כּ מוֹ  וגוֹ ', ׁש וּ חה לפני  כּ רוּ  חנּ ם. ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְושׂ נאת 
שׂ נאה ביניהם היתה  ביניהם, ׁש היה החמס ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ וּ ם 

◌ָ◌ֵ◌ְואיבה.

י כל  נ ר את   יזימר טאי ח עילר לה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָא י
האר מ ה כינה את חי בחטאיהְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

וגוֹ 'רוּ מה אהים המים ו )על נח:(נז, פ ' ח"א סח:)[זוהר ](דף ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌

ּפ תח, אבּ א  ר בּ י הארץ . מעל  ו ּת רם הּת בה את ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַויּ שׂ א וּ 
נז) כּ ב וֹ ד(שם  הארץ כּ ל  על  אהים המים על  אוֹ י רוּ מה . ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

י וֹ ם, בּ כל ר בּ וֹ נם  את  וּ מרגּ יזים ׁש חוֹ טאים לר ׁש עים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָלהם
וגוֹ רמים הארץ, מן הכינה את דּ וֹ חים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַוּ בחטאיהם 
כּ תוּ ב  ועליה א הים, נקראת והכינה  העוֹ לם. מן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ס ּת לּ ק

אהים. המים על  ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָרוּ מה

תהלי זוהר 
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ואזּמ רה: אׁש ירה וכנּ וֹ רטלבּ י הנּ בל עוּ רה כבוֹ די עוּ רה 
חר: בּ לאּמ ים:יאעירה אזּמ ר אדני בעּמ ים אוֹ ד 

אמּת :יא ׁש חקים ועד  ּחסד ׁש מים עד גדל כּ י

לילה חצת  מ יר היה  ל ה ְֲִִֶֶַַַַָָָָוד 
וגו'עוּ רה ע וּ רה  ט)כבוֹ די  בראשית:(נז, פ' חדש י"ז :)[זוהר אמר](דף ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ה עה, אוֹ תּה  מכּ יר  היה דּ וד וּ ראה, בּ א תנחוּ ם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
וּ כׁש היה דּ וד, ׁש ל מּמ ּט תוֹ  למעלה  תל וּ י היה כּ נּ וֹ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש נינוּ ,
קם היה וּ מיּ ד  בּ וֹ , וּ מנבת  בּ אה צפוֹ נית רוּ ח הלּ ילה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲחצוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב ותׁש בּ חוֹ ת, בּ ׁש ירוֹ ת נז)וּ מתגּ בּ ר  כב וֹ די (תהלים ע וּ רה ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לנוּ  מנּ ין זירא, רבּ י אמר ׁש חר. אעירה וכנּ וֹ ר הנּ בל  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָעוּ רה

בּ כ נּ וֹ ר מנבת צפוֹ נית כּ תוּ ב ׁש ר וּ ח - מכּ אן יצחק, רב אמר  ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אף  צפוֹ ן, לּ הלּ ן מה צפ וֹ ן. עוּ רי  ׁש ם וכתוּ ב כבוֹ די, עוּ רה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָכּ אן 
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לילה בּ כל לוֹ  מק ׁש יבים והיוּ  צפוֹ ן . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ אן 

הלּ ילה. בּ חצי  וזהוּ  עדן, ׁש בּ גן הצּ דּ יקים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכל 

מיה עד ותר יתר לעלת  כה חלק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָא רי
וגו 'ּכ י   ּחסד ׁש מים עד  יא)גדל ויחי:(נז, פ' ח"א ריח:)[זוהר ](דף  ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

 ֹבּ תו להדּ בק וגוֹ רלוֹ  חלקוֹ  טוֹ ב - יוֹ תר לעלוֹ ת זכה ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִאם
כּ תוּ ב  - יוֹ תר לעלוֹ ת זוֹ כה א ואם ,הּמ ל ׁש ל והיה(שם)הגּ וּ ף  ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קד וֹ ׁש  בּ יר וּ ׁש לם והנּ וֹ תר  בּ צ יּ וֹ ן זכההנּ ׁש אר ואם לוֹ . יאמר ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
וּ להתעדּ ן  הּמ ל ׁש ל לכּ בוֹ ד ׁש זּ וֹ כה הוּ א, צדּ יק - י וֹ תר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב ׁש מים, ׁש נּ קרא מּמ קוֹ ם ׁש לּ מעלה עלי וֹ ן נח)בּ עדּ וּ ן (שם ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש זּ וֹ כה מי  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי דּ וקא. ה' על ה'. על  ּת תע נּ ג ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז

תהלי זוהר 
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אהיםיב ׁש מים על כּ בוֹ ד:רוּ מה הארץ כּ ל על 

ׁש כּ תוּ ב הזּ ה, קח)לחסד וכי (תהלים  . ּחסד ׁש מים מעל גדל כּ י ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
כּ תוּ ב והרי הוּ א, המים נז)על חסדּ (שם ׁש מים עד  גדל ?כּ י ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ּת חּת וֹ ן. וחסד עלי וֹ ן חסד חסד , ויׁש  חסד יׁש  י וֹ סי, רבּ י ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש כּ תוּ ב  ה וּ א ּת חּת וֹ ן וחסד המים, מעל הוּ א עלי וֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶחסד 

נה) ׁש מים.(ישעיה עד  כּ תוּ ב וּ באלּ ה הנּ אמנים, דוד  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַחסדי
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מכּת ם :אנח  לדוד ּת ׁש חת אל אלםבלמנצּ ח  האמנם  
אדם: בּ ני ּת ׁש ּפ ט וּ  מיׁש רים ּת ד בּ רוּ ן  אףג צדק 
ּת פלּ ס וּ ן: ידיכם חמס בּ ארץ  ּת פעלוּ ן עוֹ ת זרוּ ד בּ לב 

כזב: דּ ברי מבּ טן ּת ע וּ  מרחם למוֹ הרׁש עים חמת  
אזנוֹ : יאטם  חר ׁש  פתן כּ מוֹ  נחׁש  חמת א ׁש רוכּ דמוּ ת 

רע לכלב
 תדברו צדק אל  ב)האמנ נח]:(נח, לפרק תהלי רע[שימוש לכלב

יזיק. שלא 

תהלי שימוש

ביל ה עס ע "י  מקמ  מת נ יעקר א  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹליהר
עילר להתחר ולא זר אל  חיה  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹלה רת

וגו 'חמת וגו ' נחש חמת כדמות ה)למו ח"ג:(נח, [זוהר

קפב.) תורה](דף כתיב זוהר פתח, יהודה ב )רבי (ישעי '

נחשב  במה כי באפו נשמה אשר  האדם מן לכם חדלו
מאותן  להשמר אותו והזהיר לאדם  הקב "ה פקד כאן הוא,
ומטמאים רע, לדרך טוב  דרך מן דרכיהם  שהטו אנשים
ניכר ובמה  ההיא. הידועה בטומאה ונשמתם רוחם נפשם
ממנו, להתרחק או עמו להתחבר אם הוא  מי  לדעת האיש
הוא אם הוא, מי ויכירו האדם אותו  ידע ממש  בחמתו

עליו, בא שכעס  בשעה שלו הקדושה נשמה שלא שומר 
תחתיה  להשרות בשביל הכעס ע"י  ממקומה נשמתו יעקר

כראוי אדם הוא זה ההוא, זר רבונו,אל  עבד הוא זה ,

תהלי זוהר 
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אהיםיב ׁש מים על כּ בוֹ ד:רוּ מה הארץ כּ ל על 

ׁש כּ תוּ ב הזּ ה, קח)לחסד וכי (תהלים  . ּחסד ׁש מים מעל גדל כּ י ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
כּ תוּ ב והרי הוּ א, המים נז)על חסדּ (שם ׁש מים עד  גדל ?כּ י ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ּת חּת וֹ ן. וחסד עלי וֹ ן חסד חסד , ויׁש  חסד יׁש  י וֹ סי, רבּ י ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש כּ תוּ ב  ה וּ א ּת חּת וֹ ן וחסד המים, מעל הוּ א עלי וֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶחסד 

נה) ׁש מים.(ישעיה עד  כּ תוּ ב וּ באלּ ה הנּ אמנים, דוד  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַחסדי



תהלי זוהר 

יתה 571זוהר הלימוד שבט סדר כה  ליו
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מכּת ם :אנח  לדוד ּת ׁש חת אל אלםבלמנצּ ח  האמנם  
אדם: בּ ני ּת ׁש ּפ ט וּ  מיׁש רים ּת ד בּ רוּ ן  אףג צדק 
ּת פלּ ס וּ ן: ידיכם חמס בּ ארץ  ּת פעלוּ ן עוֹ ת זרוּ ד בּ לב 

כזב: דּ ברי מבּ טן ּת ע וּ  מרחם למוֹ הרׁש עים חמת  
אזנוֹ : יאטם  חר ׁש  פתן כּ מוֹ  נחׁש  חמת א ׁש רוכּ דמוּ ת 

רע לכלב
 תדברו צדק אל  ב)האמנ נח]:(נח, לפרק תהלי רע[שימוש לכלב

יזיק. שלא 

תהלי שימוש

ביל ה עס ע "י  מקמ  מת נ יעקר א  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹליהר
עילר להתחר ולא זר אל  חיה  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹלה רת

וגו 'חמת וגו ' נחש חמת כדמות ה)למו ח"ג:(נח, [זוהר

קפב.) תורה](דף כתיב זוהר פתח, יהודה ב )רבי (ישעי '

נחשב  במה כי באפו נשמה אשר  האדם מן לכם חדלו
מאותן  להשמר אותו והזהיר לאדם  הקב "ה פקד כאן הוא,
ומטמאים רע, לדרך טוב  דרך מן דרכיהם  שהטו אנשים
ניכר ובמה  ההיא. הידועה בטומאה ונשמתם רוחם נפשם
ממנו, להתרחק או עמו להתחבר אם הוא  מי  לדעת האיש
הוא אם הוא, מי ויכירו האדם אותו  ידע ממש  בחמתו

עליו, בא שכעס  בשעה שלו הקדושה נשמה שלא שומר 
תחתיה  להשרות בשביל הכעס ע"י  ממקומה נשמתו יעקר

כראוי אדם הוא זה ההוא, זר רבונו,אל  עבד הוא זה ,

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד572 שבט סדר כה  ליו
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מחכּ ם: חברים חוֹ בר מלחׁש ים לק וֹ ל י ׁש מע אהיםזא  
 יהו נתץ כּ פירים מל ּת עוֹ ת  ּב פימוֹ  ׁש נּ ימוֹ  הרס

נשמתו, את שומר אין האיש זה ואם שלם, אדם הוא זה
להשרות ממקומה הזאת עליונה קדושה עוקר והוא
ברבונו, המורד איש הוא זה ודאי  הטומאה, צד תחתיה

הוא וזה עמו, ולהתחבר אליו לקרב  יח)ואסור טורף (איוב 
ושמרה חמתו בשביל נפשו ועוקר טורף הוא באפו, נפשו
אשר האדם מן לכם חדלו כתוב וע "ז זר, אל בקרבו
לה טורף הוא הקדושה נשמה שאותה  באפו, נשמה
באפו, הנשמה החליף אשר אפו, בשביל אותה ומטמא

כזה, איש  נחשב זרה עבודה הוא, נחשב במ"ה ומיכי
מתחבר כאילו עמו מה שמתחבר ממש, זרה בעבודה

בו  שורה ממש זרה שעבודה לפי זרהטעם, אל ומה  ,
בו יט )כתבו אסור(ויקרא  כן כמו  האלילים, אל  תפנו  אל

הוא, לשעה רק שזה תאמר ואפשר  בפניו. להסתכל
קדושת שנעקרה שכיון כן, לא  חוזרת, ואח"כ שעוברת 
ההוא, למקום כבש ההוא זר  ואל וממקומה, ממנו נפשו
כל  נטמא האיש וזה מקומו. עוזב ואין בו התחזק הוא

נפשו  חלקי  וכל ומבחוץ מבפנים שלו הואועודקחהגוף 

תהלי זוהר 

למו קח. חמת שאביהם ידי על מרחם  רשעים זרו יובן ובזה
שמולידים בניהם  לכן זרה  כעבודה טמאים והם נחש , חמש  כדמות

הזוהר זיו

יתה 573זוהר הלימוד שבט סדר כו ליו
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:חידר למוֹ  יתה לּ כוּ  מים כמ וֹ  ח צּ יו(חצו )יּמ אסוּ  
יתמללוּ : בּ לטכּ מוֹ  א ׁש ת נפל יה ּת מס ׁש בּ ל וּ ל כּ מוֹ  

ׁש מׁש : כּ מוֹ יחזוּ  חי כּ מוֹ  אטד ּס ירתיכם יבינוּ  בּ טרם  
ישׂ ערנּ וּ : ירחץיאחרוֹ ן ּפ עמיו נקם חזה כּ י צדּ יק ישׂ מח 
הר ׁש ע : יׁש יבבּ דם  א לצּ דּ יק ּפ רי  א אדם ויאמר 

בּ ארץ :אהים  ׁש פטים 

למי זהשמתחבר מטמא יטהר כאשר  מלבד  האיש עמו,
ויעקר  וכל מגופומכל ההוא זר יתיגע לאל  ואח"כ לעולם,

ולהמשיך שיתקדש.להתקדש ולואי  בכן עליו, קדושה

שלימה תורה  לה נת שהקב"ה ישראל של  חלק אשרי
האמת בדר ללכת 

וגו 'ויאמר  לצּ דּ יק ּפ רי א יב )אדם ח"ב:(נח, רנז .)[זוהר זוהר(דף ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

אהיםתורה] יׁש  א לצּ דּ יק ּפ רי א אדם ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְויאמר
חיים אלהים יש וראה בוא שמעון  רבי  אמר בּ ארץ, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹׁש פטים
דין  בית שהוא אלהים ויש מכל , נסתר  מעלה למעלה שהוא
יש  אך זש "כ שלמטה, דין הבית שהוא ואלהים שלמעלה,

תהלי זוהר 

אומר ר "מ היה תניא  פסחים  בגמ' שאיתא וזהו מרחם , רשעים הם
מה  ארי, לפני ומניחה כופתה כאילו הארץ לעם  בתו הנותן  כל
לו  ואין  ובועל מכה ע "ה אף  פנים בשת  לו ואין  ואוכל דורס ארי 

פנים : בושת 

הזוהר זיו
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מחכּ ם: חברים חוֹ בר מלחׁש ים לק וֹ ל י ׁש מע אהיםזא  
 יהו נתץ כּ פירים מל ּת עוֹ ת  ּב פימוֹ  ׁש נּ ימוֹ  הרס

נשמתו, את שומר אין האיש זה ואם שלם, אדם הוא זה
להשרות ממקומה הזאת עליונה קדושה עוקר והוא
ברבונו, המורד איש הוא זה ודאי  הטומאה, צד תחתיה

הוא וזה עמו, ולהתחבר אליו לקרב  יח)ואסור טורף (איוב 
ושמרה חמתו בשביל נפשו ועוקר טורף הוא באפו, נפשו
אשר האדם מן לכם חדלו כתוב וע "ז זר, אל בקרבו
לה טורף הוא הקדושה נשמה שאותה  באפו, נשמה
באפו, הנשמה החליף אשר אפו, בשביל אותה ומטמא

כזה, איש  נחשב זרה עבודה הוא, נחשב במ"ה ומיכי
מתחבר כאילו עמו מה שמתחבר ממש, זרה בעבודה

בו  שורה ממש זרה שעבודה לפי זרהטעם, אל ומה  ,
בו יט )כתבו אסור(ויקרא  כן כמו  האלילים, אל  תפנו  אל

הוא, לשעה רק שזה תאמר ואפשר  בפניו. להסתכל
קדושת שנעקרה שכיון כן, לא  חוזרת, ואח"כ שעוברת 
ההוא, למקום כבש ההוא זר  ואל וממקומה, ממנו נפשו
כל  נטמא האיש וזה מקומו. עוזב ואין בו התחזק הוא

נפשו  חלקי  וכל ומבחוץ מבפנים שלו הואועודקחהגוף 

תהלי זוהר 

למו קח. חמת שאביהם ידי על מרחם  רשעים זרו יובן ובזה
שמולידים בניהם  לכן זרה  כעבודה טמאים והם נחש , חמש  כדמות

הזוהר זיו
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:חידר למוֹ  יתה לּ כוּ  מים כמ וֹ  ח צּ יו(חצו )יּמ אסוּ  
יתמללוּ : בּ לטכּ מוֹ  א ׁש ת נפל יה ּת מס ׁש בּ ל וּ ל כּ מוֹ  

ׁש מׁש : כּ מוֹ יחזוּ  חי כּ מוֹ  אטד ּס ירתיכם יבינוּ  בּ טרם  
ישׂ ערנּ וּ : ירחץיאחרוֹ ן ּפ עמיו נקם חזה כּ י צדּ יק ישׂ מח 
הר ׁש ע : יׁש יבבּ דם  א לצּ דּ יק ּפ רי  א אדם ויאמר 

בּ ארץ :אהים  ׁש פטים 

למי זהשמתחבר מטמא יטהר כאשר  מלבד  האיש עמו,
ויעקר  וכל מגופומכל ההוא זר יתיגע לאל  ואח"כ לעולם,

ולהמשיך שיתקדש.להתקדש ולואי  בכן עליו, קדושה

שלימה תורה  לה נת שהקב"ה ישראל של  חלק אשרי
האמת בדר ללכת 

וגו 'ויאמר  לצּ דּ יק ּפ רי א יב )אדם ח"ב:(נח, רנז .)[זוהר זוהר(דף ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

אהיםתורה] יׁש  א לצּ דּ יק ּפ רי א אדם ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְויאמר
חיים אלהים יש וראה בוא שמעון  רבי  אמר בּ ארץ, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹׁש פטים
דין  בית שהוא אלהים ויש מכל , נסתר  מעלה למעלה שהוא
יש  אך זש "כ שלמטה, דין הבית שהוא ואלהים שלמעלה,

תהלי זוהר 

אומר ר "מ היה תניא  פסחים  בגמ' שאיתא וזהו מרחם , רשעים הם
מה  ארי, לפני ומניחה כופתה כאילו הארץ לעם  בתו הנותן  כל
לו  ואין  ובועל מכה ע "ה אף  פנים בשת  לו ואין  ואוכל דורס ארי 

פנים : בושת 

הזוהר זיו
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בארץ  שפטים הואאלהים חיים אלהים סוד עליון אלהים  ,
עמוד  כאשר  וראה ובוא אחד. והכל שלמטה  לאותן כולל
בזכות, לפתוח צריכים היו נפשות דיני לדון למטה סנהדרין
שבהם, הקטן מן בזכות והתחילו בדין, זכות להכליל בשביל 
בדין, נכלל הזכות להיות שבהם מהגדול  הדין נגמר  ואח"כ

הדין  שלימות  הוא בזכות דין למטה, וכך למעלה זהקטכך
הם, כאחד ורבקה יצחק ולפיכך שלימות, הוא אין זה בלא

ביחד, שלימות להיות זכות וזאת דין שלזה חלקם אשרי
האמת  בדרך ללכת  שלימה תורה להם נתן  שהקב "ה ישראל

שלמעלה  .כדמיון 



תהלי זוהר 

מן קט. שהוא  אדם  פי ' לצדיק, פרי אך אדם  ויאמר יובן ובזה
פי' לצדיק, פרי  ולמצוא  בזכות  לפתוח לומר  מחויב דין  הבית
שאמרו  כמו פריו , בשביל לאב  ומזכים מצדיקים  ולפעמים להצדיק,
פי' בארץ, שפטים אלהים  יש האופן  בזה ואך אבא , מזכה ברא
שרויה  שהשכינה כיון  אלהים בשם  להקרא  ראוים  שהשפטים 

כן: מתנהגים אם ביניהם

הזוהר זיו

יתה 575זוהר הלימוד שבט סדר כו ליו
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ׁש אוּ לאנט ׁש ח בּ  מכּת ם לדוד ּת ׁש חת אל למנצּ ח
להמיתוֹ : הבּ ית את ׁש מרוּ  מאיביבויּ  הצּ ילני 

ּת שׂ גּ בני:אהי אוןג ּמ מתקוֹ ממי מּפ עלי הצּ ילני 
ׁש יעני: הוֹ  דמים יגוּ רוּ ד וּ מאנׁש י לנפׁש י ארבוּ  הנּ ה כּ י 

יהו חּט אתי וא פׁש עי א עזים בּ ליה:עלי 
וּ ראה: לקראתי עוּ רה ויכּ וֹ ננוּ  ירוּ צוּ ן יהוועוֹ ן ואּת ה 

היםאהיא הקיצהצבאוֹ ת ישׂ ראל 
סלה: און בּ גדי כּ ל ּת חן אל הגּ וֹ ים כּ ל יׁש וּ בוּ זלפקד 

עיר: ויסוֹ בבוּ  ככּ לב יהמוּ  בּ פיהםחלערב יבּ יעוּ ן הנּ ה 
ׁש מע: מי כּ י בּ שׂ פתוֹ תיהם יהוטחרבוֹ ת ואּת ה 

גּ וֹ ים: לכל ּת לעג למוֹ  כּ ייּת שׂ חק אׁש מרה אלי עזּ וֹ  
חסדּ י(חסדו)אהייאמשׂ גּ בּ י:אהים 

אהים בׁש ררי:יקדּ מני ּפ ןיביראני ּת הרגם אל 

הרע ליצר
וישמרו  שאול א)בשלוח נט]:(נט, לפרק   תהלי ליצה "ר [שימוש טוב

עד  "הצילני  מ להתפלל ותתחיל ג"פ  יו בכל ימי ג' אותו  אמור
אלהי ה' מלפני רצו יהי  אמור: המזמור שתאמר ולאחר סופו
הרע מיצר שתצילני  הזה המזמור מ היוצא  והקדוש  הגדול הש
 לפני שהתפלל למי שהצלת כמו  רעה וממחשבה רע דבר ומכל

סלה . סלה סלה  אמ אמ אמ המזמור זה

תהלי שימוש
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בארץ  שפטים הואאלהים חיים אלהים סוד עליון אלהים  ,
עמוד  כאשר  וראה ובוא אחד. והכל שלמטה  לאותן כולל
בזכות, לפתוח צריכים היו נפשות דיני לדון למטה סנהדרין
שבהם, הקטן מן בזכות והתחילו בדין, זכות להכליל בשביל 
בדין, נכלל הזכות להיות שבהם מהגדול  הדין נגמר  ואח"כ

הדין  שלימות  הוא בזכות דין למטה, וכך למעלה זהקטכך
הם, כאחד ורבקה יצחק ולפיכך שלימות, הוא אין זה בלא

ביחד, שלימות להיות זכות וזאת דין שלזה חלקם אשרי
האמת  בדרך ללכת  שלימה תורה להם נתן  שהקב "ה ישראל

שלמעלה  .כדמיון 



תהלי זוהר 

מן קט. שהוא  אדם  פי ' לצדיק, פרי אך אדם  ויאמר יובן ובזה
פי' לצדיק, פרי  ולמצוא  בזכות  לפתוח לומר  מחויב דין  הבית
שאמרו  כמו פריו , בשביל לאב  ומזכים מצדיקים  ולפעמים להצדיק,
פי' בארץ, שפטים אלהים  יש האופן  בזה ואך אבא , מזכה ברא
שרויה  שהשכינה כיון  אלהים בשם  להקרא  ראוים  שהשפטים 

כן: מתנהגים אם ביניהם

הזוהר זיו
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ׁש אוּ לאנט ׁש ח בּ  מכּת ם לדוד ּת ׁש חת אל למנצּ ח
להמיתוֹ : הבּ ית את ׁש מרוּ  מאיביבויּ  הצּ ילני 

ּת שׂ גּ בני:אהי אוןג ּמ מתקוֹ ממי מּפ עלי הצּ ילני 
ׁש יעני: הוֹ  דמים יגוּ רוּ ד וּ מאנׁש י לנפׁש י ארבוּ  הנּ ה כּ י 

יהו חּט אתי וא פׁש עי א עזים בּ ליה:עלי 
וּ ראה: לקראתי עוּ רה ויכּ וֹ ננוּ  ירוּ צוּ ן יהוועוֹ ן ואּת ה 

היםאהיא הקיצהצבאוֹ ת ישׂ ראל 
סלה: און בּ גדי כּ ל ּת חן אל הגּ וֹ ים כּ ל יׁש וּ בוּ זלפקד 

עיר: ויסוֹ בבוּ  ככּ לב יהמוּ  בּ פיהםחלערב יבּ יעוּ ן הנּ ה 
ׁש מע: מי כּ י בּ שׂ פתוֹ תיהם יהוטחרבוֹ ת ואּת ה 

גּ וֹ ים: לכל ּת לעג למוֹ  כּ ייּת שׂ חק אׁש מרה אלי עזּ וֹ  
חסדּ י(חסדו)אהייאמשׂ גּ בּ י:אהים 

אהים בׁש ררי:יקדּ מני ּפ ןיביראני ּת הרגם אל 

הרע ליצר
וישמרו  שאול א)בשלוח נט]:(נט, לפרק   תהלי ליצה "ר [שימוש טוב

עד  "הצילני  מ להתפלל ותתחיל ג"פ  יו בכל ימי ג' אותו  אמור
אלהי ה' מלפני רצו יהי  אמור: המזמור שתאמר ולאחר סופו
הרע מיצר שתצילני  הזה המזמור מ היוצא  והקדוש  הגדול הש
 לפני שהתפלל למי שהצלת כמו  רעה וממחשבה רע דבר ומכל

סלה . סלה סלה  אמ אמ אמ המזמור זה

תהלי שימוש



יתה זוהר הלימוד576 שבט סדר כו ליו

נטתהלי מזמור  | לחודש  י | שני ספר 

אדני: מגנּ נוּ  והוֹ רידמוֹ  בחיל הניעמוֹ  עּמ י יׁש כּ חוּ 
וּ מאלהיג בגאוֹ נם וילּ כדוּ  שׂ פתימוֹ  דּ בר ּפ ימוֹ  חּט את

יסּפ רוּ : כּ יידוּ מכּ חׁש  וידעוּ  ואינמוֹ  כּ לּ ה בחמה כּ לּ ה 
סלה:אהים הארץ לאפסי בּ יעקב ויׁש וּ בוּ טומׁש ל 

עיר: ויסוֹ בבוּ  ככּ לב יהמוּ  יניעוּ ן(ינועון)הּמ הטזלערב 
ויּ לינוּ : ישׂ בּ עוּ  א אם וארנּ ןיזלאכל  ּעז אׁש יר ואני 

לי: צר בּ יוֹ ם וּ מנוֹ ס לי משׂ גּ ב היית כּ י  ּחסד עזּ ייחלבּ קר 
אהים כּ י אזּמ רה אליהיא חסדּ י:משׂ גּ בּ י 

 לכ חיו וינה  מיתה   טע טע לא  לה עליו לה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹדוד
נישמי ל יתי נ ִִָֹא 

וגו 'ואני  ּעז יז)אׁש יר ויגש:(נט, פרשת א' חלק רו:)[זוהר  זוהר(דף ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌

משׂ גּ ב תורה] היית כּ י  ּחסד ל בּ קר וארנּ ן  ּעז אׁש יר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואני
חנן, בכפר נפגשו יוסי  ורבי  יהודה רבי לי . צר בּ י וֹ ם וּ מנוֹ ס ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִלי
טעון  וחמור  אחד , איש בא  מלונם, בבית יושבים היו כאשר 
רבי  אמר כך  בתוך הבית , לאותו הוא גם ונכנס לפניו, משא
כסוס  מתנמנם היה המלך שדוד למדנו הרי יוסי , לרבי  יהודה
שיעור זה הלא הלילה, בחצות  קם היה איך מועטת , ושינתו

הלילה בשליש אפילו נתעורר היה לא  זה שלפי ?קטן,

הלילה חצות קוד נשמי שיתי כשיעור לישו  הול היה  דוד

ביתו,אמר חכמי כל עם יושב היה הלילה בהתחלת לו,

תהלי זוהר 
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היה כך ואחר תורה , בדברי  ועסק משפטים שופט והיה
הלילה בחצות וקם הלילה, חצות עד שינתו  מתנמנם

ותשבחות בשירות רבונו בעבודת והתיגע .קיונתעורר

כדי  נשמי משיתי יותר יש לא   וקי חי ישראל מל דוד
מיתה למדרגת  להיכנס  שלא 

הוא,בתוך  כך שאמרתם זה דבר  וכי  ההוא, איש אמר כך
לעולם וקיים חי המלך דוד  שהרי  זה, בענין סוד  יש
יטעם שלא ימיו כל  נשמר  היה המלך  ודוד עלמים, ולעולמי 
ודוד  היא, במיתה  מששים  אחד ששינה לפי מיתה, טעם
ששים אלא מתנמנם היה לא חי, שהוא מקומו בעבור

משםקיאנשמין  חי, הוא אחד פחות נשמין  ששים שעד ,
רוח של הצד בו ושולט  מיתה, טעם האדם טועם ולהלאה

הטומאה.

תהלי זוהר 

מקראקי. ממשמעות  כן, דייק  יוסי ואמרו רבי ,"ýåע אŁיר "ואני ֲִִֶַָֻהזה,
שנאמר : תורה, אלא עז אין לברכה זכרונם  יôן"חכמינו õëלע עז ְִֵַֹ"ה '

יא) כט, דוד,(תהלים  שאמר  כמו והיינו ,"ýיñ ח לי ä הי קיט,"זמר õת (תהלים  ְִִֶָֻ
ל àקרנד) "ואר ìן אף  חצות  אחר  ועל הלילה, בתחלת  מנהגו היה וכך ,ֲֵֶַַַֹ

ותשבחות. בשירות  ירנן הבקר  עד פירוש ,"ýâפירוש ,קיא .חס ְֶַ
יוד ועבודת  המיתה, סוד שהיא המלכות  במדת  הוא ושורשו שמקומו
ידי  ועל החיים, עץ שנקרא  התפארת, עם המלכות הזדוגות לגרום  היה
שתין  לישון שלא נזהר דוד  היה  ולכך חיים, בבחינת המלכות  נעשית  זה
למעלה  פגם  זה ידי על גורם היה  כי מיתה, טעם  לטעום שלמין, נשמין
בה  ויתגבר  החיים , עץ התפארת מן תפרד המלכות, שהיא  ששרשו

הזוהר זיו
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אדני: מגנּ נוּ  והוֹ רידמוֹ  בחיל הניעמוֹ  עּמ י יׁש כּ חוּ 
וּ מאלהיג בגאוֹ נם וילּ כדוּ  שׂ פתימוֹ  דּ בר ּפ ימוֹ  חּט את

יסּפ רוּ : כּ יידוּ מכּ חׁש  וידעוּ  ואינמוֹ  כּ לּ ה בחמה כּ לּ ה 
סלה:אהים הארץ לאפסי בּ יעקב ויׁש וּ בוּ טומׁש ל 

עיר: ויסוֹ בבוּ  ככּ לב יהמוּ  יניעוּ ן(ינועון)הּמ הטזלערב 
ויּ לינוּ : ישׂ בּ עוּ  א אם וארנּ ןיזלאכל  ּעז אׁש יר ואני 

לי: צר בּ יוֹ ם וּ מנוֹ ס לי משׂ גּ ב היית כּ י  ּחסד עזּ ייחלבּ קר 
אהים כּ י אזּמ רה אליהיא חסדּ י:משׂ גּ בּ י 

 לכ חיו וינה  מיתה   טע טע לא  לה עליו לה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹדוד
נישמי ל יתי נ ִִָֹא 

וגו 'ואני  ּעז יז)אׁש יר ויגש:(נט, פרשת א' חלק רו:)[זוהר  זוהר(דף ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌

משׂ גּ ב תורה] היית כּ י  ּחסד ל בּ קר וארנּ ן  ּעז אׁש יר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואני
חנן, בכפר נפגשו יוסי  ורבי  יהודה רבי לי . צר בּ י וֹ ם וּ מנוֹ ס ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִלי
טעון  וחמור  אחד , איש בא  מלונם, בבית יושבים היו כאשר 
רבי  אמר כך  בתוך הבית , לאותו הוא גם ונכנס לפניו, משא
כסוס  מתנמנם היה המלך שדוד למדנו הרי יוסי , לרבי  יהודה
שיעור זה הלא הלילה, בחצות  קם היה איך מועטת , ושינתו

הלילה בשליש אפילו נתעורר היה לא  זה שלפי ?קטן,

הלילה חצות קוד נשמי שיתי כשיעור לישו  הול היה  דוד

ביתו,אמר חכמי כל עם יושב היה הלילה בהתחלת לו,

תהלי זוהר 
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היה כך ואחר תורה , בדברי  ועסק משפטים שופט והיה
הלילה בחצות וקם הלילה, חצות עד שינתו  מתנמנם

ותשבחות בשירות רבונו בעבודת והתיגע .קיונתעורר

כדי  נשמי משיתי יותר יש לא   וקי חי ישראל מל דוד
מיתה למדרגת  להיכנס  שלא 

הוא,בתוך  כך שאמרתם זה דבר  וכי  ההוא, איש אמר כך
לעולם וקיים חי המלך דוד  שהרי  זה, בענין סוד  יש
יטעם שלא ימיו כל  נשמר  היה המלך  ודוד עלמים, ולעולמי 
ודוד  היא, במיתה  מששים  אחד ששינה לפי מיתה, טעם
ששים אלא מתנמנם היה לא חי, שהוא מקומו בעבור

משםקיאנשמין  חי, הוא אחד פחות נשמין  ששים שעד ,
רוח של הצד בו ושולט  מיתה, טעם האדם טועם ולהלאה

הטומאה.

תהלי זוהר 

מקראקי. ממשמעות  כן, דייק  יוסי ואמרו רבי ,"ýåע אŁיר "ואני ֲִִֶַָֻהזה,
שנאמר : תורה, אלא עז אין לברכה זכרונם  יôן"חכמינו õëלע עז ְִֵַֹ"ה '

יא) כט, דוד,(תהלים  שאמר  כמו והיינו ,"ýיñ ח לי ä הי קיט,"זמר õת (תהלים  ְִִֶָֻ
ל àקרנד) "ואר ìן אף  חצות  אחר  ועל הלילה, בתחלת  מנהגו היה וכך ,ֲֵֶַַַֹ

ותשבחות. בשירות  ירנן הבקר  עד פירוש ,"ýâפירוש ,קיא .חס ְֶַ
יוד ועבודת  המיתה, סוד שהיא המלכות  במדת  הוא ושורשו שמקומו
ידי  ועל החיים, עץ שנקרא  התפארת, עם המלכות הזדוגות לגרום  היה
שתין  לישון שלא נזהר דוד  היה  ולכך חיים, בבחינת המלכות  נעשית  זה
למעלה  פגם  זה ידי על גורם היה  כי מיתה, טעם  לטעום שלמין, נשמין
בה  ויתגבר  החיים , עץ התפארת מן תפרד המלכות, שהיא  ששרשו

הזוהר זיו
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ולאובזה מיתה, טעם יטעם שלא  המלך דוד  נזהר היה
חסר נשמין ששים לפי  האחר , רוח של הצד בו ישלוט 
נשמין  ששים שהם שלמעלה, החיים סוד הוא  אחד

החיים בהם שתולה הוא שלהם הסוד והם ,קיבהעליונים,
הוא. מיתה של סוד  ולמטה ומשם

להתקר צרי וד היה  מתע ררת  הדה הילה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחצת 
ה יתה  מק להאחז ולא  מלכת מְְְְְְִִֵֵַַָָָֹלמק

באופן ועל בלילה , שנתו  שיעור משער  היה המלך  דוד  כן
מיתה, של  טעם בו ישלוט  שלא בחיים, שיתקיים

הי  הלילה חצות הגיע החיים,וכאשר  במקום מתקיים דוד ה
נתעורר, הקדוש  וכתר  הלילה, חצות מגיע שכאשר לפי
במקום אחר , במקום מתקשר דוד נמצא יהיה  שלא נצרך

מיתה.של

ער  אד כל יהיה הלילה  בחצות

ואםלפי  נתעוררת, העליונה וקדושה הלילה  נחלק שכאשר
בכבוד  להשגיח נתעורר  ואינו במטתו אז ישן אדם
ועל  אחר, במקום  ונדבק המיתה בסוד  נקשר הוא הרי רבונו,

תהלי זוהר 

הדין. מתגבר  רחמים אין אם כי  נשמין קיב.המיתה, שתין שכל  האמנם 
עץ  התפארת כלל הספירות  שש  הן כי החיים , מקום  הם העליונים
סוד שהוא  המקום  מתחלת תיכף  הששית  שבסוף  כיון  אבל  החיים,
סייג דרך על שלמין, נשמין שתין מלישון נשמר  דוד  היה לפיכך המיתה,

הזוהר זיו
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חי  תמיד, רבונו בכבוד להסתכל עומד היה  המלך דוד  כן
ולפיכך  מיתה, של טעם לטעום בשינה ישן היה ולא חי , אצל 

בשלימות. ולא נשמין ששים כסוס מתנמנם היה

המיתה מצד אחרי נשמי שישי יש מחצות

ודאי בתוך אמר אותם, שראה כיון אלעזר, רבי  בא  כך
המדובר, כל לו ספרו עסקתם, במה כאן, השכינה
בודאי  נשמין, ששים אותן אבל אמר, יפה בודאי  אמר
משם למטה, ובין למעלה בין הם, החיים  של נשמין ששים
המיתה, מצד כלם שהם אחרים, נשמין ששים יש ולהלאה
הם וכלם דורמיטא, ונקראין עליהם, מיתה של ומדרגה

מיתה. של טעם

והלאה מחצות  כלל יש היה  לא  דוד 

של ולפיכך נשמין  ששים  באותן מתדבק  היה המלך דוד
זהו קיגחיים כלל, ישן  היה לא ולהלאה ומשם ,

תהלי זוהר 

פחות נשמי שתין  ישן היה רק באונס, יותר רגע בשינה  יתמך שלא 
שש  על רמז העליונים , נשמין שהשתין כאן מפורשים  ויש  מעט,
המלכות, מדת של השביעית מדרגה ורק המלכות, מדת של  מדרגות 
"רגליה  הכתוב: בסוד הקליפות  ויניקת  אחיזת  ששם המיתה סוד ְֶַָהיא 

מות" ה)ירדõת ה, סלע.(משלי  יפוצץ כפטיש  הקדוש  הזוהר ודברי , ְֶָֹ
הזדווגותקיג . לגרום  תמיד , היה דוד שעבודת  לעיל, כנזכר היינו

ידי  שעל  החיים, שפע אליה להמשיך החיים, עץ התפארת עם  המלכות
נקרא זה ובעבור המלכות, של הדין יתבטל התפארת, של הרחמים  מדת

הזוהר זיו
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ּת נ וּ מה"שכתוב: לעפעּפ י לעיני ׁש נת  אּת ן ד )"אם  קלב , ,(תהלים ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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לחודש יא

ללּמ ד:אס לדוד מכּת ם עדוּ ת ׁש ן ׁש וּ  על למנצּ ח

למלחמה ליל
ללמד לדוד  א)מכת ס]:(ס, לפרק  תהלי י"ה .[שימוש  הוא שלו ש

 שתל קוד אותו  אמור  ה,  בחלו "ללמד ד' מ ה' "דצרינו, י'
ותנצח .  פעמי ז' למלחמה

תהלי שימוש

נצח מל – למנח  כמ  תפנימ ובח זמר מיני ל  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמפר
 ל י מת   בעיְִִֵֵ

וגו'על עדוּ ת א)ׁש וּ ׁש ן  מהימנא:(ס , רעיא פנחס פ' ח"ג (דף[זוהר ֵ◌ַ◌ֵ◌

בּ פסוּ ק ]רכ "ג :)  מּפ י דברים ויתחדּ ׁש וּ  ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַקוּ ם
בּ על  ה' נקרא וּ בוֹ  צח. נגּ וּ ן נצח, ׁש ם - למנצּ ח ׁש ּמ ּק דם. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֶזה
העוֹ לם, ׁש ל  וּ מזּ ל וֹ ת כ וֹ כבים עוֹ בדי  לאּמ וֹ ת קרבוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנצח וֹ ן

- הדּ בר  וסוֹ ד לי שׂ ראל. ודין יא)ורחמים רׁש עים(משלי וּ באבד  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌
ע"ב, והוֹ ד נצח ועם ל וֹ , י ׁש  ׁש מוֹ ת ׁש בעים - מ"ל ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִרנּ ה.

- הדּ בר וסוֹ ד  חס"ד, טז)כּ חׁש בּ וֹ ן נצח.(תהלים בּ ימינ נעמוֹ ת ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
בּ וֹ  - צדּ יק לה'. הוֹ דוּ  בּ וֹ  - לג )הוֹ ד בּ ה',ר נּ נ (תהלים צדּ יקים וּ  ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌

לא)וּ בוֹ  בּ וֹ (ירמיה - ּת פארת שׂ מחה. ליעקב  קנ)רנּ וּ  (תהלים  ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
- וּ בזמר בּ נגּ וּ ן יהו"ה. ׁש ם י ּה , הללוּ  הללוּ יּה , אל. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַהלל וּ 
כּ תר. - בּ א ׁש רי  וּ בינה . חכמה - וּ בברכה בּ ׁש יר וּ גבוּ רה. ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶחסד 

מלכ וּ ת. - ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ תהלּ ה

ׁש ל מזמוֹ ר וזמר  ּת וֹ רה ׁש ל הזּ מר מצּ ד מוּ "ם. וּ בוֹ  ר"ז בּ וֹ  - ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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נצח מל – למנח  כמ  תפנימ ובח זמר מיני ל  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמפר
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וגו'על עדוּ ת א)ׁש וּ ׁש ן  מהימנא:(ס , רעיא פנחס פ' ח"ג (דף[זוהר ֵ◌ַ◌ֵ◌

בּ פסוּ ק ]רכ "ג :)  מּפ י דברים ויתחדּ ׁש וּ  ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַקוּ ם
בּ על  ה' נקרא וּ בוֹ  צח. נגּ וּ ן נצח, ׁש ם - למנצּ ח ׁש ּמ ּק דם. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֶזה
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- הדּ בר  וסוֹ ד לי שׂ ראל. ודין יא)ורחמים רׁש עים(משלי וּ באבד  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌
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- וּ בזמר בּ נגּ וּ ן יהו"ה. ׁש ם י ּה , הללוּ  הללוּ יּה , אל. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַהלל וּ 
כּ תר. - בּ א ׁש רי  וּ בינה . חכמה - וּ בברכה בּ ׁש יר וּ גבוּ רה. ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶחסד 
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ׁש ל מזמוֹ ר וזמר  ּת וֹ רה ׁש ל הזּ מר מצּ ד מוּ "ם. וּ בוֹ  ר"ז בּ וֹ  - ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד582 שבט סדר כח ליו

סתהלי מזמור  | לחודש  יא | שני ספר

חרב ט וּ ב - בּ בּ ית זמר  ז"ר. מוּ "ם הוּ א אחר  מצּ ד  זמר ּת פ לּ ה. ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
וזה זוֹ נה. וּ מזּ לוֹ ת כ וֹ כבים  ע וֹ בדי  בּ ת ׁש פחה נדּ ה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַבּ בּ ית.
כּ מ וֹ  הלּ ל , בּ וֹ  הנּ גּ וּ ן, יפי  ּכ גּ "ן. ׁש ם - נגּ וּ "ן מזמ וֹ "ר. ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת

יב ) אׁש רי (שמות מצרים. מארץ להוֹ ציאם לה' הוּ א ׁש ּמ רים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ִ◌ֵליל
מ ׁש בּ חים. העוֹ לם ׁש רוּ י קמד )ׁש בּ וֹ  לּ וֹ .(תהלים ׁש כּ כה  העם אׁש רי ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

- לד )בּ ברכה ּת מיד (שם  - בּ תהלּ ה עת. בּ כל  ה' את אברכה  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ פי . עדוּ ת ּת הלּ תוֹ  ׁש וּ ׁש ן ס)על  ׁש וֹ ׁש ן,(שם ׁש הוּ א הוֹ ד, זה - ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

זּ ה מה אדם. על לבן  הוּ א ׁש וֹ לט ׁש הנּ צח לבן, על ׁש וֹ לט ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָאדם
ואתעדוּ ת המים את אוֹ חז ׁש הוּ א בּ רית, הוּ א צדּ יק. זה ? ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ד )הארץ. המים(דברים את היּ וֹ ם בכם העידתי ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
מכ ּת ם זּ ה מה הארץ. ּת םואת  צדּ יק, הוּ א מ ּת "ם. "מ ? ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

יעקב, דּ רגּ ת האמצעי, כה)עּמ וּ ד וּ ברית(בראשית גּ וּ ף ּת ם . איׁש  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌
תוֹ רה נּת נה ׁש ּמ ם וּ גב וּ רה, חסד  - ללּמ ד לאחד. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶנחׁש בים

וּ לל ּמ ד . ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִללמד

אבלאמר אמר ּת , יפה יב )ל וֹ , המינית,(תהלים על למנצּ ח  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אמר ׁש מינית, ספירה ׁש היא מהוֹ ד, נצח  תז וּ ז ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש א
בּ ינה , ּכ אם הּק ד וֹ ׁש ה, הּמ נוֹ רה אמר  ה מינית. על ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַלמנ צּ ח

ׁש נּ אמר  למׁש ה, ההוֹ ד ונּת ן ּפ ר ׁש וּ ה  ולּמ ה ,כז)דּ רגּ ת (במדבר  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
עליו  מהוֹ ד י',ונתּת ה בּ א וֹ ת  עוֹ לה ה' ׁש אלּת . יפה לוֹ , אמר ? ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

והתּפ טוּ תם בינה. ׁש ערי  לחמים עשׂ ר, ּפ עמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָחמׁש 
חמים. הם ספירה, בּ כל ע שׂ ר  חמׁש , הן הוֹ ד ועד ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵמחסד

אח התּפ טוּ ת הכּ ל הוֹ ד, עד מ בּ ינה זה בּ אוּ מוּ ם  ּכ אחר  ת. ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש קוּ ל  להיוֹ ת  לבדּ וֹ , ׁש ערים החמים כּ ל  ולקח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק,

תהלי זוהר 
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 ּכ וגם ׁש ערים. חמים כּ ל ׁש נּ וֹ טל כּ ל , ונקרא החמׁש , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלכל
בּ רי וֹ . על זה דּ בר  התיב כּ עת אמר , כּ לּ ם. את לקחה ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַכּ לּ ה
ח"ש  מן מחׁש מ"ל . מ "ל וזה נצח. עם מ "ל ׁש ם - למנצּ ח ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוע וֹ ד
שׂ פתים, נקרא וּ  ולכן הפתים. ׁש ּת י  כּ נגד  הם ונצח, הוֹ ד -ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

מרכּ בה מע שׂ ה היכן  עד וּ בחגיגה, מד בּ רוֹ ת. א ׁש  ?חיּ וֹ ת ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חיּ וֹ ת נקראוּ  הגּ בוּ רה ׁש ּמ צּ ד חׁש מל. עד וארא, מן ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵוּ פר ׁש וּ ה
אלּ ה ׁש ׁש ת כּ ל  יסוֹ ד . - ׁש לּ הם מהזּ עה ׁש יּ וֹ צא ונהר  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵאׁש .
וּ בׁש ׁש ת מלכוּ ת. זוֹ  מרכּ בה מעשׂ ה אדם. לתפארת, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶמרכּ בה
ה ּמ ׁש נה בּ עלי  ּפ רׁש וּ ה ולכן ודעת. וּ בינה חכמה  הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאלּ וּ ,
חכם הוּ א כּ ן אם אלּ א בּ יחיד, מרכּ בה בּ מע שׂ ה דּ וֹ ר ׁש ים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין

מדּ עּת וֹ . ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵוּ מבין 

דלה סנהדרי  א  עדת  ְְְִֵֵֶַַָ

וגו 'על עדוּ ת א)ׁש וּ ׁש ן פנחס:(ס , פ' ח"ג רל "ג .)[זוהר ואמר](דף ּפ תח ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
זה, על ּפ נחס ס)רבּ י מכ ּת ם (תהלים עדוּ ת ׁש וּ ׁש ן על  למנ צּ ח ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ללּמ ד ללּמ ד לדוד  מהוּ  והרי . חכמה. העוֹ לם לבני ללּמ ד ? ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
בּ ּה  ׁש כּ תוּ ב  גּ ד וֹ לה, סנהדרין אלּ וּ  - עדוּ ת ׁש וּ ׁש ן (שיר ּפ ר ׁש וּ הוּ , ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ז) ל וֹ ,השירים  ׁש הרא וּ  סימן - לדוד  מכּת ם בּ וֹ ׁש נּ ים. ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָסוּ גה 
לה לּ חם צוֹ בה  ולארם נהרים לארם ליוֹ אב ׁש לח כּ אׁש ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלדוד,
הרי  כּ אן. ׁש ּק יּ ם עדוּ ת ׁש וּ ׁש ן זהוּ  ּפ נחס , רבּ י אמר  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הם.
עּמ ּה , עלי וֹ נוֹ ת וּ מדרגוֹ ת עלינוּ , ׁש כינה בּ מים, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהכּ וֹ כבים
קמ וּ  . ׁש צּ רי כּ מוֹ  בּ ׁש למוּ ת ׁש וּ ׁש ן זהוּ  ל ׁש בח. קד וֹ ׁש ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְועזרה
בּ כפר ולן ּפ נחס רבּ י ל וֹ   הל לכאן. ואלּ וּ  לכאן  אלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוהלכוּ 

עּמ וֹ . חיּ יא ורבּ י יצחק ורבּ י  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲעקימין ,

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד582 שבט סדר כח ליו

סתהלי מזמור  | לחודש  יא | שני ספר

חרב ט וּ ב - בּ בּ ית זמר  ז"ר. מוּ "ם הוּ א אחר  מצּ ד  זמר ּת פ לּ ה. ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
וזה זוֹ נה. וּ מזּ לוֹ ת כ וֹ כבים  ע וֹ בדי  בּ ת ׁש פחה נדּ ה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַבּ בּ ית.
כּ מ וֹ  הלּ ל , בּ וֹ  הנּ גּ וּ ן, יפי  ּכ גּ "ן. ׁש ם - נגּ וּ "ן מזמ וֹ "ר. ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת

יב ) אׁש רי (שמות מצרים. מארץ להוֹ ציאם לה' הוּ א ׁש ּמ רים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ִ◌ֵליל
מ ׁש בּ חים. העוֹ לם ׁש רוּ י קמד )ׁש בּ וֹ  לּ וֹ .(תהלים ׁש כּ כה  העם אׁש רי ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

- לד )בּ ברכה ּת מיד (שם  - בּ תהלּ ה עת. בּ כל  ה' את אברכה  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ פי . עדוּ ת ּת הלּ תוֹ  ׁש וּ ׁש ן ס)על  ׁש וֹ ׁש ן,(שם ׁש הוּ א הוֹ ד, זה - ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

זּ ה מה אדם. על לבן  הוּ א ׁש וֹ לט ׁש הנּ צח לבן, על ׁש וֹ לט ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָאדם
ואתעדוּ ת המים את אוֹ חז ׁש הוּ א בּ רית, הוּ א צדּ יק. זה ? ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ד )הארץ. המים(דברים את היּ וֹ ם בכם העידתי ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
מכ ּת ם זּ ה מה הארץ. ּת םואת  צדּ יק, הוּ א מ ּת "ם. "מ ? ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

יעקב, דּ רגּ ת האמצעי, כה)עּמ וּ ד וּ ברית(בראשית גּ וּ ף ּת ם . איׁש  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌
תוֹ רה נּת נה ׁש ּמ ם וּ גב וּ רה, חסד  - ללּמ ד לאחד. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶנחׁש בים

וּ לל ּמ ד . ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִללמד

אבלאמר אמר ּת , יפה יב )ל וֹ , המינית,(תהלים על למנצּ ח  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אמר ׁש מינית, ספירה ׁש היא מהוֹ ד, נצח  תז וּ ז ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש א
בּ ינה , ּכ אם הּק ד וֹ ׁש ה, הּמ נוֹ רה אמר  ה מינית. על ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַלמנ צּ ח

ׁש נּ אמר  למׁש ה, ההוֹ ד ונּת ן ּפ ר ׁש וּ ה  ולּמ ה ,כז)דּ רגּ ת (במדבר  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
עליו  מהוֹ ד י',ונתּת ה בּ א וֹ ת  עוֹ לה ה' ׁש אלּת . יפה לוֹ , אמר ? ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

והתּפ טוּ תם בינה. ׁש ערי  לחמים עשׂ ר, ּפ עמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָחמׁש 
חמים. הם ספירה, בּ כל ע שׂ ר  חמׁש , הן הוֹ ד ועד ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵמחסד

אח התּפ טוּ ת הכּ ל הוֹ ד, עד מ בּ ינה זה בּ אוּ מוּ ם  ּכ אחר  ת. ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש קוּ ל  להיוֹ ת  לבדּ וֹ , ׁש ערים החמים כּ ל  ולקח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק,
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 ּכ וגם ׁש ערים. חמים כּ ל ׁש נּ וֹ טל כּ ל , ונקרא החמׁש , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלכל
בּ רי וֹ . על זה דּ בר  התיב כּ עת אמר , כּ לּ ם. את לקחה ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַכּ לּ ה
ח"ש  מן מחׁש מ"ל . מ "ל וזה נצח. עם מ "ל ׁש ם - למנצּ ח ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוע וֹ ד
שׂ פתים, נקרא וּ  ולכן הפתים. ׁש ּת י  כּ נגד  הם ונצח, הוֹ ד -ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

מרכּ בה מע שׂ ה היכן  עד וּ בחגיגה, מד בּ רוֹ ת. א ׁש  ?חיּ וֹ ת ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חיּ וֹ ת נקראוּ  הגּ בוּ רה ׁש ּמ צּ ד חׁש מל. עד וארא, מן ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵוּ פר ׁש וּ ה
אלּ ה ׁש ׁש ת כּ ל  יסוֹ ד . - ׁש לּ הם מהזּ עה ׁש יּ וֹ צא ונהר  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵאׁש .
וּ בׁש ׁש ת מלכוּ ת. זוֹ  מרכּ בה מעשׂ ה אדם. לתפארת, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶמרכּ בה
ה ּמ ׁש נה בּ עלי  ּפ רׁש וּ ה ולכן ודעת. וּ בינה חכמה  הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאלּ וּ ,
חכם הוּ א כּ ן אם אלּ א בּ יחיד, מרכּ בה בּ מע שׂ ה דּ וֹ ר ׁש ים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין

מדּ עּת וֹ . ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵוּ מבין 

דלה סנהדרי  א  עדת  ְְְִֵֵֶַַָ

וגו 'על עדוּ ת א)ׁש וּ ׁש ן פנחס:(ס , פ' ח"ג רל "ג .)[זוהר ואמר](דף ּפ תח ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
זה, על ּפ נחס ס)רבּ י מכ ּת ם (תהלים עדוּ ת ׁש וּ ׁש ן על  למנ צּ ח ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ללּמ ד ללּמ ד לדוד  מהוּ  והרי . חכמה. העוֹ לם לבני ללּמ ד ? ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
בּ ּה  ׁש כּ תוּ ב  גּ ד וֹ לה, סנהדרין אלּ וּ  - עדוּ ת ׁש וּ ׁש ן (שיר ּפ ר ׁש וּ הוּ , ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ז) ל וֹ ,השירים  ׁש הרא וּ  סימן - לדוד  מכּת ם בּ וֹ ׁש נּ ים. ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָסוּ גה 
לה לּ חם צוֹ בה  ולארם נהרים לארם ליוֹ אב ׁש לח כּ אׁש ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלדוד,
הרי  כּ אן. ׁש ּק יּ ם עדוּ ת ׁש וּ ׁש ן זהוּ  ּפ נחס , רבּ י אמר  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הם.
עּמ ּה , עלי וֹ נוֹ ת וּ מדרגוֹ ת עלינוּ , ׁש כינה בּ מים, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהכּ וֹ כבים
קמ וּ  . ׁש צּ רי כּ מוֹ  בּ ׁש למוּ ת ׁש וּ ׁש ן זהוּ  ל ׁש בח. קד וֹ ׁש ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְועזרה
בּ כפר ולן ּפ נחס רבּ י ל וֹ   הל לכאן. ואלּ וּ  לכאן  אלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוהלכוּ 

עּמ וֹ . חיּ יא ורבּ י יצחק ורבּ י  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲעקימין ,
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עלי חמה  וי עלי ע ר ל ה    י ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָֹה 
עליה ימג  ז ל ה   י ח  חזקי חְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָמ

וגו 'על עדוּ ת א)ׁש וּ ׁש ן פנחס:(ס, פ' ח"ג רל "ג :)[זוהר  ׁש היוּ ](דף  עד ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ פיו, אחת ו ׁש וֹ ׁש נּ ה אליהם  חזר נ ׁש ר  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְי וֹ ׁש בים,
ּפ נחס, רבּ י אמר ושׂ מחוּ . ראוּ  לוֹ .  והל לפניהם ְוהׁש לי◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הוֹ ל קוֹ נוֹ  ׁש ל בּ ׁש ליחוּ ת זה ׁש נּ ׁש ר  לכם אמרּת י ?וּ באוא ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ׁש אמרּת י, עד וּ ת ׁש וּ ׁש ן היא זוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַׁש וֹ ׁש נּ ה

ואמר, כּ מּק דם ּפ תח אצלנ וּ . אוֹ תּה  ס)ׁש לח למנצּ ח (תהלים ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ללּמ ד לדוד  מכּת ם עדוּ ת ׁש וּ ׁש ן איזוֹ על עדוּ ת ׁש וּ ׁש ן וכי . ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

מעיד  בראׁש ית,עדוּ ת למעשׂ ה עדוּ ת היא זה ׁש וּ ׁש ן אלּ א ? ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
בּ גלל  וזהוּ  העליוֹ ן, ליּ חוּ ד  עד וּ ת ישׂ ראל, לכנסת עדוּ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא
עוֹ מדים וכלּ ם עלים, ע שׂ ר  ׁש ׁש ה  בּ ּה  י ׁש  זוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש וֹ ׁש נּ ה
ׁש ּמ חּפ ים חזקים מבּ חוּ ץ עלים חמה בּ ּה  וי ׁש  אחד , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְבּ ׁש ר ׁש 
ׁש ׁש ה הוּ א. החכמה בּ ס וֹ ד והכּ ל עליה. וּ מגנּ ים זוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְל ׁש וֹ ׁש נּ ה
ׁש יּ וֹ ר ׁש ת הרחמים מ דּ וֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש  הם אלּ וּ  עלים ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ר 

אחד . בּ ׁש ר ׁש  אח וּ זים וכלּ ם  מלמעלה, ישׂ ראל י "ג כּ נסת (שהם  ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌
זעיר  של עליונים  תקונים  י "ג שהם אנפין, אריך של התחתון הזקן  של תקונים

היס וֹ דאנפין) בּ רית ודגמת אחת בּ רית הכּ ל .(היחוד )והוּ א ׁש ל ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֹ
חמ ׁש  ׁש ערים , חמים אלּ וּ  עליה ׁש ּס וֹ בבים חזקים ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲחמה

ׁש נה  קדש )מאוֹ ת ברית המקדש) (בבית יסוד  היסוד, החיּ ים(של ׁש עץ ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ הם.  ֵהוֹ ל◌ָ◌ֶ◌

כּ לּ םעדוּ ת  בראׁש ית, מע שׂ ה כּ ל בראׁש ית. (חמש למע שׂ ה ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌
יושבים בראשית  של מעשה כלם  קדש , ברית  היסוד של שנה מאות
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אהיםוכו') וׁש ם בּ חׁש בּ וֹ ן, ועוֹ מדים בּ הבנה, ידוּ עוֹ ת ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵּת בוֹ ת
מראה למ ּט ה. וּ מראה למעלה מראה בראׁש ית, מעשׂ ה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ל 
ׁש ל  בּ סוֹ ד  למּט ה וּ מראה הבּ א, הע וֹ לם ׁש ל בּ ס וֹ ד ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
ׁש עוֹ מדת בראׁש ית, למעשׂ ה עדוּ ת - ׁש וֹ ׁש נּ ה י שׂ ראל . ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת

ׁש כּ תוּ ב הּס ימנים, א לּ וּ  אהים.(זה)בּ כל בּ רא זוֹ בּ ראׁש ית ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
עלים  עשׂ ר ׁש ׁש ה ׁש ם(הם)ׁש וֹ ׁש נּ ה. עד ּת בוֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

- ד  ואת, - ג המים, - ב את , - א הם : ואלּ וּ  הני. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱאהים
, וחׁש - ט ובהוּ , - ח תהוּ , - ז היתה, - ו והארץ, - ה ◌ֶֹ◌ְֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,
עשׂ ר ׁש ׁש ה הרי ור וּ ח . - יג תה וֹ ם, - יב  ּפ ני, - יא על, - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַי 
א הם: לאלּ וּ  ׁש ּס וֹ בבים  חזקים חמה הוֹ ׁש נּ ה . ׁש ל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָעלים

ּפ ני, - ג על , - ב מרחפת, הרי - ויּ אמר . - ה הּמ ים, - ד ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌
ו ׁש ר ׁש  עּק ר  הרי  אוֹ ר, יהי נאמר  ּכ אחר  אחרים. ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲחמה
עלים חמה ל יּ חוּ ד. עד וּ ת בּ ּה . אחוּ ז ׁש הכּ ל הוֹ ׁש נּ ה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 
אלּ וּ . עלים עשׂ ר ׁש ׁש ה בּ וֹ  ׁש אחוּ זים והיּ חוּ ד  הרׁש  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲחזקים,

ו) ׁש ל (דברים  עלים חמה הרי - ה' אהינ וּ  ה' ישׂ ראל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע
סוֹ ד  בּ וֹ . אחוּ ז ׁש הכּ ל  והר ׁש  העּק ר  זהוּ  - אחד ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַהוֹ ׁש נּ ה.
עלים חמשה אלו אחד, ה' אלהינו  ה' ישראל  שמע  תבות חמש ליחוד. (עדות

שהכל  ושרש  עקר והוא  אחד. זהו בו. אחוזים ויסוד שרש  השושנה. של חזקים 

סוד ) אלו עלים עשר  שלשה בו. בּ חׁש בּ וֹ ן,אחוזים עשׂ רה ׁש ׁש  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש ל
הח וֹ חים, בּ ין  הוֹ ׁש נּ ה כּ דגמת וּ ראה, בּ א  .הּמ ל (שיר חוֹ תם ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ב ) וּ מ זּ ל וֹ ת,השירים כוֹ כבים עוֹ בדי העּמ ים  בּ ין י שׂ ראל הם  ָּכ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
זמן  כּ ל הממנּ ים. הרים המ וֹ ני ׁש אר  בּ ין י שׂ ראל כּ נסת  ְוכ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
וא ריח, בּ ּה  אין ּפ ת וּ חה, ואינּה  סגוּ רה עוֹ מדת ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוֹ ׁש נּ ה

תהלי זוהר 
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עלי חמה  וי עלי ע ר ל ה    י ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָֹה 
עליה ימג  ז ל ה   י ח  חזקי חְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָמ

וגו 'על עדוּ ת א)ׁש וּ ׁש ן פנחס:(ס, פ' ח"ג רל "ג :)[זוהר  ׁש היוּ ](דף  עד ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ פיו, אחת ו ׁש וֹ ׁש נּ ה אליהם  חזר נ ׁש ר  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְי וֹ ׁש בים,
ּפ נחס, רבּ י אמר ושׂ מחוּ . ראוּ  לוֹ .  והל לפניהם ְוהׁש לי◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הוֹ ל קוֹ נוֹ  ׁש ל בּ ׁש ליחוּ ת זה ׁש נּ ׁש ר  לכם אמרּת י ?וּ באוא ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  ׁש אמרּת י, עד וּ ת ׁש וּ ׁש ן היא זוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַׁש וֹ ׁש נּ ה

ואמר, כּ מּק דם ּפ תח אצלנ וּ . אוֹ תּה  ס)ׁש לח למנצּ ח (תהלים ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ללּמ ד לדוד  מכּת ם עדוּ ת ׁש וּ ׁש ן איזוֹ על עדוּ ת ׁש וּ ׁש ן וכי . ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

מעיד  בראׁש ית,עדוּ ת למעשׂ ה עדוּ ת היא זה ׁש וּ ׁש ן אלּ א ? ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
בּ גלל  וזהוּ  העליוֹ ן, ליּ חוּ ד  עד וּ ת ישׂ ראל, לכנסת עדוּ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא
עוֹ מדים וכלּ ם עלים, ע שׂ ר  ׁש ׁש ה  בּ ּה  י ׁש  זוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש וֹ ׁש נּ ה
ׁש ּמ חּפ ים חזקים מבּ חוּ ץ עלים חמה בּ ּה  וי ׁש  אחד , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְבּ ׁש ר ׁש 
ׁש ׁש ה הוּ א. החכמה בּ ס וֹ ד והכּ ל עליה. וּ מגנּ ים זוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְל ׁש וֹ ׁש נּ ה
ׁש יּ וֹ ר ׁש ת הרחמים מ דּ וֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש  הם אלּ וּ  עלים ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ר 

אחד . בּ ׁש ר ׁש  אח וּ זים וכלּ ם  מלמעלה, ישׂ ראל י "ג כּ נסת (שהם  ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌
זעיר  של עליונים  תקונים  י "ג שהם אנפין, אריך של התחתון הזקן  של תקונים

היס וֹ דאנפין) בּ רית ודגמת אחת בּ רית הכּ ל .(היחוד )והוּ א ׁש ל ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֹ
חמ ׁש  ׁש ערים , חמים אלּ וּ  עליה ׁש ּס וֹ בבים חזקים ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲחמה

ׁש נה  קדש )מאוֹ ת ברית המקדש) (בבית יסוד  היסוד, החיּ ים(של ׁש עץ ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ הם.  ֵהוֹ ל◌ָ◌ֶ◌

כּ לּ םעדוּ ת  בראׁש ית, מע שׂ ה כּ ל בראׁש ית. (חמש למע שׂ ה ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌
יושבים בראשית  של מעשה כלם  קדש , ברית  היסוד של שנה מאות

תהלי זוהר 
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אהיםוכו') וׁש ם בּ חׁש בּ וֹ ן, ועוֹ מדים בּ הבנה, ידוּ עוֹ ת ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵּת בוֹ ת
מראה למ ּט ה. וּ מראה למעלה מראה בראׁש ית, מעשׂ ה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ל 
ׁש ל  בּ סוֹ ד  למּט ה וּ מראה הבּ א, הע וֹ לם ׁש ל בּ ס וֹ ד ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
ׁש עוֹ מדת בראׁש ית, למעשׂ ה עדוּ ת - ׁש וֹ ׁש נּ ה י שׂ ראל . ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת

ׁש כּ תוּ ב הּס ימנים, א לּ וּ  אהים.(זה)בּ כל בּ רא זוֹ בּ ראׁש ית ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
עלים  עשׂ ר ׁש ׁש ה ׁש ם(הם)ׁש וֹ ׁש נּ ה. עד ּת בוֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

- ד  ואת, - ג המים, - ב את , - א הם : ואלּ וּ  הני. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱאהים
, וחׁש - ט ובהוּ , - ח תהוּ , - ז היתה, - ו והארץ, - ה ◌ֶֹ◌ְֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,
עשׂ ר ׁש ׁש ה הרי ור וּ ח . - יג תה וֹ ם, - יב  ּפ ני, - יא על, - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַי 
א הם: לאלּ וּ  ׁש ּס וֹ בבים  חזקים חמה הוֹ ׁש נּ ה . ׁש ל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָעלים

ּפ ני, - ג על , - ב מרחפת, הרי - ויּ אמר . - ה הּמ ים, - ד ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌
ו ׁש ר ׁש  עּק ר  הרי  אוֹ ר, יהי נאמר  ּכ אחר  אחרים. ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲחמה
עלים חמה ל יּ חוּ ד. עד וּ ת בּ ּה . אחוּ ז ׁש הכּ ל הוֹ ׁש נּ ה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 
אלּ וּ . עלים עשׂ ר ׁש ׁש ה בּ וֹ  ׁש אחוּ זים והיּ חוּ ד  הרׁש  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲחזקים,

ו) ׁש ל (דברים  עלים חמה הרי - ה' אהינ וּ  ה' ישׂ ראל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע
סוֹ ד  בּ וֹ . אחוּ ז ׁש הכּ ל  והר ׁש  העּק ר  זהוּ  - אחד ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַהוֹ ׁש נּ ה.
עלים חמשה אלו אחד, ה' אלהינו  ה' ישראל  שמע  תבות חמש ליחוד. (עדות

שהכל  ושרש  עקר והוא  אחד. זהו בו. אחוזים ויסוד שרש  השושנה. של חזקים 

סוד ) אלו עלים עשר  שלשה בו. בּ חׁש בּ וֹ ן,אחוזים עשׂ רה ׁש ׁש  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש ל
הח וֹ חים, בּ ין  הוֹ ׁש נּ ה כּ דגמת וּ ראה, בּ א  .הּמ ל (שיר חוֹ תם ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ב ) וּ מ זּ ל וֹ ת,השירים כוֹ כבים עוֹ בדי העּמ ים  בּ ין י שׂ ראל הם  ָּכ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
זמן  כּ ל הממנּ ים. הרים המ וֹ ני ׁש אר  בּ ין י שׂ ראל כּ נסת  ְוכ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
וא ריח, בּ ּה  אין ּפ ת וּ חה, ואינּה  סגוּ רה עוֹ מדת ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוֹ ׁש נּ ה
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יוֹ אבב ׁש ב ויּ  צוֹ בה ארם ואת נהרים ארם את בּ הצּ וֹ תוֹ 
אלף: עשׂ ר ׁש נים מלח ּב גיא אדוֹ ם את  ּהיםג ויא 

פר לנוּ :זנחּת נוּ  ׁש וֹ בב ּת  אנפּת  הרעׁש ּת הד צּת נוּ  
מטה: כי ׁש בריה רפה ּפ צמּת ּה  עּמ הארץ הראיתה 

ּת רעלה: יין הׁש קיתנוּ  נּ סוקׁש ה לּ יראי נתּת ה 
סלה: קׁש ט מּפ ני ידידיזלהתנוֹ סס יחלצוּ ן למען 

ימינ ׁש יעה דּ בּ ראהיםחוענני:(ועננו)הוֹ  

בּ ׁש עה אבל הּק וֹ צים.  ֹמּת ו א וֹ ת ּה  מ וֹ ציאים וא אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַמעלים
 ֹמּת ו אוֹ תּה  מוֹ ציאים ואז ריח, מעלה ּפ תוּ חה, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוֹ ׁש נּ ה

ׁש נּ אמר ישׂ ראל, כּ נסת מהם ונהנית ה)הּק וֹ צים, השירים (שיר  ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
לנוּ  אוֹ תּה  ׁש לח  א הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  רעיתי. אחתי לי  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִּפ תחי 

לדר כּ נוּ . ללכת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

ולא ימי ה  ונכנעי עי ר ה ב על א  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיראל
למי לע  ע מתערבי ולא  למאל קיְְְְְְִִִִִִַָָָֹֹנד

וענני הוֹ ׁש יעה ז)ימינ שמיני :(ס, פ' ח"ג ל"ז .)[זוהר רבּ י ](דף אמר ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ויׁש  ימין ׁש יּ ׁש  ׁש נינוּ  ׁש הרי הוּ א,  ּכ ודּ אי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר,

י שׂ ראל  ודין . רחמים זרה(לימין)שׂ מאל, עב וֹ דה ועוֹ בדי , ְ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ ימין  הם ונכנעים , ר ׁש עים ׁש הם גּ ב על אף ישׂ ראל, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִל שׂ מאל .
וּ מוּ ם לעוֹ למים. ע ּמ וֹ  מתערבים וא למאל, נדבּ קים ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא

כּ תוּ ב,  ּס)כ וענני(תהלים ימינ מתעלּ ההוֹ ׁש יעה ׁש כּ אׁש ר . ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
נכנע  אז בוֹ . ויתעּט רוּ  יתעלּ וּ  ע ּמ וֹ  ׁש נּ ד בּ קים ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,
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אמדּ ד: סכּ וֹ ת ועמק ׁש כם אחלּ קה אעזה ליטבּ קדׁש וֹ  
מחקקי: יהוּ דה ראׁש י מעוֹ ז ואפרים מנה ולי גלעד

ּפ לׁש תי עלי נעלי אׁש לי אדוֹ ם על רחצי סיר מוֹ אב
אדוֹ ם:יאהתרעעי: עד נחני מי מצוֹ ר עיר יבלני מי 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מצּ דּ וֹ . ׁש בּ אים אוֹ תם  וכל טו)המאל, ימינ(שמות  ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
אוֹ יב. ּת רעץ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִה'

וגו'מוֹ אב רחצי י)סיר קצ"ח]:(ס , דף בלק פ ' ח"ג לכה[זוהר ועּת ה ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אמר, אלעזר רבּ י ועּת ה, וגוֹ '. הזּ ה העם את לּ י  ארה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָנּ א
אני  מה לעשׂ וֹ ת לי  עוֹ מדת העה ודּ אי  רׁש ע, א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר
מיּ שׂ ראל  נוֹ פלים אלפים כּ ּמ ה ראה יפה. ראה וא ראה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶרוֹ צה.
ועּת ה, ולכן לי, עוֹ מדת העה ו דּ אי אמר, מוּ עט, לזמן ידוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעל 

לכה אחר. בזמן לכּת ב וא לוֹ  היה ל לכה? זּ ה  מה אמר,! ? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש מ וֹ  לאוֹ תוֹ  עליהם בּ כנפיו ׁש ּמ רחף  לאוֹ תוֹ  עצמנוּ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְנזרז

כּ "ה . בּ אוֹ תוֹ  קרב  נער לכה, ועּת ה שנאמר כּ "ה. כמו לכה, (ועתה  ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֹ
מואב ) לשלל  ועתה  ג) ב  מי (מלכים בּ עוֹ לם היה א עּת ה עד  אמר, .ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

כּ עת עליהם . ׁש ע וֹ מד הּפ טר וֹ ן אוֹ תוֹ  בּ גלל להם , ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ כוֹ ל 
ר ׁש ע  אוֹ תוֹ  עצת וכל  קרב. נעשׂ ה לכה לנוּ , עוֹ מדת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש העה
כּ ה אוֹ תּה  את אעקר כּ ה. אּק רה ואנכי  ׁש כּ תוּ ב היתה, ֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְלכ"ה
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הזּ וֹ , ל כּ ה היוּ  רעה בּ עצה וּ ׁש ניהם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמּמ קוֹ מּה .

ב ) הזּ וֹ (תהלים הכּ ה  ּכ אחר  ׁש הרי  ידעוּ  א מׁש יחוֹ . ועל  ה' ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַעל
אוֹ תּה  עד וכי מ ּמ נּ י . הוּ א עצוּ ם כּ י העוֹ לם. מן אוֹ תם ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַּת עקר 
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יוֹ אבב ׁש ב ויּ  צוֹ בה ארם ואת נהרים ארם את בּ הצּ וֹ תוֹ 
אלף: עשׂ ר ׁש נים מלח ּב גיא אדוֹ ם את  ּהיםג ויא 

פר לנוּ :זנחּת נוּ  ׁש וֹ בב ּת  אנפּת  הרעׁש ּת הד צּת נוּ  
מטה: כי ׁש בריה רפה ּפ צמּת ּה  עּמ הארץ הראיתה 

ּת רעלה: יין הׁש קיתנוּ  נּ סוקׁש ה לּ יראי נתּת ה 
סלה: קׁש ט מּפ ני ידידיזלהתנוֹ סס יחלצוּ ן למען 

ימינ ׁש יעה דּ בּ ראהיםחוענני:(ועננו)הוֹ  

בּ ׁש עה אבל הּק וֹ צים.  ֹמּת ו א וֹ ת ּה  מ וֹ ציאים וא אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַמעלים
 ֹמּת ו אוֹ תּה  מוֹ ציאים ואז ריח, מעלה ּפ תוּ חה, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוֹ ׁש נּ ה

ׁש נּ אמר ישׂ ראל, כּ נסת מהם ונהנית ה)הּק וֹ צים, השירים (שיר  ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
לנוּ  אוֹ תּה  ׁש לח  א הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  רעיתי. אחתי לי  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִּפ תחי 

לדר כּ נוּ . ללכת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

ולא ימי ה  ונכנעי עי ר ה ב על א  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיראל
למי לע  ע מתערבי ולא  למאל קיְְְְְְִִִִִִַָָָֹֹנד

וענני הוֹ ׁש יעה ז)ימינ שמיני :(ס, פ' ח"ג ל"ז .)[זוהר רבּ י ](דף אמר ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ויׁש  ימין ׁש יּ ׁש  ׁש נינוּ  ׁש הרי הוּ א,  ּכ ודּ אי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר,

י שׂ ראל  ודין . רחמים זרה(לימין)שׂ מאל, עב וֹ דה ועוֹ בדי , ְ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ ימין  הם ונכנעים , ר ׁש עים ׁש הם גּ ב על אף ישׂ ראל, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִל שׂ מאל .
וּ מוּ ם לעוֹ למים. ע ּמ וֹ  מתערבים וא למאל, נדבּ קים ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוא

כּ תוּ ב,  ּס)כ וענני(תהלים ימינ מתעלּ ההוֹ ׁש יעה ׁש כּ אׁש ר . ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
נכנע  אז בוֹ . ויתעּט רוּ  יתעלּ וּ  ע ּמ וֹ  ׁש נּ ד בּ קים ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,
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אמדּ ד: סכּ וֹ ת ועמק ׁש כם אחלּ קה אעזה ליטבּ קדׁש וֹ  
מחקקי: יהוּ דה ראׁש י מעוֹ ז ואפרים מנה ולי גלעד

ּפ לׁש תי עלי נעלי אׁש לי אדוֹ ם על רחצי סיר מוֹ אב
אדוֹ ם:יאהתרעעי: עד נחני מי מצוֹ ר עיר יבלני מי 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מצּ דּ וֹ . ׁש בּ אים אוֹ תם  וכל טו)המאל, ימינ(שמות  ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
אוֹ יב. ּת רעץ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִה'

וגו'מוֹ אב רחצי י)סיר קצ"ח]:(ס , דף בלק פ ' ח"ג לכה[זוהר ועּת ה ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אמר, אלעזר רבּ י ועּת ה, וגוֹ '. הזּ ה העם את לּ י  ארה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָנּ א
אני  מה לעשׂ וֹ ת לי  עוֹ מדת העה ודּ אי  רׁש ע, א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר
מיּ שׂ ראל  נוֹ פלים אלפים כּ ּמ ה ראה יפה. ראה וא ראה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶרוֹ צה.
ועּת ה, ולכן לי, עוֹ מדת העה ו דּ אי אמר, מוּ עט, לזמן ידוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעל 

לכה אחר. בזמן לכּת ב וא לוֹ  היה ל לכה? זּ ה  מה אמר,! ? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש מ וֹ  לאוֹ תוֹ  עליהם בּ כנפיו ׁש ּמ רחף  לאוֹ תוֹ  עצמנוּ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְנזרז

כּ "ה . בּ אוֹ תוֹ  קרב  נער לכה, ועּת ה שנאמר כּ "ה. כמו לכה, (ועתה  ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֹ
מואב ) לשלל  ועתה  ג) ב  מי (מלכים בּ עוֹ לם היה א עּת ה עד  אמר, .ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

כּ עת עליהם . ׁש ע וֹ מד הּפ טר וֹ ן אוֹ תוֹ  בּ גלל להם , ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ כוֹ ל 
ר ׁש ע  אוֹ תוֹ  עצת וכל  קרב. נעשׂ ה לכה לנוּ , עוֹ מדת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש העה
כּ ה אוֹ תּה  את אעקר כּ ה. אּק רה ואנכי  ׁש כּ תוּ ב היתה, ֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְלכ"ה
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הזּ וֹ , ל כּ ה היוּ  רעה בּ עצה וּ ׁש ניהם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמּמ קוֹ מּה .

ב ) הזּ וֹ (תהלים הכּ ה  ּכ אחר  ׁש הרי  ידעוּ  א מׁש יחוֹ . ועל  ה' ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַעל
אוֹ תּה  עד וכי מ ּמ נּ י . הוּ א עצוּ ם כּ י העוֹ לם. מן אוֹ תם ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַּת עקר 
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אוֹ תוֹ  ונצּ ח וּ  בּ וֹ  קרב ערכוּ  איפה נפגּ ׁש וּ ׁש עה מקוֹ ם בּ איזה ? ָ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
גּ בוּ רתם להראוֹ ת כּ ג בּ וֹ רים גברים והי וּ  כּ י בחרבּ ם זּ ה מה  ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מּמ נּ י  הוּ א למרח וֹ ק.עצוּ ם וראה חכם היה רׁש ע אוֹ תוֹ  אלּ א ? ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
כּ אריה, ּת ּק יף גּ בּ וֹ ר הּמ וֹ אביּ ה מר וּ ת ׁש בּ א הּמ ל דּ וד את ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָראה
ּת חת אוֹ תם ושׂ ם מוֹ אב , את ונ צּ ח ּת ּק יפים קרבוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוע שׂ ה
אחד   מל גּ ב וּ רה, אוֹ תּה  ׁש יּ ר ׁש  אוֹ תוֹ  הוּ א . עצוּ ם אמר , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרגליו.

מוֹ אב. את לה ׁש מיד מאּת נוּ  יצא ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵמהם

אכּ האוּ לי  אוּ כל אוּ לי לוֹ מר: ל וֹ  היה  ּכ זה ּפ סוּ ק בּ וֹ . נכּ ה ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
חכם. היה רׁש ע אוֹ תוֹ  א לּ א בּ וֹ . נכּ ה נוּ כל אוּ לי  אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַבּ וֹ ,

רגל ּפ רוּ שׂ  אחד, ּת ּק יף אריה ׁש ל אחת  יד  ראיתי  ,(יד )אמר, ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ תח בּ ר   עּמ אוּ כל מאוֹ תוֹ (ונתחבר )ׁש ניהם(שנינו)אם ונגרע ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

יד אתאריה יגרׁש  וא  לעוֹ לם מל אתוֹ  יבא ׁש א עד זוֹ , ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
לּ י  ארה זּ ה  מה לּ י. ארה מ ּמ קוֹ מ וֹ . אבּ א,מוֹ אב רבּ י אמר ? ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ארה אמר אחד  לבלעם . אמר ל ׁש וֹ נוֹ ת בּ ׁש ּת י ר ׁש ע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
לזה זה בּ ין מה לּ י . קבה אמר  ואחד  ל וֹ ,לּ י, אמר  אלּ א  ? ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

בּ קדרת אוֹ תם ושׂ ים נחׁש ים, ראׁש י וכ ׁש פי עשׂ בים לּ י ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָארה
ואמר ׁש ב בּ פיו, יוֹ תר ׁש כּ חוֹ  ׁש ראה כּ יון וּ לכההּמ כפים. ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

את עזב א הרׁש ע בּ לק אוֹ תוֹ  , ּכ ואפלּ וּ  לּ י. קבה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָנא
ראׁש י  ׁש ל כּ וּ ף עשׂ בים, מיני כּ ל ל ּק ט אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְכּ ׁש פיו,
הּק רקע  ּת חת אוֹ תּה  ונעץ מכפים קדרת ולקח ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְנחׁש ים,

אּמ ה מאוֹ ת וחמׁש  אמה)אלף מאות וחמש  אלף אוֹ תּה (על וגנז , ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וחמ ׁש  אלף בּת הוֹ ם כּ רה  דוד, ׁש בּ א כּ יון היּ מים. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלסוֹ ף
הּמ זבּ ח. על  ונּס מהּת הוֹ ם מים והוֹ ציא אּמ ה, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמאוֹ ת
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אהיםיב אּת ה אהיםהא תצא וא זנחּת נוּ  
: ּוׁש ואיגּב צבאוֹ תינו מצּ ר עזרת לּ נוּ  הבה 

אדם: ׁש וּ עת והוּ אּב אהיםידּת  חיל נעשׂ ה 
צרינוּ :יבוּ ס 

הּק דרה. א וֹ ת ּה  ארחץ אני אמר, ׁש עה  ס)בּ אוֹ תּה  מוֹ אב(תהלים ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
רחצי מהסיר  נעלי.  אׁש לי אדוֹ ם על בּ ודּ אי . רחצי סיר  . ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

נעלי   אׁש לי ׁש כּ תוּ ב זּ ה למרחוֹ ק, היה  ּכ זה גּ ם אלּ א  ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כה) האדם(בראשית מן נא הלעיטני יעקב אל  עשׂ ו  ֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר 

ּפ תיחת מּמ ׁש , הלעטה הלעיטני, אנכי . עיף כּ י הזּ ה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָהאדם
מלעיט הבּ לען לאוֹ תוֹ  דּ וד אמר לבע. והגּ רוֹ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהּפ ה
פלׁש ת עלי גּ ר וֹ נ וֹ . את לס ּת ם  נעלי עליו  אזרק  אני ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהלּ עטים:
ה וּ א כּ נען ואמר : דּ וד, הסּת כּ ל למרחוֹ ק זה  ּכ גּ ם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאתרוֹ עע.
לצד  מם, הם וּ פלׁש ּת ים ההוּ א, האחר  הצּ ד ׁש ל רע ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַצד 

צּ רי מה ׁש כּ תוּ באחר  ּת רוּ עה, י)? מלחמה(במדבר  תבאוּ  וכי  ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ [וגו']בּ ארצכם וּ מוּ ם ותק ּפ וֹ , כּ חוֹ  לׁש בּ ר וגוֹ ', והרעתם ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

להם. ראוּ י   וכ אתרוֹ עע. פל ׁש ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲעלי
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אוֹ תוֹ  ונצּ ח וּ  בּ וֹ  קרב ערכוּ  איפה נפגּ ׁש וּ ׁש עה מקוֹ ם בּ איזה ? ָ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
גּ בוּ רתם להראוֹ ת כּ ג בּ וֹ רים גברים והי וּ  כּ י בחרבּ ם זּ ה מה  ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מּמ נּ י  הוּ א למרח וֹ ק.עצוּ ם וראה חכם היה רׁש ע אוֹ תוֹ  אלּ א ? ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
כּ אריה, ּת ּק יף גּ בּ וֹ ר הּמ וֹ אביּ ה מר וּ ת ׁש בּ א הּמ ל דּ וד את ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָראה
ּת חת אוֹ תם ושׂ ם מוֹ אב , את ונ צּ ח ּת ּק יפים קרבוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוע שׂ ה
אחד   מל גּ ב וּ רה, אוֹ תּה  ׁש יּ ר ׁש  אוֹ תוֹ  הוּ א . עצוּ ם אמר , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרגליו.

מוֹ אב. את לה ׁש מיד מאּת נוּ  יצא ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵמהם

אכּ האוּ לי  אוּ כל אוּ לי לוֹ מר: ל וֹ  היה  ּכ זה ּפ סוּ ק בּ וֹ . נכּ ה ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
חכם. היה רׁש ע אוֹ תוֹ  א לּ א בּ וֹ . נכּ ה נוּ כל אוּ לי  אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַבּ וֹ ,

רגל ּפ רוּ שׂ  אחד, ּת ּק יף אריה ׁש ל אחת  יד  ראיתי  ,(יד )אמר, ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ תח בּ ר   עּמ אוּ כל מאוֹ תוֹ (ונתחבר )ׁש ניהם(שנינו)אם ונגרע ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

יד אתאריה יגרׁש  וא  לעוֹ לם מל אתוֹ  יבא ׁש א עד זוֹ , ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
לּ י  ארה זּ ה  מה לּ י. ארה מ ּמ קוֹ מ וֹ . אבּ א,מוֹ אב רבּ י אמר ? ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ארה אמר אחד  לבלעם . אמר ל ׁש וֹ נוֹ ת בּ ׁש ּת י ר ׁש ע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
לזה זה בּ ין מה לּ י . קבה אמר  ואחד  ל וֹ ,לּ י, אמר  אלּ א  ? ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

בּ קדרת אוֹ תם ושׂ ים נחׁש ים, ראׁש י וכ ׁש פי עשׂ בים לּ י ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָארה
ואמר ׁש ב בּ פיו, יוֹ תר ׁש כּ חוֹ  ׁש ראה כּ יון וּ לכההּמ כפים. ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

את עזב א הרׁש ע בּ לק אוֹ תוֹ  , ּכ ואפלּ וּ  לּ י. קבה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָנא
ראׁש י  ׁש ל כּ וּ ף עשׂ בים, מיני כּ ל ל ּק ט אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְכּ ׁש פיו,
הּק רקע  ּת חת אוֹ תּה  ונעץ מכפים קדרת ולקח ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְנחׁש ים,

אּמ ה מאוֹ ת וחמׁש  אמה)אלף מאות וחמש  אלף אוֹ תּה (על וגנז , ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וחמ ׁש  אלף בּת הוֹ ם כּ רה  דוד, ׁש בּ א כּ יון היּ מים. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלסוֹ ף
הּמ זבּ ח. על  ונּס מהּת הוֹ ם מים והוֹ ציא אּמ ה, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמאוֹ ת

תהלי זוהר 

יתה 589זוהר הלימוד שבט סדר ל ליו

סתהלי מזמור  | לחודש  יא | שני ספר

אהיםיב אּת ה אהיםהא תצא וא זנחּת נוּ  
: ּוׁש ואיגּב צבאוֹ תינו מצּ ר עזרת לּ נוּ  הבה 

אדם: ׁש וּ עת והוּ אּב אהיםידּת  חיל נעשׂ ה 
צרינוּ :יבוּ ס 

הּק דרה. א וֹ ת ּה  ארחץ אני אמר, ׁש עה  ס)בּ אוֹ תּה  מוֹ אב(תהלים ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
רחצי מהסיר  נעלי.  אׁש לי אדוֹ ם על בּ ודּ אי . רחצי סיר  . ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

נעלי   אׁש לי ׁש כּ תוּ ב זּ ה למרחוֹ ק, היה  ּכ זה גּ ם אלּ א  ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כה) האדם(בראשית מן נא הלעיטני יעקב אל  עשׂ ו  ֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר 

ּפ תיחת מּמ ׁש , הלעטה הלעיטני, אנכי . עיף כּ י הזּ ה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָהאדם
מלעיט הבּ לען לאוֹ תוֹ  דּ וד אמר לבע. והגּ רוֹ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהּפ ה
פלׁש ת עלי גּ ר וֹ נ וֹ . את לס ּת ם  נעלי עליו  אזרק  אני ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהלּ עטים:
ה וּ א כּ נען ואמר : דּ וד, הסּת כּ ל למרחוֹ ק זה  ּכ גּ ם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאתרוֹ עע.
לצד  מם, הם וּ פלׁש ּת ים ההוּ א, האחר  הצּ ד ׁש ל רע ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַצד 

צּ רי מה ׁש כּ תוּ באחר  ּת רוּ עה, י)? מלחמה(במדבר  תבאוּ  וכי  ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ [וגו']בּ ארצכם וּ מוּ ם ותק ּפ וֹ , כּ חוֹ  לׁש בּ ר וגוֹ ', והרעתם ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

להם. ראוּ י   וכ אתרוֹ עע. פל ׁש ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲעלי
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תנחני: מּמ נּ י ירוּ ם בּ צוּ ר לבּ י בּ עטף הייתד אקרא כּ י 

בבית לשבת יראה  ל יש  א
רנתי  אלהי ב)שמעה סא ]:(סא, לפרק   תהלי דר [שימוש אתה א

הוא שלו וש ותצליח . לבית כשתכנס אותו אמור ותירא בבית
מ י ' , "דכ באותיות אזמרה כ" כ' מ ד' "שמעה , מ ש' שד"י.

." י באותיות המזמור  בסו שהוא  מ'

תהלי שימוש

נברא א   ל טב   נר בח את  לס ר ידע  א מי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹכל
למעלה  למה היא  פ ה  רי  תפלה)מ  שצרי  משו) ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

מח במ ה  רצ בה ְֲִֵַַָָ

וגו'מקצה לּב י ּב עטף אקרא   אלי ג)הארץ  שמות :(סא, [זוהר ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌

פקודי  רס"ב:)פ' שמבין ](דף מי זכאי  שמעון רבי אמר
האמת  בדרך ללכת  ׁש בחדרכו את לס דּ ר  יוֹ דע ׁש א מי  וכל ,ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ׁש למה ׁש היא ּת פלּ ה ׁש צּ רי מוּ ם  נברא, ׁש א לוֹ  ט וֹ ב  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִרבּ וֹ נוֹ ,
תפלה)למעלה, שצריך וקוֹ ל (משום  הלּ ב וּ רצוֹ ן מחׁש בה  ֹמּת ו ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

כּ מ וֹ  למעלה, ויח וּ ד וקׁש ר  ׁש למוּ ת לעשׂ וֹ ת הפתים, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְודברי 
 דּ ר  ּכ למּט ה, מּמ עלה ׁש למוּ ת ׁש יּ וֹ צאת כּ מוֹ  למעלה . ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
ׁש יּ לכוּ  לחברים הּס וֹ ד  כּ ראוּ י. קׁש ר לקׁש ר למעלה ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִמּמ ּט ה
האר בּ עה אלּ וּ  ודבּ וּ ר. וק וֹ ל ורצ וֹ ן מחׁש בה - י ׁש רה  ְבּ דר◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
נעשׂ וּ  כּ אחד, כּ לּ ם ׁש ל הּק ׁש רים קׁש ר אחר קׁש רים. ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְקוֹ ׁש רים
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אוֹ יב: מּפ ני עז מגדּ ל לי בהמחסה אהלאגוּ רה 
ּס לה: כּ נפי בסתר אחסה אהיםועוֹ למים אּת ה כּ י 

:ׁש מ יראי ירת נתּת  לנדרי עלזׁש מעּת  ימים 
ודר: דר כּ מוֹ  ׁש נוֹ תיו ּת וֹ סיף מל לפניחימי עוֹ לם יׁש ב 

ינצרהוּ :אהים מן ואמת ׁש מטחסד אזּמ רה כּ ן 
יוֹ ם: יוֹ ם נדרי לׁש לּ מי לעד

לאחר כלּ ם ונע שׂ וּ  ׁש כינה, עליהם להׁש ר וֹ ת אחת מרכּ בה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌כ לּ ם
בּ כל  עליהם נסמכת וה כינה בּ הם, להתעּט ר תוֹ מכים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עה

העליוֹ נים. הּק ׁש רים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם 

 נ ר קרי ר  האי ְְִִִֵֵֵֶַָא רי 
רצוֹ ן,מח ׁש בה הכל )מוֹ ציאה מוציא מּת וֹ (רצון ׁש יּ וֹ צא רצוֹ ן ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

קוֹ ל  ואוֹ תוֹ  ׁש נּ ׁש מע, קוֹ ל מ וֹ ציאה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה ,
היכלוֹ ת למעלה, מּמ ּט ה קׁש רים לקׁש ר עוֹ לה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש מע
 וּ מוֹ ׁש קׁש רים  קוֹ ׁש ר ׁש הוּ א הּק וֹ ל בּ עליוֹ נים. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת חּת וֹ נים 
הּת וֹ מכים ארבּ עת את  ּת וֹ מ בּ לח ׁש , למּט ה מ ּמ עלה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
הּק ׁש ר, בּ ס יּ וּ ם סמ וד בּ וּ ר. קוֹ ל  ורצוֹ ן, מחׁש בה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהלּ ל וּ :
אׁש רי  אחד. נעשׂ ים וכלּ ם כּ אחד, בּ וֹ  נקׁש ר ׁש הכּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם
וּ מתכּ וּ ן  כּ ראוּ י, סמיכ וּ ת וסוֹ מ רבּ וֹ נוֹ , ק ׁש רי  ׁש ּק וֹ ׁש ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָהאי ׁש 
וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם אׁש ריו ׁש אמרנוּ . ה לּ לוּ  הדּ ברים  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל

ׁש בּ צד  ההיכלוֹ ת נתקנוּ  כּ אן עד הּק ד ה.הבּ א. ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
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בבית לשבת יראה  ל יש  א
רנתי  אלהי ב)שמעה סא ]:(סא, לפרק   תהלי דר [שימוש אתה א

הוא שלו וש ותצליח . לבית כשתכנס אותו אמור ותירא בבית
מ י ' , "דכ באותיות אזמרה כ" כ' מ ד' "שמעה , מ ש' שד"י.

." י באותיות המזמור  בסו שהוא  מ'

תהלי שימוש

נברא א   ל טב   נר בח את  לס ר ידע  א מי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹכל
למעלה  למה היא  פ ה  רי  תפלה)מ  שצרי  משו) ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

מח במ ה  רצ בה ְֲִֵַַָָ

וגו'מקצה לּב י ּב עטף אקרא   אלי ג)הארץ  שמות :(סא, [זוהר ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌

פקודי  רס"ב:)פ' שמבין ](דף מי זכאי  שמעון רבי אמר
האמת  בדרך ללכת  ׁש בחדרכו את לס דּ ר  יוֹ דע ׁש א מי  וכל ,ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ׁש למה ׁש היא ּת פלּ ה ׁש צּ רי מוּ ם  נברא, ׁש א לוֹ  ט וֹ ב  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִרבּ וֹ נוֹ ,
תפלה)למעלה, שצריך וקוֹ ל (משום  הלּ ב וּ רצוֹ ן מחׁש בה  ֹמּת ו ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

כּ מ וֹ  למעלה, ויח וּ ד וקׁש ר  ׁש למוּ ת לעשׂ וֹ ת הפתים, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְודברי 
 דּ ר  ּכ למּט ה, מּמ עלה ׁש למוּ ת ׁש יּ וֹ צאת כּ מוֹ  למעלה . ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
ׁש יּ לכוּ  לחברים הּס וֹ ד  כּ ראוּ י. קׁש ר לקׁש ר למעלה ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִמּמ ּט ה
האר בּ עה אלּ וּ  ודבּ וּ ר. וק וֹ ל ורצ וֹ ן מחׁש בה - י ׁש רה  ְבּ דר◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
נעשׂ וּ  כּ אחד, כּ לּ ם ׁש ל הּק ׁש רים קׁש ר אחר קׁש רים. ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְקוֹ ׁש רים

תהלי זוהר 
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סאתהלי מזמור | לחודש יא | שני ספר

אוֹ יב: מּפ ני עז מגדּ ל לי בהמחסה אהלאגוּ רה 
ּס לה: כּ נפי בסתר אחסה אהיםועוֹ למים אּת ה כּ י 

:ׁש מ יראי ירת נתּת  לנדרי עלזׁש מעּת  ימים 
ודר: דר כּ מוֹ  ׁש נוֹ תיו ּת וֹ סיף מל לפניחימי עוֹ לם יׁש ב 

ינצרהוּ :אהים מן ואמת ׁש מטחסד אזּמ רה כּ ן 
יוֹ ם: יוֹ ם נדרי לׁש לּ מי לעד

לאחר כלּ ם ונע שׂ וּ  ׁש כינה, עליהם להׁש ר וֹ ת אחת מרכּ בה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌כ לּ ם
בּ כל  עליהם נסמכת וה כינה בּ הם, להתעּט ר תוֹ מכים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עה

העליוֹ נים. הּק ׁש רים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם 

 נ ר קרי ר  האי ְְִִִֵֵֵֶַָא רי 
רצוֹ ן,מח ׁש בה הכל )מוֹ ציאה מוציא מּת וֹ (רצון ׁש יּ וֹ צא רצוֹ ן ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

קוֹ ל  ואוֹ תוֹ  ׁש נּ ׁש מע, קוֹ ל מ וֹ ציאה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה ,
היכלוֹ ת למעלה, מּמ ּט ה קׁש רים לקׁש ר עוֹ לה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש מע
 וּ מוֹ ׁש קׁש רים  קוֹ ׁש ר ׁש הוּ א הּק וֹ ל בּ עליוֹ נים. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת חּת וֹ נים 
הּת וֹ מכים ארבּ עת את  ּת וֹ מ בּ לח ׁש , למּט ה מ ּמ עלה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
הּק ׁש ר, בּ ס יּ וּ ם סמ וד בּ וּ ר. קוֹ ל  ורצוֹ ן, מחׁש בה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהלּ ל וּ :
אׁש רי  אחד. נעשׂ ים וכלּ ם כּ אחד, בּ וֹ  נקׁש ר ׁש הכּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם
וּ מתכּ וּ ן  כּ ראוּ י, סמיכ וּ ת וסוֹ מ רבּ וֹ נוֹ , ק ׁש רי  ׁש ּק וֹ ׁש ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָהאי ׁש 
וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם אׁש ריו ׁש אמרנוּ . ה לּ לוּ  הדּ ברים  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל

ׁש בּ צד  ההיכלוֹ ת נתקנוּ  כּ אן עד הּק ד ה.הבּ א. ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌



תהלי זוהר 
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לדוד:אסב מזמוֹ ר ידוּ תוּ ן על אלבלמנצּ ח א 
יׁש וּ עתי:אהים מּמ נּ וּ  נפׁש י אג דּ וּ מיּ ה 

רבּ ה: אּמ וֹ ט א משׂ גּ בּ י ויׁש וּ עתי צוּ רי אנהד הוּ א עד 
גּ דר נטוּ י כּ קיר כלּ כם ּת רצּ חוּ  ׁש  אי על ּת הוֹ תתוּ 

בּ פיוההדּ חוּ יה: כזב ירצוּ  להדּ יח יעצוּ  מאתוֹ  א 
סלה: יקללוּ  וּ בקרבּ ם לאהיםויברכוּ  אדּ וֹ ּמ י 

ּת קותי: מּמ נּ וּ  כּ י משׂ גּ בּ יזנפׁש י ׁש וּ עתי וי צוּ רי הוּ א א 
אּמ וֹ ט: אהיםחא עזּ יעל צוּ ר וּ כבוֹ די ׁש עי י 

ּב אהים ׁש פכוּ ט:מחסי עם עת בכל בוֹ  בּ טחוּ  
אהים לבבכם סלה:לפניו לּ נוּ  אימחסה 

הּמ ה לעלוֹ ת ּב מאזנים ׁש  אי בּ ני כּ זב אדם בּ ני הבל

ערבית ואחר מנחה אחר אותו לאמר
נפשי  דומיה  אלהי אל ב)א סב]:(סב, לפרק תהלי אמור [שימוש

ב'. יו של מנחה ולאחר  ערבית, תפלת אחר א' יו ליל זה מזמור
ט'וש "ישועתי, מ י ' ,אלהי אל א מ א' איטמ"י . הוא שלו 

ולאחר  כמעשהו . "לאיש מ י ' ,לאלהי "עוז מ מ' אמוט , "לא מ

תהלי שימוש

וה  ליד רי מלאכי ני   היכל  י ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָרקיע 
אחרי יממ אלפי ע ר ני על י ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָֻֻממ

וגו'א לעלוֹ ת ּב מאזנים אי ׁש  ּב ני ּכ זב אדם ּב ני  י)הבל :(סב , ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌

תהלי זוהר 
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לדוד:אסב מזמוֹ ר ידוּ תוּ ן על אלבלמנצּ ח א 
יׁש וּ עתי:אהים מּמ נּ וּ  נפׁש י אג דּ וּ מיּ ה 

רבּ ה: אּמ וֹ ט א משׂ גּ בּ י ויׁש וּ עתי צוּ רי אנהד הוּ א עד 
גּ דר נטוּ י כּ קיר כלּ כם ּת רצּ חוּ  ׁש  אי על ּת הוֹ תתוּ 

בּ פיוההדּ חוּ יה: כזב ירצוּ  להדּ יח יעצוּ  מאתוֹ  א 
סלה: יקללוּ  וּ בקרבּ ם לאהיםויברכוּ  אדּ וֹ ּמ י 

ּת קותי: מּמ נּ וּ  כּ י משׂ גּ בּ יזנפׁש י ׁש וּ עתי וי צוּ רי הוּ א א 
אּמ וֹ ט: אהיםחא עזּ יעל צוּ ר וּ כבוֹ די ׁש עי י 

ּב אהים ׁש פכוּ ט:מחסי עם עת בכל בוֹ  בּ טחוּ  
אהים לבבכם סלה:לפניו לּ נוּ  אימחסה 

הּמ ה לעלוֹ ת ּב מאזנים ׁש  אי בּ ני כּ זב אדם בּ ני הבל

ערבית ואחר מנחה אחר אותו לאמר
נפשי  דומיה  אלהי אל ב)א סב]:(סב, לפרק תהלי אמור [שימוש

ב'. יו של מנחה ולאחר  ערבית, תפלת אחר א' יו ליל זה מזמור
ט'וש "ישועתי, מ י ' ,אלהי אל א מ א' איטמ"י . הוא שלו 

ולאחר  כמעשהו . "לאיש מ י ' ,לאלהי "עוז מ מ' אמוט , "לא מ

תהלי שימוש

וה  ליד רי מלאכי ני   היכל  י ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָרקיע 
אחרי יממ אלפי ע ר ני על י ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָֻֻממ

וגו'א לעלוֹ ת ּב מאזנים אי ׁש  ּב ני ּכ זב אדם ּב ני  י)הבל :(סב , ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
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בריש כתב  הנזכרת  לטוב זכור  אליהו פתח תפלת לומר  טוב תיקוניהרמ "ק : ספר
מראשקוב )הזוהר  שבתאי רבי  קבלו.(סדור אשר  החיד "א, קדישי ,וכתב שהיא רבנן 

התפלה. לקבלת  י')מסגלת  סימן  סוף באצבע מורה הקודש הטוב(עבודת  והרי"ח .
הקדושה ניצוצי לברור מסוגל שבאמירתה  ההקדמה )כתב, סוף  בהר פ' .(בא"ח,
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חד ּפ תח ה וּ א  דּ אנ ּת  עלמין  רבּ וֹ ן  ואמר: לּט וֹ ב זכ וּ ר הנּ ביא אליּ ה וּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
כּ ל  על סתימא עלּ אין  כּ ל על עלּ אה  ה וּ א  אנ ּת  בח ׁש בּ ן . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְולא 
ע שׂ ר דּ אּפ ק ּת  ה וּ א  אנּת  כּ לל . ב ּת פיסא מח ׁש בא  לית  ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְסתימין ,
סתימין עלמין  בה וֹ ן לאנהגא  ספירן, ע שׂ ר  להוֹ ן  וקרינן  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִּת ּק וּ נין ,
נ ׁש א , מבּ ני אתכּ סיאת  וּ בה וֹ ן דּ אתגּ לין. ועלמין  את גּ לין, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא 
מאן כּ ל - מלגאו  דּ אנּת  וּ בגין  לוֹ ן . וּ מיחד ל וֹ ן דקׁש יר ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואנּת 
כּ א לּ וּ  לּה  אתחב  [ספירן ], ע שׂ ר  מא לּ ין  מחברי ּה  חד  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ אפריׁש 
וחד  ארי חד  כּ סדרן , אזלין  אנּ וּ ן ספירן עשׂ ר ואלּ ין  . ּב ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאפרי ׁש 
,ל דּ אנהיג מאן ולית  ל וֹ ן, דאנהיג הוּ א ואנּת  בּ ינ וֹ ני. וחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָקצר 
דּ מנּ יה וּ  לוֹ ן  ּת ּק נ ּת  לבוּ ׁש ין  סטרא . מכּ ל ולא  לתּת א ולא לעלּ א  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָלא
דּ אתקריא וּ  לוֹ ן , ּת ּק נּת  ג וּ פין  וכּמ ה נ ׁש א. לבני  נׁש מתין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָּפ רחין
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הנביא אליהו פתיחת 

בריש כתב  הנזכרת  לטוב זכור  אליהו פתח תפלת לומר  טוב תיקוניהרמ "ק : ספר
מראשקוב )הזוהר  שבתאי רבי  קבלו.(סדור אשר  החיד "א, קדישי ,וכתב שהיא רבנן 

התפלה. לקבלת  י')מסגלת  סימן  סוף באצבע מורה הקודש הטוב(עבודת  והרי"ח .
הקדושה ניצוצי לברור מסוגל שבאמירתה  ההקדמה )כתב, סוף  בהר פ' .(בא"ח,

         ¥¦¨©¨¦¨©§¨©¦¨¨¦¤©¨
        ¤¨§¨§Ÿ§¤§©¦§¨¦©¨¤§¥©
         ̈¨¤§¦¤§¨¥©¨¤¡¨¦§¥©§¨¨§¦¨
        §§©¦§§¨©¨¤¥¨§¦¦¨¤¤¦¦
       §§¦¨¤¤¤§¦§©§¦¨¤¨§¦
        ¤¥¨¦§¦§¨©¦§¦¨¤©¨¦§©¤¦§¥¨¨
        §©¨¤¥¨§©¥¨¦§¥¤©¨¦¦§¦
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חד ּפ תח ה וּ א  דּ אנ ּת  עלמין  רבּ וֹ ן  ואמר: לּט וֹ ב זכ וּ ר הנּ ביא אליּ ה וּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
כּ ל  על סתימא עלּ אין  כּ ל על עלּ אה  ה וּ א  אנ ּת  בח ׁש בּ ן . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְולא 
ע שׂ ר דּ אּפ ק ּת  ה וּ א  אנּת  כּ לל . ב ּת פיסא מח ׁש בא  לית  ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְסתימין ,
סתימין עלמין  בה וֹ ן לאנהגא  ספירן, ע שׂ ר  להוֹ ן  וקרינן  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִּת ּק וּ נין ,
נ ׁש א , מבּ ני אתכּ סיאת  וּ בה וֹ ן דּ אתגּ לין. ועלמין  את גּ לין, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא 
מאן כּ ל - מלגאו  דּ אנּת  וּ בגין  לוֹ ן . וּ מיחד ל וֹ ן דקׁש יר ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואנּת 
כּ א לּ וּ  לּה  אתחב  [ספירן ], ע שׂ ר  מא לּ ין  מחברי ּה  חד  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ אפריׁש 
וחד  ארי חד  כּ סדרן , אזלין  אנּ וּ ן ספירן עשׂ ר ואלּ ין  . ּב ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאפרי ׁש 
,ל דּ אנהיג מאן ולית  ל וֹ ן, דאנהיג הוּ א ואנּת  בּ ינ וֹ ני. וחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָקצר 
דּ מנּ יה וּ  לוֹ ן  ּת ּק נ ּת  לבוּ ׁש ין  סטרא . מכּ ל ולא  לתּת א ולא לעלּ א  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָלא
דּ אתקריא וּ  לוֹ ן , ּת ּק נּת  ג וּ פין  וכּמ ה נ ׁש א. לבני  נׁש מתין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָּפ רחין
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ארמית בלשון אליהו פתח

דא : בּ תּק וּ נא ואתקריא וּ  עליה וֹ ן. דּ מכסין לבוּ ׁש ין  לגבּ י ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִגוּ פין
גּ וּ פא . - ּת פארת שׂ מאלא . דּ רוֹ עא - גב וּ רא ימינא . דּ רוֹ עא - ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶחסד
קד ׁש . בּ רית  א וֹ ת דג וּ פא , סיּ וּ מא  - יס וֹ ד  ׁש וֹ קין . ּת רין  - וה וֹ ד  ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶנצח 

אי מוֹ חא , - חכמה לּה . קרינן ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה ּפ ה - יה מלכ וּ ת  ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת רין א לּ ין  ועל מבין. ה לּ ב  וּ ב ּה  לבּ א , - בּ ינה  מ לּ גאו. ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה
כּ תר איהוּ  - עליוֹ ן כּ תר אהינ וּ ". ליהוה "הנּ סּת ר וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְכּ תיב:
קרקפּת א  ואיהוּ  אחרית. מראׁש ית מ גּ יד אתמר : ועל ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַמלכ וּ ת .

י א וֹ ת  איהוּ  מ לּ גאו ואוֹ תוּ דתפילי . ואוֹ ת ה "ד | וא"ו  ואוֹ ת "א  ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌
וענ ּפ וֹ י,ה" בּ דר וֹ עוֹ י  דאילנא ׁש קיוּ  ואיהוּ  אציל וּ ת . ארח דּ איהוּ  א , ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש קי וּ : בּ הה וּ א  ואתר בּ י  לאילנא דא ׁש קי ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְכּ מיּ א 
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עלמין, דּ אׁש קיר בּ וֹ ן הּס בּ וֹ ת , וסבּ ת  הע לּ וֹ ת עלּ ת ה וּ א  אנּת  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לג וּ פא , כּ נ ׁש מתא איה וּ  נביעוּ  וההוּ א נביעוּ . בּ הה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלאילנא
דּ לגאו מה מכּ ל  דּ יוּ קנא  ולית דּ מיוֹ ן לית וּ ב לג וּ פא , ח יּ ים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

וא ּפ ק  וארעא, ׁש מיּ א  וּ בראת  וסיהרא ּת וּ לבר. ׁש מ ׁש א מ נּ ה וֹ ן ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ועשׂ בּ ין, דּ עדן , וגנתא  וּ דׁש אין , אילנין  וּ בארעא  וּ מ זּ לי , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְוכוֹ כב יּ א 
בּ הוֹ ן לאׁש ּת מ וֹ דעא נׁש א. וּ בני וּ בעירין, ונ וּ נין, ועוֹ פין  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוחיון
אׁש ּת מוֹ דעאן ואי ות ּת אין, עלּ אין  בּ הוֹ ן  יתנהגוּ ן   ואי ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִע לּ אין,
בּ עלּ אי יחוּ דא  לית , ּמנ וּ בר כּ לל.  ּב דּ ידע ולית ות ּת אי , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִע לּ אי 
אית  - חד  כּ ל ספירן וכל כּ לּ א . על  אדוֹ ן א ׁש ּת מ וֹ דע ואנּת  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְותּת אי.

מלאכיּ א  אתקריאוּ  וּ בהוֹ ן ידיעא , ׁש ם ׁש ם לי ּה   ל לית ואנּת  . ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
דכלּ הוּ . ׁש לימ וּ  ה וּ א  ואנּת  ׁש מהן , כל ממלּ א הוּ א דּ אנ ּת  ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא ,
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דא : בּ תּק וּ נא ואתקריא וּ  עליה וֹ ן. דּ מכסין לבוּ ׁש ין  לגבּ י ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִגוּ פין
גּ וּ פא . - ּת פארת שׂ מאלא . דּ רוֹ עא - גב וּ רא ימינא . דּ רוֹ עא - ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶחסד
קד ׁש . בּ רית  א וֹ ת דג וּ פא , סיּ וּ מא  - יס וֹ ד  ׁש וֹ קין . ּת רין  - וה וֹ ד  ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶנצח 

אי מוֹ חא , - חכמה לּה . קרינן ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה ּפ ה - יה מלכ וּ ת  ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת רין א לּ ין  ועל מבין. ה לּ ב  וּ ב ּה  לבּ א , - בּ ינה  מ לּ גאו. ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה
כּ תר איהוּ  - עליוֹ ן כּ תר אהינ וּ ". ליהוה "הנּ סּת ר וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְכּ תיב:
קרקפּת א  ואיהוּ  אחרית. מראׁש ית מ גּ יד אתמר : ועל ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַמלכ וּ ת .

י א וֹ ת  איהוּ  מ לּ גאו ואוֹ תוּ דתפילי . ואוֹ ת ה "ד | וא"ו  ואוֹ ת "א  ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌
וענ ּפ וֹ י,ה" בּ דר וֹ עוֹ י  דאילנא ׁש קיוּ  ואיהוּ  אציל וּ ת . ארח דּ איהוּ  א , ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש קי וּ : בּ הה וּ א  ואתר בּ י  לאילנא דא ׁש קי ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְכּ מיּ א 
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עלמין, דּ אׁש קיר בּ וֹ ן הּס בּ וֹ ת , וסבּ ת  הע לּ וֹ ת עלּ ת ה וּ א  אנּת  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לג וּ פא , כּ נ ׁש מתא איה וּ  נביעוּ  וההוּ א נביעוּ . בּ הה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלאילנא
דּ לגאו מה מכּ ל  דּ יוּ קנא  ולית דּ מיוֹ ן לית וּ ב לג וּ פא , ח יּ ים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

וא ּפ ק  וארעא, ׁש מיּ א  וּ בראת  וסיהרא ּת וּ לבר. ׁש מ ׁש א מ נּ ה וֹ ן ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ועשׂ בּ ין, דּ עדן , וגנתא  וּ דׁש אין , אילנין  וּ בארעא  וּ מ זּ לי , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְוכוֹ כב יּ א 
בּ הוֹ ן לאׁש ּת מ וֹ דעא נׁש א. וּ בני וּ בעירין, ונ וּ נין, ועוֹ פין  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוחיון
אׁש ּת מוֹ דעאן ואי ות ּת אין, עלּ אין  בּ הוֹ ן  יתנהגוּ ן   ואי ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִע לּ אין,
בּ עלּ אי יחוּ דא  לית , ּמנ וּ בר כּ לל.  ּב דּ ידע ולית ות ּת אי , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִע לּ אי 
אית  - חד  כּ ל ספירן וכל כּ לּ א . על  אדוֹ ן א ׁש ּת מ וֹ דע ואנּת  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְותּת אי.

מלאכיּ א  אתקריאוּ  וּ בהוֹ ן ידיעא , ׁש ם ׁש ם לי ּה   ל לית ואנּת  . ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
דכלּ הוּ . ׁש לימ וּ  ה וּ א  ואנּת  ׁש מהן , כל ממלּ א הוּ א דּ אנ ּת  ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא ,
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בּ לא  כּ ג וּ פא  ׁש מהן כלּ הוּ  א ׁש ּת ארוּ  מנּ הוֹ ן , ּת סּת לּ ק אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכד 
ולא  מבין  הוּ א אנ ּת  ידיעא . בּ חכמה ולא חכּ ים  הוּ א אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתא.
ּת וּ קפ לא ׁש ּת מוֹ דעא  אלּ א ידיעא , אתר ל לית ידיעא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ בינה 
בּ דינא  עלמא  אתנהג  אי לוֹ ן  וּ לאחזאה נ ׁש א . לבני ְוחיל◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ ין נ ׁש א . דּ בני  ע וֹ בדיה וֹ ן  כּ פוּ ם  וּ מׁש ּפ ט, צדק  דּ אינ וּ ן  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמי ,
מלכוּ תא  - צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא  - מׁש ּפ ט גבוּ רה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאיה וּ 
בּ רית . א וֹ ת  - צדק הין  ק ׁש וֹ ט . סמכי ּת רין צדק מאזני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַק דּ יׁש א,
צדק  ל דּ אית לאו  אבל עלמא . אתנהיג  אי לאחזאה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹכּ לּ א 
מ כּ ל  ולא רחמי, דאיהוּ  ידיעא  מׁש ּפ ט ולא  דין , דאיה וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא 

מדּ וֹ ת  כּ לל .אלּ ין ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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לק וּ ם  אית  ר ׁש וּ תא דהא  .יד על מ לּ ין  ויתח דּ ׁש וּ ן  ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִרבּ י
לׁש וּ ם  לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דלא מה , יד על טמירין רזין  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלג לּ אה 

כּ ען: עד נ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ר 
והּת פארת קם וה גּ ב וּ רה ה גּ ד לּ ה  יהוה  ל ואמר: ּפ תח ׁש מע וֹ ן רבּ י ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה ּמ מלכה . יהוה  ל וּ בארץ . בּ מים כל כּ י וההוֹ ד, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהנּ צח 
ורעיא  דּ חברוֹ ן דּ מיכין  א נּ וּ ן  ׁש מע וּ  עלּ אין לראׁש . לכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תנא 
א לּ ין – עפר " ׁש וֹ כני ור נּ נ וּ  "הקיצוּ  מנתכ וֹ ן. אּת ערוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא
ול בּ י יׁש נה "אני בּ ּה : דּ אתמר דהה וּ א  מּס טרא דּ א נּ וּ ן  צדּ יקיּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִא נּ וּ ן 
ור נּ נ וּ " "הקיצוּ  בהוֹ ן : אתמר  דּ א וּ בגין  מתים. א נּ וּ ן  ולאו  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵער ".
לא ּת ערוּ תא  ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  מהימנא , רעיא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוגו'.
דמיכין כּ לּ הוּ  צדּ יקיּ א כּ ען דּ עד בגלוּ תא, יׁש נה  דּ איהי  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינ ּת א,
רעיא  לג בּ י  קלין ּת לת ׁש כינּת א  יהיבת מיּ ד בח וֹ ריה וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש נּת א 
אתמר:  על דהא - מהימנא  רעיא קוּ ם לי ּה : ויימא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא,
בהוֹ ן ויימא  דּ ילי ּה , אתון בּ אר בּ ע  לגבּ אי – ד וֹ פק" דּ וֹ די ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ"קוֹ ל
ציּ וֹ ן בּ ת  עוֹ נ "ּת ם  דהא תּמ תי". י וֹ נתי רעיתי אח וֹ תי  לי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ"ּפ תחי

טל" נמלא  "מאי טל". נמלא  "ׁש רא ׁש י ."להגלוֹ ת י וֹ סיף ?א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌



הנביא אליהו פתיחת 4

           §©¨¦¨§¨£©ª¨§¨§¦¨§¨¤¨¥¥
        ̈©¦§©§¦¦§¨¦©©§¨¦§©¨¥§¥

        ¨©¤©¨§©¥§©¤¤¨©§¦©¦§¨¦
        §¥§©¨©©§¦§©¥¤¨§©£¤©¨

         ¥¦¤©§¨¨§¥¤¦¨£¨©¥§§¦§¨¨
          ©¨¨¨§Ÿ©§¥©¨§¨©§¨©§¦©¨

         ¥¦§Ÿ©§¥©¦¨©§¨©§¦¥§¨¨©
        §¨©¤¨©§¨¨§§¦¥¨§§§¨§§¦§¥¨¨§©§

          ¨¤¥¦§©¥¨¨§¦§©£¦¤¥¤¤¦§¨§¦
         ©£¥§¥¨¨¦©§¨¦§¨¨©¨¤§¨¦

        ¤¤¦©©§©§¨Ÿ§¥¤¤§¥©¥¨¡¤¦
         ¤¤¦§¦©Ÿ§©§¥¦§©¥¨¨£¨Ÿ

          ¤¥§¤¤©¨©¤¦§Ÿ¦§¨©¨©¤©£¦
    §Ÿ¦¨¥©¦§¨

ארמית בלשון אליהו פתח

בּ לא  כּ ג וּ פא  ׁש מהן כלּ הוּ  א ׁש ּת ארוּ  מנּ הוֹ ן , ּת סּת לּ ק אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכד 
ולא  מבין  הוּ א אנ ּת  ידיעא . בּ חכמה ולא חכּ ים  הוּ א אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתא.
ּת וּ קפ לא ׁש ּת מוֹ דעא  אלּ א ידיעא , אתר ל לית ידיעא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ בינה 
בּ דינא  עלמא  אתנהג  אי לוֹ ן  וּ לאחזאה נ ׁש א . לבני ְוחיל◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ ין נ ׁש א . דּ בני  ע וֹ בדיה וֹ ן  כּ פוּ ם  וּ מׁש ּפ ט, צדק  דּ אינ וּ ן  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמי ,
מלכוּ תא  - צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא  - מׁש ּפ ט גבוּ רה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאיה וּ 
בּ רית . א וֹ ת  - צדק הין  ק ׁש וֹ ט . סמכי ּת רין צדק מאזני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַק דּ יׁש א,
צדק  ל דּ אית לאו  אבל עלמא . אתנהיג  אי לאחזאה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹכּ לּ א 
מ כּ ל  ולא רחמי, דאיהוּ  ידיעא  מׁש ּפ ט ולא  דין , דאיה וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא 

מדּ וֹ ת  כּ לל .אלּ ין ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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לק וּ ם  אית  ר ׁש וּ תא דהא  .יד על מ לּ ין  ויתח דּ ׁש וּ ן  ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִרבּ י
לׁש וּ ם  לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דלא מה , יד על טמירין רזין  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלג לּ אה 

כּ ען: עד נ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ר 
והּת פארת קם וה גּ ב וּ רה ה גּ ד לּ ה  יהוה  ל ואמר: ּפ תח ׁש מע וֹ ן רבּ י ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה ּמ מלכה . יהוה  ל וּ בארץ . בּ מים כל כּ י וההוֹ ד, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהנּ צח 
ורעיא  דּ חברוֹ ן דּ מיכין  א נּ וּ ן  ׁש מע וּ  עלּ אין לראׁש . לכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תנא 
א לּ ין – עפר " ׁש וֹ כני ור נּ נ וּ  "הקיצוּ  מנתכ וֹ ן. אּת ערוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא
ול בּ י יׁש נה "אני בּ ּה : דּ אתמר דהה וּ א  מּס טרא דּ א נּ וּ ן  צדּ יקיּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִא נּ וּ ן 
ור נּ נ וּ " "הקיצוּ  בהוֹ ן : אתמר  דּ א וּ בגין  מתים. א נּ וּ ן  ולאו  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵער ".
לא ּת ערוּ תא  ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  מהימנא , רעיא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוגו'.
דמיכין כּ לּ הוּ  צדּ יקיּ א כּ ען דּ עד בגלוּ תא, יׁש נה  דּ איהי  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינ ּת א,
רעיא  לג בּ י  קלין ּת לת ׁש כינּת א  יהיבת מיּ ד בח וֹ ריה וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש נּת א 
אתמר:  על דהא - מהימנא  רעיא קוּ ם לי ּה : ויימא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא,
בהוֹ ן ויימא  דּ ילי ּה , אתון בּ אר בּ ע  לגבּ אי – ד וֹ פק" דּ וֹ די ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ"קוֹ ל
ציּ וֹ ן בּ ת  עוֹ נ "ּת ם  דהא תּמ תי". י וֹ נתי רעיתי אח וֹ תי  לי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ"ּפ תחי

טל" נמלא  "מאי טל". נמלא  "ׁש רא ׁש י ."להגלוֹ ת י וֹ סיף ?א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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בּ י דאתחרב  דּ מיּ וֹ מא חׁש בּת  אנּת  הוּ א:  בּ רי קדׁש א אמר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 
ביוּ בא  ועאלנא  דילי  בּ ביתא דּ עאלנא דּ לא מקדּ ׁש א הכי , לאו  ? ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נמלא  "ׁש רא ׁש י סימנא :  ל הרי בּ גלוּ תא  דּ אנּת  זמנא כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעאלנא 
טל . איהוּ  דּ ילּה  וחיּ ים  דיל ּה  ׁש לימ וּ  בּ גלוּ תא, ׁש כינתא  ה "א  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָטל",

י א וֹ ת  איה וּ  איהיוּ ודא  ה"א וא וֹ ת  וא "ו, א וֹ ת  ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
י א וֹ ת  אלּ א  ט "ל , מחׁש בּ ן  דלא  וא"ווּ ׁש כינ ּת א ואוֹ ת ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

דּ כל דּ סליק וּ  מ נּ ביע וּ  לׁש כינּת א מליא  דּ איהי  ט"ל. לחׁש בּ ן  אתון  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רעיא קם  מ יּ ד  עלּ אין. עד מקוֹ רין  עּמ י ּה . קדּ יׁש ין  ואבהן  מהימנא ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ואמן ": אמן לע וֹ לם יהוה  ּבּ ר ו" דיח וּ דא: רזא יז,כּ אן זהר  (ּת ּק וּ ני  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌
לת"ז) אחרת הקדּ מה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַא
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דכל ויהי טמירא  ק דּ יׁש ין דכל  קדּ י ׁש א  עּת יקא קדם  מן רעוא  ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רי ׁש יּה  למליא  מנּ י ּה  ע לּ אה טלּ א   דּ יתמ ׁש דכ לּ א. סתימא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירין 
דאנ ּפ ין בּ נהירוּ  ק דּ יׁש ין ּת ּפ וּ חין לחקל | וּ לה ּט יל אנ ּפ ין, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ זעיר
דכל  ק דּ יׁש א ע ּת יקא קדם מן   ויתמ דכלּ א. וּ בחדותא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רעוא
חנּ א  ורחמי רעוּ תא  דכלּ א. סתימא טמירין דכל טמירא ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַק דּ יׁש ין,
ועל  ביתי, בּ ני כּ ל  ועל עלי  וחדוה בּ רע וּ תא עלּ אה  בּ נהירוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוחס דּ א 
עקתין מכּ ל ויפרקיננא  עּמ י ּה . י שׂ ראל  כּ ל  ועל  אלי, ה נּ לוים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
וּ ּפ רנסתא  מזוֹ נא לנא  ויתיהב  ויזמין לעלמא , דיית וּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִבּ י ׁש ין
ויׁש זבינן ּת לין. בּ י ּה  מז וֹ ני  דכל ממזלא ועקתא , צרה  בּ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטבּת א,
ויתי גּ יה נּ וֹ ם. ׁש ל וּ מדּ ינּה  הּמ ות  דמלא וּ מחרבּ א בּ יׁש א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמעינא 
ורחמי רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי וחס דּ א ח נּ א  נפׁש תנא  וּ לכל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלנא 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן קדמיּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ִמן 
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בּ י דאתחרב  דּ מיּ וֹ מא חׁש בּת  אנּת  הוּ א:  בּ רי קדׁש א אמר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 
ביוּ בא  ועאלנא  דילי  בּ ביתא דּ עאלנא דּ לא מקדּ ׁש א הכי , לאו  ? ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נמלא  "ׁש רא ׁש י סימנא :  ל הרי בּ גלוּ תא  דּ אנּת  זמנא כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעאלנא 
טל . איהוּ  דּ ילּה  וחיּ ים  דיל ּה  ׁש לימ וּ  בּ גלוּ תא, ׁש כינתא  ה "א  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָטל",

י א וֹ ת  איה וּ  איהיוּ ודא  ה"א וא וֹ ת  וא "ו, א וֹ ת  ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
י א וֹ ת  אלּ א  ט "ל , מחׁש בּ ן  דלא  וא"ווּ ׁש כינ ּת א ואוֹ ת ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

דּ כל דּ סליק וּ  מ נּ ביע וּ  לׁש כינּת א מליא  דּ איהי  ט"ל. לחׁש בּ ן  אתון  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רעיא קם  מ יּ ד  עלּ אין. עד מקוֹ רין  עּמ י ּה . קדּ יׁש ין  ואבהן  מהימנא ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ואמן ": אמן לע וֹ לם יהוה  ּבּ ר ו" דיח וּ דא: רזא יז,כּ אן זהר  (ּת ּק וּ ני  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌
לת"ז) אחרת הקדּ מה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַא
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דכל ויהי טמירא  ק דּ יׁש ין דכל  קדּ י ׁש א  עּת יקא קדם  מן רעוא  ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רי ׁש יּה  למליא  מנּ י ּה  ע לּ אה טלּ א   דּ יתמ ׁש דכ לּ א. סתימא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירין 
דאנ ּפ ין בּ נהירוּ  ק דּ יׁש ין ּת ּפ וּ חין לחקל | וּ לה ּט יל אנ ּפ ין, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ זעיר
דכל  ק דּ יׁש א ע ּת יקא קדם מן   ויתמ דכלּ א. וּ בחדותא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רעוא
חנּ א  ורחמי רעוּ תא  דכלּ א. סתימא טמירין דכל טמירא ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַק דּ יׁש ין,
ועל  ביתי, בּ ני כּ ל  ועל עלי  וחדוה בּ רע וּ תא עלּ אה  בּ נהירוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוחס דּ א 
עקתין מכּ ל ויפרקיננא  עּמ י ּה . י שׂ ראל  כּ ל  ועל  אלי, ה נּ לוים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
וּ ּפ רנסתא  מזוֹ נא לנא  ויתיהב  ויזמין לעלמא , דיית וּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִבּ י ׁש ין
ויׁש זבינן ּת לין. בּ י ּה  מז וֹ ני  דכל ממזלא ועקתא , צרה  בּ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטבּת א,
ויתי גּ יה נּ וֹ ם. ׁש ל וּ מדּ ינּה  הּמ ות  דמלא וּ מחרבּ א בּ יׁש א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמעינא 
ורחמי רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי וחס דּ א ח נּ א  נפׁש תנא  וּ לכל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלנא 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן קדמיּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ִמן 
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
- והיכלין היכלין, תׁש עה ואתעביד וּ  כּ חדא, ונהרין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ פריסא ,
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ולא  נ ׁש מתין , | א נּ וּ ן  ולאו  ר וּ חין, אנּ וּ ן ולאו נהוֹ רין , | אנּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלאו
כלּ ה וּ  דּ קימי נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל רעוּ תא  בהוּ  דּ קיּ מא מאן  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאית 
בּ תריהוּ , למר דּ ף כ לּ הוּ  בּ ח ׁש בּ נא מ נּ יהוּ  חד דּ איהוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה ,
לא  וא לּ ין אתידע וּ . ולא מתדּ בּ קן ולא בּ מח ׁש בה , דקימי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש עּת א
תפסין. ולא  בּ ּה  ּת פסין  עלּ אה, במחׁש בה ולא ברע וּ תא, לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַקימי 
מרזא  נה וֹ רין | אנּ וּ ן וכל דמהימנוּ תא. רזי כל קימי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ אלּ ין

כּ לה  וּ לת ּת א , עלּ אה ס וֹ ף וּ דמח ׁש בה  אין  מטוּ ,אּק רוּ ן הכא עד ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מח ׁש בה . ולא  רעוּ תא  הכא לאו  אתידע וּ , ולא  מטוּ ן , ולא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנהוֹ רין 

מּמ אן אתידע ולא מחׁש בה, נהיר אתלבּ ׁש כּ דיןדּ נהיר ,כּ ד  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
| עד בדא דּ א  ואעיל  דּ נהיר , למאן  ונהיר  בינה גּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואס ּת ים

וּ בר כּ חדא, כּ לּ ה וּ  אתק ׁש רדּ את כּ ליל וּ  כּ לּ א סליק, כּ ד דקרבּ נא זא ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
וּ מחׁש בה  בּ סליקוּ , כלּ הוּ  קימי  כּ דין  בדא , דּ א ונהיר בדא, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָדּ א
עלּ אה  מחׁש בה מ נּ ּה  דאתנהיר נהיר וּ  הה וּ א  ס וֹ ף . בּ אין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאתע ּט ר

כּ לל) בּ ּה  אתידע ונהיר(דּ לא וקימא , אׁש ּת כח  ומ נּ ּה  ס וֹ ף , אין אּק רי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ צדּ יק יּ א , חוּ לקיה וֹ ן ז כּ אה  קאים, כּ לּ א  דּ א ועל דּ נהיר, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלמאן 

וּ בעלמא דין דאתי.בּ עלמא ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
- והיכלין היכלין, תׁש עה ואתעביד וּ  כּ חדא, ונהרין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ פריסא ,
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ולא  נ ׁש מתין , | א נּ וּ ן  ולאו  ר וּ חין, אנּ וּ ן ולאו נהוֹ רין , | אנּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלאו
כלּ ה וּ  דּ קימי נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל רעוּ תא  בהוּ  דּ קיּ מא מאן  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאית 
בּ תריהוּ , למר דּ ף כ לּ הוּ  בּ ח ׁש בּ נא מ נּ יהוּ  חד דּ איהוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה ,
לא  וא לּ ין אתידע וּ . ולא מתדּ בּ קן ולא בּ מח ׁש בה , דקימי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש עּת א
תפסין. ולא  בּ ּה  ּת פסין  עלּ אה, במחׁש בה ולא ברע וּ תא, לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַקימי 
מרזא  נה וֹ רין | אנּ וּ ן וכל דמהימנוּ תא. רזי כל קימי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ אלּ ין

כּ לה  וּ לת ּת א , עלּ אה ס וֹ ף וּ דמח ׁש בה  אין  מטוּ ,אּק רוּ ן הכא עד ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מח ׁש בה . ולא  רעוּ תא  הכא לאו  אתידע וּ , ולא  מטוּ ן , ולא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנהוֹ רין 

מּמ אן אתידע ולא מחׁש בה, נהיר אתלבּ ׁש כּ דיןדּ נהיר ,כּ ד  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
| עד בדא דּ א  ואעיל  דּ נהיר , למאן  ונהיר  בינה גּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואס ּת ים
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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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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 
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ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 
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25קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

תורת
הזוהר הקדוש

בלשון הקודש

השיעור היומי 286-300

חי נפשכם
עו ות

שמ

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק.

&10
לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

20 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             



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¦©©¨¨¤¤



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¤¨©´§¨

        ¦§´©©¤®§¥©£−Ÿ§¥´¤¨»̈³©Æ¦¡Ÿ¦À¨´



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¤¨©´§¨

        ¦§´©©¤®§¥©£−Ÿ§¥´¤¨»̈³©Æ¦¡Ÿ¦À¨´



הכללי  תיקו 24

         ©´¦¨¦®¹©À¦§§¬§Ÿ³Ÿ§©Æ¦¨À−¨§´
       §¨¦®©£¹¨¤À¦§©¨³©©§Æ©©§©À¥¦´§¨¦´

       ¥¥®¨§−̈©¦§©´¨¨¤©¨³©§¤À−§¦§§©´¦
        ©¦®¹§¦§¤À´ŸŸ̈¨¦´¨©´Ÿ©¤®§©Ÿ¤¬§©£Ÿ

        §¦¨»§Ÿ¤¦¨¡ÅŸ¦¬£ŸÀ̈¨´−©¨¨¦¬¨À̈§Ÿ
        ¨Ÿ§¤³¤»̈¦³ªÀ̈©§´¥¤´¤§¥¥®¥¨¬©¹À̈

       ©¨¬¥¨¥´−¡©©¨®¹©ÀŸ¤´§¥¨¨¦³
         ¤¶¤¨¦¿§¥¤À§´−¤§¦´©£®Ÿ§©§¨¬©¨§¨

         −§©§¨¥¨´¦§®¹©ÀŸ¤¤¨¦¬©£Ÿ−©Ÿ¤¨¦´§¨¨®¹¨¤À¤
      §¥¬§¨¥¦¨¦¬§©¤®©£¨§¬¦§¨§©¨´

        £Ÿ¥´§¤§¤®¹£ª¥À¦§¬¨¤¦´¨³̈¥¨´§¤§¨¤®
       ¦¦−¨¥´§¤¤§¥§¥Æ¨¤¬¦§¦¶¨¿̈§¦³

        ¦§ÆŸ§»¦³¨À̈−§¨§¨¨¨´¨¨®¤¦¨¬¹¦À©¨ª¨
        ¦³¥©´Ÿ©¤®¹§¦§¨§À¤§¨¤¦§´−¨¥¥´©®

     ¹§¨¦À§©´¨§¨¨´−§Ÿ̈©¨¨®¹§¦¨¥À
      ©£¨¤©§¥´©Ÿ¤©§¤®§©§¨¬¹§¦§§À̈§¨¨¥

       −©§¥¦´¦¦¨®¹§À¨¦¬¨¨¥¨¤´¤£¨¤´
        ¨¢¤®¹©£¨§À©§¥¤¦¦³³Ÿ©£Ÿ¨¬¡Ÿ¥ÀÅ̈¥¬©£¥´

      −¨¥§¨¬¨¥®©£¥¬¹̈¥À§¥
      ´−©Ÿ̈¦§´¦§®¦¬¹̈−©¦À£¦¨

     ¦−©§®¹¦À§¨¦§§¨−¦§©§§¥´
      ¨§®¹¦§©À¥³§©§¥Ä§Ÿ̈¦§´§Ÿ¨´

       §ª®©§−¨¨´¨¦¦§À¦§§¨¬£¤¨¨®¹Ÿ§À̈
      ¦§§¥¦−¤©©§¨¨´©§®§¥−©£´Ÿ§¦¨−

הכללי  25תיקו

     §Ÿ¨´¡Ÿ¥®§¨¹̈À̈¤¦§¨¨¨©´§¨´§¦®
       ¨¨¬¹¦À̈§¤´¤£¤´−¨©¤©§¨¨®§−¨´

      §¦§¨©©£¦¤´¨§©£´Ÿ§®Ÿ¹§¦§¨¥À§¦´¨¥ÀŸ
       §À¤¥¬¤¤¤§¨®©¹¤À¤©£©§¤−¦§¨§¥´¦§¨®

       ¹¦§©À§¨¦¬¨−©¦§©§¦´¤®¹¦©§¨À̈¤©¬
      ©¥Ÿ¦¦´©¨¨´§¨¨©−©£¥¤´§¨¦

     ©¦§¬¦§¦¨®¹§¦§¦©À©¨¥©¦§¨´−¨¨
      ©¨¨®¤¨©¥¤¬¤¨¨¨©´¦§¥¤´¦®¹§¤À¤

        ¦§©¬¥¦´©¤´¤©§®¹©§¤À¨´¨©§©¥¬
     Ÿ§¨®¦§©−§Ÿ¨´§¨¨§¨´©−¤¤©©¦¥®

       Ÿ¥¬¹©¦À©§©§¥¨´¨´§¥®¹Ÿ¥À§¨¦§¨
       ¤§´Ÿ¨¨´§©§®§¥¨¬§©¥©¨´Ÿ¦§¨¥´¦§¨®¦

       ¹§©£ÀŸ¨´§¤¤¨©¤¤́¤©´§®Ÿ¹©©£¦¥¦¨¨
        ¨©´−¦¨¦§´Ÿ©®¹§¦§©¥À©£¨¨−¨©Ÿ¤´©§®

       ¹©£ÀŸ£¤´¨©¨−¨¦§¥´Ÿ¨®¹Ÿ§¦À§¤´¤
      ¨¨´©−Ÿ¤©©§¦®§Ÿ¹̈À¤§¨¨©´

     ¤¥¥¤´§¨®¹©À̈¤¤§¨¨¨©´©§¨´§©§§¦®
      ¹§©§¥À©§¥¤−¨©©¨´Ÿ¨®Ÿ¹¦¦À§¨§¨¨©´

        ¦§¥¤´¨¨®¥−¤¨´§©§¨©©´−©§¨§¥¨¨®¹©§©¥À
       ¥´§¨−¨©©¨´Ÿ©§¤®¹§¤À¤§¥´¦§¨©´Ÿ©

       ¨¥´¤§©§¨®¹©ÀŸ©§¦´©§¨¨©©´¨§´§©§¨®
       ¹¥¦À§¨¨−©¦¥§¤´¤§¨¨®§¥−¦§¨¨´¥

       ¨©´¦§©´¦§¥¨®¦¨©−©§¨´£¥¤¨©´¨¨´
         §¨¨®¹§¥À§¨¦¬¨§¨−¨©©¨¥´§¨®§¤¬¤¹¨©À¦



הכללי  תיקו 24

         ©´¦¨¦®¹©À¦§§¬§Ÿ³Ÿ§©Æ¦¨À−¨§´
       §¨¦®©£¹¨¤À¦§©¨³©©§Æ©©§©À¥¦´§¨¦´

       ¥¥®¨§−̈©¦§©´¨¨¤©¨³©§¤À−§¦§§©´¦
        ©¦®¹§¦§¤À´ŸŸ̈¨¦´¨©´Ÿ©¤®§©Ÿ¤¬§©£Ÿ

        §¦¨»§Ÿ¤¦¨¡ÅŸ¦¬£ŸÀ̈¨´−©¨¨¦¬¨À̈§Ÿ
        ¨Ÿ§¤³¤»̈¦³ªÀ̈©§´¥¤´¤§¥¥®¥¨¬©¹À̈

       ©¨¬¥¨¥´−¡©©¨®¹©ÀŸ¤´§¥¨¨¦³
         ¤¶¤¨¦¿§¥¤À§´−¤§¦´©£®Ÿ§©§¨¬©¨§¨

         −§©§¨¥¨´¦§®¹©ÀŸ¤¤¨¦¬©£Ÿ−©Ÿ¤¨¦´§¨¨®¹¨¤À¤
      §¥¬§¨¥¦¨¦¬§©¤®©£¨§¬¦§¨§©¨´

        £Ÿ¥´§¤§¤®¹£ª¥À¦§¬¨¤¦´¨³̈¥¨´§¤§¨¤®
       ¦¦−¨¥´§¤¤§¥§¥Æ¨¤¬¦§¦¶¨¿̈§¦³

        ¦§ÆŸ§»¦³¨À̈−§¨§¨¨¨´¨¨®¤¦¨¬¹¦À©¨ª¨
        ¦³¥©´Ÿ©¤®¹§¦§¨§À¤§¨¤¦§´−¨¥¥´©®

     ¹§¨¦À§©´¨§¨¨´−§Ÿ̈©¨¨®¹§¦¨¥À
      ©£¨¤©§¥´©Ÿ¤©§¤®§©§¨¬¹§¦§§À̈§¨¨¥

       −©§¥¦´¦¦¨®¹§À¨¦¬¨¨¥¨¤´¤£¨¤´
        ¨¢¤®¹©£¨§À©§¥¤¦¦³³Ÿ©£Ÿ¨¬¡Ÿ¥ÀÅ̈¥¬©£¥´

      −¨¥§¨¬¨¥®©£¥¬¹̈¥À§¥
      ´−©Ÿ̈¦§´¦§®¦¬¹̈−©¦À£¦¨

     ¦−©§®¹¦À§¨¦§§¨−¦§©§§¥´
      ¨§®¹¦§©À¥³§©§¥Ä§Ÿ̈¦§´§Ÿ¨´

       §ª®©§−¨¨´¨¦¦§À¦§§¨¬£¤¨¨®¹Ÿ§À̈
      ¦§§¥¦−¤©©§¨¨´©§®§¥−©£´Ÿ§¦¨−

הכללי  25תיקו

     §Ÿ¨´¡Ÿ¥®§¨¹̈À̈¤¦§¨¨¨©´§¨´§¦®
       ¨¨¬¹¦À̈§¤´¤£¤´−¨©¤©§¨¨®§−¨´

      §¦§¨©©£¦¤´¨§©£´Ÿ§®Ÿ¹§¦§¨¥À§¦´¨¥ÀŸ
       §À¤¥¬¤¤¤§¨®©¹¤À¤©£©§¤−¦§¨§¥´¦§¨®

       ¹¦§©À§¨¦¬¨−©¦§©§¦´¤®¹¦©§¨À̈¤©¬
      ©¥Ÿ¦¦´©¨¨´§¨¨©−©£¥¤´§¨¦

     ©¦§¬¦§¦¨®¹§¦§¦©À©¨¥©¦§¨´−¨¨
      ©¨¨®¤¨©¥¤¬¤¨¨¨©´¦§¥¤´¦®¹§¤À¤

        ¦§©¬¥¦´©¤´¤©§®¹©§¤À¨´¨©§©¥¬
     Ÿ§¨®¦§©−§Ÿ¨´§¨¨§¨´©−¤¤©©¦¥®

       Ÿ¥¬¹©¦À©§©§¥¨´¨´§¥®¹Ÿ¥À§¨¦§¨
       ¤§´Ÿ¨¨´§©§®§¥¨¬§©¥©¨´Ÿ¦§¨¥´¦§¨®¦

       ¹§©£ÀŸ¨´§¤¤¨©¤¤́¤©´§®Ÿ¹©©£¦¥¦¨¨
        ¨©´−¦¨¦§´Ÿ©®¹§¦§©¥À©£¨¨−¨©Ÿ¤´©§®

       ¹©£ÀŸ£¤´¨©¨−¨¦§¥´Ÿ¨®¹Ÿ§¦À§¤´¤
      ¨¨´©−Ÿ¤©©§¦®§Ÿ¹̈À¤§¨¨©´

     ¤¥¥¤´§¨®¹©À̈¤¤§¨¨¨©´©§¨´§©§§¦®
      ¹§©§¥À©§¥¤−¨©©¨´Ÿ¨®Ÿ¹¦¦À§¨§¨¨©´

        ¦§¥¤´¨¨®¥−¤¨´§©§¨©©´−©§¨§¥¨¨®¹©§©¥À
       ¥´§¨−¨©©¨´Ÿ©§¤®¹§¤À¤§¥´¦§¨©´Ÿ©

       ¨¥´¤§©§¨®¹©ÀŸ©§¦´©§¨¨©©´¨§´§©§¨®
       ¹¥¦À§¨¨−©¦¥§¤´¤§¨¨®§¥−¦§¨¨´¥

       ¨©´¦§©´¦§¥¨®¦¨©−©§¨´£¥¤¨©´¨¨´
         §¨¨®¹§¥À§¨¦¬¨§¨−¨©©¨¥´§¨®§¤¬¤¹¨©À¦



הכללי  תיקו 26

       ©§¦¥¨´©−©¨´¨®¦¹̈§À©¦¬¨¨¦−©̈
       ¤§©´¨§®¤©§¨¨¬©§©¦´©´§¨®¹§¦À̈

       ¤§¦¨©¦¥´−¨¤©§´¦®©£©−§ª¦´¦¨
    ©£³¦§§´−ª¨§Ÿ¨¬¦§ÀŸ©§¨

       ©©£Æ¨¤À¨´−¨©§©¨¦®¹§¨§¥À¤¦
       ©£¨¦¬§¨®¹¨¦À¦Ÿ¥¦³Æ̈§¥¶¥¿

        ¦§¥−¦§¨¥´¦§¨®¦¬¹À̈¦¦¬¦¥À−¨¦
     ¤¦§Ÿ¨®¹©À©§©¬¥¨¦¤§¨¥¬§¨¨¦ À

       ¦§©¬§¦¦¦§©¬§¦Æ§¦¦»¦¶Ÿ¤Å§§¥¬¦¦´Ÿ−©£¤
      ¤§¨©®¦¹©À´Ÿ¦§¨¦§³Ÿ§ŸÆ̈¦§¥Ä¡À

         ¥»¶§Å̈¨¬¦−¨´Ÿ§¦¨³¨®¹©À©§¬¨©¨¤À
      ©§Å¨¬©§¥¬¤§©¤¨®¤§¹¥À¤¨©¬§§¨©§¥³

    ¤Ÿ¥Ã§¦¥Ä¤¹Ÿ¨©À¦¤©¨©

      ©§Æ̈©§¥¬§¨§®¹©§À¦§¦¬©ª©§¬
       ¦§Ÿ¨®¹©§À§´Ÿª§−©§§¥´©¨®¹©§À

       §¥´¤§¦−©§§´Ÿ¨®¹©§À§¦¦¬§ª¨
      ©§¬§¦§§¥¨®©¹©§À§¦§§¥¬§¨´Ÿ−©§¨¨

   §©¥¬¹̈À©§¨

זה: יאמר  תהלים שסיים אחר

        ¦¥¦¦§©¦§¨¥§§Ÿ̈§©¨¥
      ©£Ÿ¦§©¦§¨¥§©©¦¦¥§Ÿ̈¨¨

      §¥¨¨©©§§¥§Ÿ̈©§©§¥§©§¥¥§¨¦
   §¦¥¦¨

הכללי  27תיקו

         ¤¨¦©¨¦§¦©¨©¦©§§§¥¨
        §¥¨¦Ÿ¨§¥§¥¨¦¨§¥©£¨¨

         §¦¨¨§¨§¦¨§¦¨§Ÿ¨©¨§¨¨
       §¦¨§¤§Ÿ§£©¥¤©§Ÿ£¦¨¤¤À
       §¨¥¦§¤¤¨¨¨©©¦§©§§¤¦
        ©¨¤£¦¥§¦£¤¦§¨§¥©©£
        ©¤¤§¦©¤¨¦¨©§§©£¦¥¦¦§¨§¥¨

         §¨¤¤¡¤§¦§§¤¡¤§¦§¦§©©§¦
       ¦§¦©£Ÿ§©£©§¦©£¤¤§©£¨¨

         ¦§¤¤¤§§©§©¥§©£¨©©
       §©£¨§¤¡¤§©¨¨§§¨¤©¦¦¤

         ¥¤§¤¦¥¨§¨§§¤¡¤¦§¨
        ¦¥¦§¨¦©§¥¨§©§Ÿ̈

          §¤¤©¦¥§©©¦¨§¥¡¦©§¥¨£¨¨
       ¤¤§¤§©¥§©©¨¦¤¨§©Ÿ¤§©£¦¨¤
        ©§ª¨§¦§¤§¦¨¦¦¨¨§¦¨¦§Ÿ¥§§¤§¤

       ©£§Ÿ©§Ÿ̈§©¥§¥¨ª¥¨
   ̈¥¤©¤¨¨¤





הכללי  תיקו 26

       ©§¦¥¨´©−©¨´¨®¦¹̈§À©¦¬¨¨¦−©̈
       ¤§©´¨§®¤©§¨¨¬©§©¦´©´§¨®¹§¦À̈

       ¤§¦¨©¦¥´−¨¤©§´¦®©£©−§ª¦´¦¨
    ©£³¦§§´−ª¨§Ÿ¨¬¦§ÀŸ©§¨

       ©©£Æ¨¤À¨´−¨©§©¨¦®¹§¨§¥À¤¦
       ©£¨¦¬§¨®¹¨¦À¦Ÿ¥¦³Æ̈§¥¶¥¿

        ¦§¥−¦§¨¥´¦§¨®¦¬¹À̈¦¦¬¦¥À−¨¦
     ¤¦§Ÿ¨®¹©À©§©¬¥¨¦¤§¨¥¬§¨¨¦ À

       ¦§©¬§¦¦¦§©¬§¦Æ§¦¦»¦¶Ÿ¤Å§§¥¬¦¦´Ÿ−©£¤
      ¤§¨©®¦¹©À´Ÿ¦§¨¦§³Ÿ§ŸÆ̈¦§¥Ä¡À

         ¥»¶§Å̈¨¬¦−¨´Ÿ§¦¨³¨®¹©À©§¬¨©¨¤À
      ©§Å¨¬©§¥¬¤§©¤¨®¤§¹¥À¤¨©¬§§¨©§¥³

    ¤Ÿ¥Ã§¦¥Ä¤¹Ÿ¨©À¦¤©¨©

      ©§Æ̈©§¥¬§¨§®¹©§À¦§¦¬©ª©§¬
       ¦§Ÿ¨®¹©§À§´Ÿª§−©§§¥´©¨®¹©§À

       §¥´¤§¦−©§§´Ÿ¨®¹©§À§¦¦¬§ª¨
      ©§¬§¦§§¥¨®©¹©§À§¦§§¥¬§¨´Ÿ−©§¨¨

   §©¥¬¹̈À©§¨

זה: יאמר  תהלים שסיים אחר

        ¦¥¦¦§©¦§¨¥§§Ÿ̈§©¨¥
      ©£Ÿ¦§©¦§¨¥§©©¦¦¥§Ÿ̈¨¨

      §¥¨¨©©§§¥§Ÿ̈©§©§¥§©§¥¥§¨¦
   §¦¥¦¨

הכללי  27תיקו

         ¤¨¦©¨¦§¦©¨©¦©§§§¥¨
        §¥¨¦Ÿ¨§¥§¥¨¦¨§¥©£¨¨

         §¦¨¨§¨§¦¨§¦¨§Ÿ¨©¨§¨¨
       §¦¨§¤§Ÿ§£©¥¤©§Ÿ£¦¨¤¤À
       §¨¥¦§¤¤¨¨¨©©¦§©§§¤¦
        ©¨¤£¦¥§¦£¤¦§¨§¥©©£
        ©¤¤§¦©¤¨¦¨©§§©£¦¥¦¦§¨§¥¨

         §¨¤¤¡¤§¦§§¤¡¤§¦§¦§©©§¦
       ¦§¦©£Ÿ§©£©§¦©£¤¤§©£¨¨

         ¦§¤¤¤§§©§©¥§©£¨©©
       §©£¨§¤¡¤§©¨¨§§¨¤©¦¦¤

         ¥¤§¤¦¥¨§¨§§¤¡¤¦§¨
        ¦¥¦§¨¦©§¥¨§©§Ÿ̈

          §¤¤©¦¥§©©¦¨§¥¡¦©§¥¨£¨¨
       ¤¤§¤§©¥§©©¨¦¤¨§©Ÿ¤§©£¦¨¤
        ©§ª¨§¦§¤§¦¨¦¦¨¨§¦¨¦§Ÿ¥§§¤§¤

       ©£§Ÿ©§Ÿ̈§©¥§¥¨ª¥¨
   ̈¥¤©¤¨¨¤





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

33קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי
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רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה



המבואר  הקטורת  פיטו

המבואר הקטורת פיטום

הטרת  רת אמירת ְְֲִֶַַַַָָֹֻסגת

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער   דה יחד (האר "י ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
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רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה
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המבואר הקטורת פיטום

הטרת  רת אמירת ְְֲִֶַַַַָָֹֻסגת

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער   דה יחד (האר "י ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
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למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת

המבואר  הקטורת  פיטו

הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,אבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .בוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

הערות

ויחיד א. יחיד  כל ומיהו וז "ל: שכתב ללב יפה  בספר ועיין
תפילתו בסיום עצמו לבין בינו תבוא יתפלל  שלא  צרה כל על

זה : בנוסח 
הדבר מן ישראל  עמך  הושע  מלט והצל  פדה  העולמים, ריבון
מיני ומכל הירקון  ומן  השדפון  ומן הביזה ומן  החרב  ומן
תענה , ואתה  נקרא  טרם  לעולם ובאות  המתרגשות פורעניות

המגפה . עוצר  אתה ברוך
הכוונותב. שער בספה"ק מ "ש  ע "א)ועיין  י "ג יחוד(דף בענין ,

עיי"ש . מאוד, מסוגל  ב "מ, למגפה הקטורת, דפיטום  גדול 



המבואר  הקטורת  פיטו 

למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת

המבואר  הקטורת  פיטו

הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,אבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .בוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

הערות

ויחיד א. יחיד  כל ומיהו וז "ל: שכתב ללב יפה  בספר ועיין
תפילתו בסיום עצמו לבין בינו תבוא יתפלל  שלא  צרה כל על

זה : בנוסח 
הדבר מן ישראל  עמך  הושע  מלט והצל  פדה  העולמים, ריבון
מיני ומכל הירקון  ומן  השדפון  ומן הביזה ומן  החרב  ומן
תענה , ואתה  נקרא  טרם  לעולם ובאות  המתרגשות פורעניות

המגפה . עוצר  אתה ברוך
הכוונותב. שער בספה"ק מ "ש  ע "א)ועיין  י "ג יחוד(דף בענין ,

עיי"ש . מאוד, מסוגל  ב "מ, למגפה הקטורת, דפיטום  גדול 



המבואר  הקטורת  פיטו 

הטרת אמירת לפני לאמר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹפה

וּ רחימוּ ׁש םל בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים  בּ יחוּ דא בו"ה  י "ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א  אנכי ה נּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
עלי וֹ ן, בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רׁש ּה  לתקּ ן  הקּ טרת ּפ ר ׁש יּ וֹ ת סדר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלקרוֹ ת 

יהו מלּ פני רצוֹ ן אהינוּ יאהדונהיויהי  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
וּ מרצּ ה ואהי  וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינ וּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌

חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ ר וּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ ר ׁש יּ וֹ ת קריאת ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני אוֹ תּה  וּ מכניס עוֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכר וֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד בּ עדינוּ  וצנּ ה מגן ּת הא וּ זכ וּ תּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 עּמ י שׂ ראל  כּ ל וּ בכלל  ורעינ וּ  אוֹ הבנוּ  וכל  מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה  הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל  וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
המקטריגים  מכּ ל  להצּ ילנוּ  ׁש הם מקוֹ מוֹ ת בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ בביה
נחת   ֹמּת ו  לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא  וּ ליראת טהוֹ רה ׁש מים ליראת וז כּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת
אקים  בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  וכּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים  אקרא ר וֹ אינ וּ  כּ ל  וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר  לא-ל יגמר יאהדונהיעליוֹ ן  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
יהו אל יאהדונהיבּ עדי  ידי מעשׂ ה לע וֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי  עלינוּ אהינוּ יאהדונהיּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
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כּ רנב וֹ . בּ ת אמּת לאי הלוֹ ם עליו אבינ וּ  דּ אברהם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאּמ יּה 
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

ז וֹ בח,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נז בּ ח, ה זּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. ל ׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א  מי אף  יוֹ סי, רבּ י  אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית  ּת נאי  ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בל בּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הע וֹ בד : אחר  אלּ א הוֹ לכת הּמ חׁש בה ׁש אין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצוֹ תיו ס וֹ ף  ואת ירא הא קים את נׁש מע הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
האדם, כּ ל  זה כּ י  ע"כ .ׁש מוֹ ר  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהוא ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
הּס ּמ ים  קטרת  את  לפני אב וֹ תינוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
מׁש ה  על-יד אוֹ תם צוּ ית כּ אׁש ר  ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

:בּ תוֹ רת כּ כּ תוּ ב ְנביא◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

נטףיאהדונהייהוויּ אמר  סּמ ים  קח-ל אל-מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

הּס ּמ ים: בּ שׂ מים .קטרת  מ ּמ יני הּמ ר כּ בת  יהוהּת ערבת ויּ אמר ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌
מ ׁש ה : לד לו )אל ל, ל :(שמות קח מ ׁש ה אל יהוה מצות ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּק טרת . מזבּ ח  על  הּק טרת  את  להקטיר מע וּ ט ס ּמ ים:עשׂ ה  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מים . ׁש ני  - ׁש נים  האפרסמ וֹ ן.נטף:ר בּ ים  מעץ ה נּ וֹ טף שׂ רף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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הטרת אמירת לפני לאמר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹפה

וּ רחימוּ ׁש םל בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים  בּ יחוּ דא בו"ה  י "ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א  אנכי ה נּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
עלי וֹ ן, בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רׁש ּה  לתקּ ן  הקּ טרת ּפ ר ׁש יּ וֹ ת סדר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלקרוֹ ת 

יהו מלּ פני רצוֹ ן אהינוּ יאהדונהיויהי  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
וּ מרצּ ה ואהי  וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינ וּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌

חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ ר וּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ ר ׁש יּ וֹ ת קריאת ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני אוֹ תּה  וּ מכניס עוֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכר וֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד בּ עדינוּ  וצנּ ה מגן ּת הא וּ זכ וּ תּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 עּמ י שׂ ראל  כּ ל וּ בכלל  ורעינ וּ  אוֹ הבנוּ  וכל  מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה  הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל  וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
המקטריגים  מכּ ל  להצּ ילנוּ  ׁש הם מקוֹ מוֹ ת בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ בביה
נחת   ֹמּת ו  לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא  וּ ליראת טהוֹ רה ׁש מים ליראת וז כּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת
אקים  בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  וכּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים  אקרא ר וֹ אינ וּ  כּ ל  וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר  לא-ל יגמר יאהדונהיעליוֹ ן  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
יהו אל יאהדונהיבּ עדי  ידי מעשׂ ה לע וֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי  עלינוּ אהינוּ יאהדונהיּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
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כּ רנב וֹ . בּ ת אמּת לאי הלוֹ ם עליו אבינ וּ  דּ אברהם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאּמ יּה 
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

ז וֹ בח,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נז בּ ח, ה זּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. ל ׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א  מי אף  יוֹ סי, רבּ י  אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית  ּת נאי  ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בל בּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הע וֹ בד : אחר  אלּ א הוֹ לכת הּמ חׁש בה ׁש אין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצוֹ תיו ס וֹ ף  ואת ירא הא קים את נׁש מע הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
האדם, כּ ל  זה כּ י  ע"כ .ׁש מוֹ ר  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהוא ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
הּס ּמ ים  קטרת  את  לפני אב וֹ תינוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
מׁש ה  על-יד אוֹ תם צוּ ית כּ אׁש ר  ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

:בּ תוֹ רת כּ כּ תוּ ב ְנביא◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

נטףיאהדונהייהוויּ אמר  סּמ ים  קח-ל אל-מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

הּס ּמ ים: בּ שׂ מים .קטרת  מ ּמ יני הּמ ר כּ בת  יהוהּת ערבת ויּ אמר ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌
מ ׁש ה : לד לו )אל ל, ל :(שמות קח מ ׁש ה אל יהוה מצות ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּק טרת . מזבּ ח  על  הּק טרת  את  להקטיר מע וּ ט ס ּמ ים:עשׂ ה  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מים . ׁש ני  - ׁש נים  האפרסמ וֹ ן.נטף:ר בּ ים  מעץ ה נּ וֹ טף שׂ רף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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וחלבּ נ  ועשׂ ית וּ ׁש חלת יהיה: בּ בד בּ ד  זכּ ה  וּ לבנה סּמ ים ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וׁש חק ּת  קד ׁש : טהוֹ ר  ממלּ ח רוֹ קח  מע שׂ ה רקח קטרת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹאת ּה 
אׁש ר  מוֹ עד  בּ אהל העדת לפני מּמ נּ ה ונתּת ה הדק ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

ניחח ריח ִֵֵַַאר

רע .וחל בּ נה :ציּפ וֹ רן.וּ ׁש חלת : ׁש ריח וֹ  כּ אןסּמ ים :שׂ רף  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ לוֹ מר: עּת ה , עד  ׁש ּמ נה כּ מנין  נוֹ ספים  בּ שׂ מים עוֹ ד על ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵרוֹ מז 

נוֹ ספים , חמׁש  ז כּ ה :עוֹ ד  ה כּ ל וּ לבנה ס - מז ּק קת . אילן שׂ רף ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֹ
ואחר בּ שׂ מים , ׁש ני על  ר וֹ מז הרא ׁש וֹ ן  סּמ ים סּמ נים , עשׂ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחד 
ע וֹ ד  לר בּ וֹ ת  בּ א  ה ני וה ּס ּמ ים חמה, בּ יחד  ׁש ׁש ה עוֹ ד מנה  ָּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש א  והּס בּ ה עשׂ רה . האחד היא וּ לבוֹ נה  עשׂ רה , הרי  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
האר בּ עה  ׁש א לּ וּ  כּ יון ה ּס ממנים כּ ל  את  בּ פרוּ ׁש  ה כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהז כּ יר
וּ ׁש אר קטרת ע ׁש ן  ענן  עוֹ לה ׁש בּ הם העּק רים הם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזכּ יר 

הּט וֹ ב  הריח את נוֹ תנים יהיה :.(רמ")ה בּ שׂ מים בּ בד ׁש וים בּ ד ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְַַַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  מׁש קלוֹ   ּכ זה  ׁש ל כּ מ ׁש קל וֹ  בּ מ ׁש קל  ׁש וים ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש קלם .

ל "ד )זה ל', סּמ ים .(מת וחלבּ נה וּ ׁש חלת נטף "סּמ ים  הּמ לּ ים ֶ◌ְַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
"אבר בּ גימטריּ א  זכּ ה", י וֹ סף וּ לבנה אהרן מ ׁש ה  יעקב יצחק  הם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌

ה ּק טרת  ּפ רׁש ת  את ׁש אוֹ מרים  וּ בזה  ר וֹ עים, ה בעה ׁש הם  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְודוד"
אליהם , להתקרב דּ קדה  עזּ וּ ת עצמ וֹ  על  ממ ׁש י(רצ עת  .(סי' ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵָ

קטרת: אתּה  קטרת .ועשׂ ית מהם  רוֹ קח :הכן  מע שׂ ה  רקח  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
הא ּמ ן. כּ מעשׂ ה וּ כ ּת וּ ׁש ה  היטב ממ לּ ח :מעוּ ר בּ בת מער בּ ב ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ה ּס ממנים . מיני  נ כּ ר  יהיה  קד ׁש :ׁש א  טהוֹ רטהוֹ ר  ויהיה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הדק :וקדוֹ ׁש : מ ּמ נּ ה דּ ק .וׁש חק ּת  דּ ק הכּ ל ונת ּת הל ׁש חק ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העדת: לפני בּ קדׁש מ ּמ נּ ה  העדוּ ת אר וֹ ן  לפני  יקטיר  בּ כ ּפ וּ ר ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
מ וֹ עד:ה ּק דׁש ים . ה זּ הב בּ אהל מזבּ ח  הוּ א הּפ נימי מז בּ ח  ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה נה . ימ וֹ ת  בּ ׁש אר - זה ׁש ּמ ה:ׁש בּ היכל , ל אוּ עד א ׁש ר  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
. עּמ ׁש אדבּ ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם 
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והקטיר  ונאמר : לכם: ּת היה קד ׁש ים קד ׁש  ׁש ּמ ה ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִאוּ עד 
את-הנּ רת  בּ היטיבוֹ  בּ בּ קר בּ בּ קר סּמ ים קטרת אהרן ֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעליו
יקטירנּ ה  הערבּ ים בּ ין את-הנּ רת אהרן וּ בהעת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַיקטירנּ ה:

יהו לפני ּת מיד לדרתיכם:יאהדונהיקטרת ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌
חז"ל הטרת לד ְֲִֶַַַַָָֹרת

הקּ טרתרבּ נן ּת נ וּ  וׁש ים כּ יצד.ּפ ּט וּ ם מאוֹ ת ׁש ׁש  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

לכם: ּת היה קד ׁש ים  קדׁש קד ׁש  כּ רא וּ י, אוֹ תּה  ּת עשׂ וּ  כּ ׁש ּת כינ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
להקרבה . וּ רא וּ יה  הּק טרת , היא עליו:קדׁש ים  והקטיר  ונאמר ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זח) ל, בּ בּ קרונאמר:(שמות סּמ ים  קטרת  אהרן עליו  והקטיר  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
וּ בקר. בּ קר בּ כל : ה נּ רת :בּ בּ קר  את  את בּ היטיבוֹ  ׁש נּ ּק ה  לאחר ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּמ נ וֹ רה . וּ קני בּ זיכי  - המן מחצית יקטיר נּ ה:כּ וֹ סוֹ ת בּ בּ קר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הּפ נימי. ה ּמ ז בּ ח על בּ יןמנה, הנּ רת את אהרן וּ בהעת ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌

יקטירנּ ה : בּ יןהערבּ ים  ה נ יּ ה בּ ּפ עם הנּ ר וֹ ת את הכּ הן וּ כׁש ידליק ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ה ּק טרת  ׁש ל הני החצי את  יקטיר לפניהער בּ ים , ּת מיד קטרת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה כּ ּפ וּ רים .יהוה : ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת גּ ם יוֹ ם  לדוֹ ר וֹ ת לדרתיכם :בּ כל  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌
קריאתּה , ידי  על  ּמ קיּ מים הּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ כ ׁש אין הפסק, בּ לי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָע וֹ לם

שׂ פתינ וּ . ּפ רים  וּ נׁש לּ מה ר בּ נן:כּ נּ אמר  ו ,ּת נ וּ   ד כריתות (מסכת  ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טור  י "ג  ד הכוונות  שער  קל"ג, סימ או "ח יוס בית ה "ה, פ"ד יומא ירושלמי 

ד') טור בּ לׁש וֹ ןא, בּ ּק ׁש תוֹ  יׁש אל דּ בר  איזה לת ׁש וּ עת  ׁש צּ רי מי  .ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ה ּת ב וֹ ת , וּ בדקדּ וּ ק בּ כ וּ נה הכּ ל וּ כׁש יּ אמר רבּ נן ", "ּת נוּ  קדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַה ּק ד ׁש 

לטוֹ בה  בּ ּק ׁש תנ וּ  כּ ל  יתבּ ר ה ם יּ מלּ א רצ וֹ ן עת (ס ר יהיה  ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ

יראל) רבּ נן:.יעת רבּ וֹ תינ וּ .ּת נוּ  הּק טרת:ׁש נוּ  ערוּ ב ּפ ּט וּ ם ְְִֵַָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
ותּק וּ ן כּ תיׁש ה  - הּק טרת  סמני היתה כּ יצד :ותּק וּ ן אפן בּ איזה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ב ּה :?נעשׂ ית  היוּ  מנים  וּ ׁש מוֹ נה וׁש ים  מאוֹ ת כּ ל ׁש ׁש  ס ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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וחלבּ נ  ועשׂ ית וּ ׁש חלת יהיה: בּ בד בּ ד  זכּ ה  וּ לבנה סּמ ים ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וׁש חק ּת  קד ׁש : טהוֹ ר  ממלּ ח רוֹ קח  מע שׂ ה רקח קטרת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹאת ּה 
אׁש ר  מוֹ עד  בּ אהל העדת לפני מּמ נּ ה ונתּת ה הדק ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

ניחח ריח ִֵֵַַאר

רע .וחל בּ נה :ציּפ וֹ רן.וּ ׁש חלת : ׁש ריח וֹ  כּ אןסּמ ים :שׂ רף  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ לוֹ מר: עּת ה , עד  ׁש ּמ נה כּ מנין  נוֹ ספים  בּ שׂ מים עוֹ ד על ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵרוֹ מז 

נוֹ ספים , חמׁש  ז כּ ה :עוֹ ד  ה כּ ל וּ לבנה ס - מז ּק קת . אילן שׂ רף ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֹ
ואחר בּ שׂ מים , ׁש ני על  ר וֹ מז הרא ׁש וֹ ן  סּמ ים סּמ נים , עשׂ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחד 
ע וֹ ד  לר בּ וֹ ת  בּ א  ה ני וה ּס ּמ ים חמה, בּ יחד  ׁש ׁש ה עוֹ ד מנה  ָּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש א  והּס בּ ה עשׂ רה . האחד היא וּ לבוֹ נה  עשׂ רה , הרי  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
האר בּ עה  ׁש א לּ וּ  כּ יון ה ּס ממנים כּ ל  את  בּ פרוּ ׁש  ה כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהז כּ יר
וּ ׁש אר קטרת ע ׁש ן  ענן  עוֹ לה ׁש בּ הם העּק רים הם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזכּ יר 

הּט וֹ ב  הריח את נוֹ תנים יהיה :.(רמ")ה בּ שׂ מים בּ בד ׁש וים בּ ד ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְַַַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  מׁש קלוֹ   ּכ זה  ׁש ל כּ מ ׁש קל וֹ  בּ מ ׁש קל  ׁש וים ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש קלם .

ל "ד )זה ל', סּמ ים .(מת וחלבּ נה וּ ׁש חלת נטף "סּמ ים  הּמ לּ ים ֶ◌ְַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
"אבר בּ גימטריּ א  זכּ ה", י וֹ סף וּ לבנה אהרן מ ׁש ה  יעקב יצחק  הם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌

ה ּק טרת  ּפ רׁש ת  את ׁש אוֹ מרים  וּ בזה  ר וֹ עים, ה בעה ׁש הם  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְודוד"
אליהם , להתקרב דּ קדה  עזּ וּ ת עצמ וֹ  על  ממ ׁש י(רצ עת  .(סי' ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵָ

קטרת: אתּה  קטרת .ועשׂ ית מהם  רוֹ קח :הכן  מע שׂ ה  רקח  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
הא ּמ ן. כּ מעשׂ ה וּ כ ּת וּ ׁש ה  היטב ממ לּ ח :מעוּ ר בּ בת מער בּ ב ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ה ּס ממנים . מיני  נ כּ ר  יהיה  קד ׁש :ׁש א  טהוֹ רטהוֹ ר  ויהיה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הדק :וקדוֹ ׁש : מ ּמ נּ ה דּ ק .וׁש חק ּת  דּ ק הכּ ל ונת ּת הל ׁש חק ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העדת: לפני בּ קדׁש מ ּמ נּ ה  העדוּ ת אר וֹ ן  לפני  יקטיר  בּ כ ּפ וּ ר ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
מ וֹ עד:ה ּק דׁש ים . ה זּ הב בּ אהל מזבּ ח  הוּ א הּפ נימי מז בּ ח  ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה נה . ימ וֹ ת  בּ ׁש אר - זה ׁש ּמ ה:ׁש בּ היכל , ל אוּ עד א ׁש ר  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
. עּמ ׁש אדבּ ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם 
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והקטיר  ונאמר : לכם: ּת היה קד ׁש ים קד ׁש  ׁש ּמ ה ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִאוּ עד 
את-הנּ רת  בּ היטיבוֹ  בּ בּ קר בּ בּ קר סּמ ים קטרת אהרן ֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעליו
יקטירנּ ה  הערבּ ים בּ ין את-הנּ רת אהרן וּ בהעת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַיקטירנּ ה:

יהו לפני ּת מיד לדרתיכם:יאהדונהיקטרת ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌
חז"ל הטרת לד ְֲִֶַַַַָָֹרת

הקּ טרתרבּ נן ּת נ וּ  וׁש ים כּ יצד.ּפ ּט וּ ם מאוֹ ת ׁש ׁש  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

לכם: ּת היה קד ׁש ים  קדׁש קד ׁש  כּ רא וּ י, אוֹ תּה  ּת עשׂ וּ  כּ ׁש ּת כינ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
להקרבה . וּ רא וּ יה  הּק טרת , היא עליו:קדׁש ים  והקטיר  ונאמר ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זח) ל, בּ בּ קרונאמר:(שמות סּמ ים  קטרת  אהרן עליו  והקטיר  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
וּ בקר. בּ קר בּ כל : ה נּ רת :בּ בּ קר  את  את בּ היטיבוֹ  ׁש נּ ּק ה  לאחר ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּמ נ וֹ רה . וּ קני בּ זיכי  - המן מחצית יקטיר נּ ה:כּ וֹ סוֹ ת בּ בּ קר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הּפ נימי. ה ּמ ז בּ ח על בּ יןמנה, הנּ רת את אהרן וּ בהעת ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌

יקטירנּ ה : בּ יןהערבּ ים  ה נ יּ ה בּ ּפ עם הנּ ר וֹ ת את הכּ הן וּ כׁש ידליק ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ה ּק טרת  ׁש ל הני החצי את  יקטיר לפניהער בּ ים , ּת מיד קטרת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה כּ ּפ וּ רים .יהוה : ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת גּ ם יוֹ ם  לדוֹ ר וֹ ת לדרתיכם :בּ כל  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌
קריאתּה , ידי  על  ּמ קיּ מים הּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ כ ׁש אין הפסק, בּ לי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָע וֹ לם

שׂ פתינ וּ . ּפ רים  וּ נׁש לּ מה ר בּ נן:כּ נּ אמר  ו ,ּת נ וּ   ד כריתות (מסכת  ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טור  י "ג  ד הכוונות  שער  קל"ג, סימ או "ח יוס בית ה "ה, פ"ד יומא ירושלמי 

ד') טור בּ לׁש וֹ ןא, בּ ּק ׁש תוֹ  יׁש אל דּ בר  איזה לת ׁש וּ עת  ׁש צּ רי מי  .ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ה ּת ב וֹ ת , וּ בדקדּ וּ ק בּ כ וּ נה הכּ ל וּ כׁש יּ אמר רבּ נן ", "ּת נוּ  קדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַה ּק ד ׁש 

לטוֹ בה  בּ ּק ׁש תנ וּ  כּ ל  יתבּ ר ה ם יּ מלּ א רצ וֹ ן עת (ס ר יהיה  ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ

יראל) רבּ נן:.יעת רבּ וֹ תינ וּ .ּת נוּ  הּק טרת:ׁש נוּ  ערוּ ב ּפ ּט וּ ם ְְִֵַָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
ותּק וּ ן כּ תיׁש ה  - הּק טרת  סמני היתה כּ יצד :ותּק וּ ן אפן בּ איזה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ב ּה :?נעשׂ ית  היוּ  מנים  וּ ׁש מוֹ נה וׁש ים  מאוֹ ת כּ ל ׁש ׁש  ס ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

קבּ ין . קפריסיןּת ׁש עה ּת לתא.יין וקבּ ין ּת לת  סאין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עּת יק . חיור חמר מביא קפריסין יין מצא א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם

ניחח ריח ִֵֵַַאר

קנּ מוֹ ן ׁש מ וֹ  קילוֹ ּת ׁש עה.בּ שׂ ם  4.32 ׁש הם  מנים  כּ אן9 ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאוֹ ת  ל ׁש ׁש  מגּ יעים   אי לבאר  כּ די הּמ נים  מנין  את חז"ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָמנ וּ 
אחד  כּ ל מנה  ׁש בעים  הרא ׁש וֹ נים אר בּ עה  מנים , וּ ׁש מ וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִׁש ים 
4 כּ פ וּ ל  16 אחד  כּ ל הניּ ים  ארבּ עה מנים , 280 הם : 4 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל
ה ּק וֹ ׁש ט  ׁש ל 12 ועוֹ ד 64 וע וֹ ד  280 נחבּ ר מנים, 64 הם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
מנים  368 הם : ה כּ ל  ס ק נּ מ וֹ ן ׁש ל 9 וע וֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
ואל מ כּ אן  ה כּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַה ּמ יעדים 

היטב לת ּק נם בּ קטוֹ רת  ׁש ערב וּ  דּ ברים האחד מוֹ נה  מּמ נין ואינם  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ס ּמ נים . כּ ר ׁש ינה.עשׂ ר את בּ וֹ רית לת ּק ן ׁש בּ א ע שׂ ב מין  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

קבּ ין:ה צּ יּפ וֹ רן קיל וֹ גרם .ּת ׁש עה  קפריסין:כּ -8 ה בּ א יין יין  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קפרס . ׁש מ וֹ  מּפ רי  א וֹ  קפריסין , וק בּ יןמעיר ּת לת סאין ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קבּ ים ,ּת לתא וׁש ׁש  סאים ׁש ׁש  זה מיּ ין לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר : : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
קבּ ין, ׁש ׁש  היא סאה  ׁש כּ ל כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
גּ ם  ׁש ה וּ א  סאין . וחצי ׁש ׁש  הכּ ל  ס סאה . חצי ה וּ א  ק בּ ין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ׁש 

ק בּ ין . ואחד  עשׂ רים וחצי כּ ן  ל פל גר קיל 5.553 היא סאה  (וכל ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ליטר) 28 לער וה א ,גרקיל 19.435.5 הל ס  אמת סאי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א)מּס כת ו ), ּת לת וקבּ ין  ּת לת  סאין כּ אן ׁש אמר  דּ מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין, ּת ׁש עה כּ ר ׁש ינה  בּ וֹ רית לעיל אוֹ מר כּ מוֹ  קבּ ין 21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא 
עיּ ן עצמם. בּ פני ק בּ ין  וג' עצמם  בּ פני סאין  ג' ל ׁש קוֹ ל ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קטה  א וֹ מרים וי ׁש  ׁש ם. יע יּ ן ה ּט עם. מה בּ אר  ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם .
כּ אן א ׁש כּ נז  בּ ני [ונסח  ה ּמ ליצה . לתפארת  זה לׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה בּ ריתא
אחד  ענין וה וּ א  ּת לתא . וקבּ ין ּת לתא סאין קפריסין יין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵה וּ א :

וּ נקבה]. זכר  חוריןלׁש וֹ ן חמר מביא  קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

ר וֹ בע. סד וֹ מית ׁש הוּ א.מלח כּ ל עׁש ן נתןמעלה רבּ י  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת חּס ר ואם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ה נּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף אלּ א אינוֹ  הצּ רי  אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ די באה היא למה כּ רׁש ינא בּ וֹ רית  הקּ טף . לׁש ּפ וֹ תמעצי  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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קבּ ין . קפריסיןּת ׁש עה ּת לתא.יין וקבּ ין ּת לת  סאין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עּת יק . חיור חמר מביא קפריסין יין מצא א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם

ניחח ריח ִֵֵַַאר

קנּ מוֹ ן ׁש מ וֹ  קילוֹ ּת ׁש עה.בּ שׂ ם  4.32 ׁש הם  מנים  כּ אן9 ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאוֹ ת  ל ׁש ׁש  מגּ יעים   אי לבאר  כּ די הּמ נים  מנין  את חז"ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָמנ וּ 
אחד  כּ ל מנה  ׁש בעים  הרא ׁש וֹ נים אר בּ עה  מנים , וּ ׁש מ וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִׁש ים 
4 כּ פ וּ ל  16 אחד  כּ ל הניּ ים  ארבּ עה מנים , 280 הם : 4 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל
ה ּק וֹ ׁש ט  ׁש ל 12 ועוֹ ד 64 וע וֹ ד  280 נחבּ ר מנים, 64 הם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
מנים  368 הם : ה כּ ל  ס ק נּ מ וֹ ן ׁש ל 9 וע וֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
ואל מ כּ אן  ה כּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַה ּמ יעדים 

היטב לת ּק נם בּ קטוֹ רת  ׁש ערב וּ  דּ ברים האחד מוֹ נה  מּמ נין ואינם  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ס ּמ נים . כּ ר ׁש ינה.עשׂ ר את בּ וֹ רית לת ּק ן ׁש בּ א ע שׂ ב מין  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

קבּ ין:ה צּ יּפ וֹ רן קיל וֹ גרם .ּת ׁש עה  קפריסין:כּ -8 ה בּ א יין יין  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קפרס . ׁש מ וֹ  מּפ רי  א וֹ  קפריסין , וק בּ יןמעיר ּת לת סאין ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קבּ ים ,ּת לתא וׁש ׁש  סאים ׁש ׁש  זה מיּ ין לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר : : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
קבּ ין, ׁש ׁש  היא סאה  ׁש כּ ל כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
גּ ם  ׁש ה וּ א  סאין . וחצי ׁש ׁש  הכּ ל  ס סאה . חצי ה וּ א  ק בּ ין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ׁש 

ק בּ ין . ואחד  עשׂ רים וחצי כּ ן  ל פל גר קיל 5.553 היא סאה  (וכל ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ליטר) 28 לער וה א ,גרקיל 19.435.5 הל ס  אמת סאי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א)מּס כת ו ), ּת לת וקבּ ין  ּת לת  סאין כּ אן ׁש אמר  דּ מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין, ּת ׁש עה כּ ר ׁש ינה  בּ וֹ רית לעיל אוֹ מר כּ מוֹ  קבּ ין 21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא 
עיּ ן עצמם. בּ פני ק בּ ין  וג' עצמם  בּ פני סאין  ג' ל ׁש קוֹ ל ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קטה  א וֹ מרים וי ׁש  ׁש ם. יע יּ ן ה ּט עם. מה בּ אר  ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם .
כּ אן א ׁש כּ נז  בּ ני [ונסח  ה ּמ ליצה . לתפארת  זה לׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה בּ ריתא
אחד  ענין וה וּ א  ּת לתא . וקבּ ין ּת לתא סאין קפריסין יין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵה וּ א :

וּ נקבה]. זכר  חוריןלׁש וֹ ן חמר מביא  קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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ר וֹ בע. סד וֹ מית ׁש הוּ א.מלח כּ ל עׁש ן נתןמעלה רבּ י  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת חּס ר ואם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ה נּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף אלּ א אינוֹ  הצּ רי  אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ די באה היא למה כּ רׁש ינא בּ וֹ רית  הקּ טף . לׁש ּפ וֹ תמעצי  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 
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ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
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חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
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לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 
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ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
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חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
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לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌
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דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער
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יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת. ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנ וּ : יעננוּ   הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

עוֹ לם יאהדונהי כּ ימי ויר וּ ׁש לים . יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
קדמניּ וֹ ת:וּ כ ׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן כב וֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע  גּ ל וּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים   ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית  תּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר 
ועל  ע וֹ ללינוּ  ועל טּפ נוּ  ועל  עלינוּ  ורחם בּ ּת ינ וּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלב וֹ א
ּת פ לּ תינוּ  את  וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים וקבּ ל  , ע ּמ י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ ּפ י משׂ את  לפני קטרת ּת פ לּ תי  תכּ וֹ ן  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ענין
לפני ׁש הקטיר  הּס ּמ ים  קטרת ׁש קּ בּ לת וּ כמוֹ  ערב , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
בּ ין ויּ עמד ׁש נּ אמר  בּ עם הנּ גף החל כּ אׁש ר  ה כּ הן ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
ׁש נּ אמר  ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, וּת עצר החיּ ים וּ בין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
ויּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן  הּמ גּ פה וּת עצר ויפ לּ ל ּפ נחס ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

ליהו מזבּ ח דּ וד  עוֹ לוֹ ת יאהדונהיׁש ם ויּ על  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו ויּ עתר וּת עצר יאהדונהיוּ ׁש למים לארץ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה
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אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער
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יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת. ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנ וּ : יעננוּ   הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

עוֹ לם יאהדונהי כּ ימי ויר וּ ׁש לים . יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
קדמניּ וֹ ת:וּ כ ׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן כב וֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע  גּ ל וּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים   ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית  תּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר 
ועל  ע וֹ ללינוּ  ועל טּפ נוּ  ועל  עלינוּ  ורחם בּ ּת ינ וּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלב וֹ א
ּת פ לּ תינוּ  את  וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים וקבּ ל  , ע ּמ י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ ּפ י משׂ את  לפני קטרת ּת פ לּ תי  תכּ וֹ ן  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ענין
לפני ׁש הקטיר  הּס ּמ ים  קטרת ׁש קּ בּ לת וּ כמוֹ  ערב , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
בּ ין ויּ עמד ׁש נּ אמר  בּ עם הנּ גף החל כּ אׁש ר  ה כּ הן ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
ׁש נּ אמר  ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, וּת עצר החיּ ים וּ בין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
ויּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן  הּמ גּ פה וּת עצר ויפ לּ ל ּפ נחס ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

ליהו מזבּ ח דּ וד  עוֹ לוֹ ת יאהדונהיׁש ם ויּ על  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו ויּ עתר וּת עצר יאהדונהיוּ ׁש למים לארץ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה
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יהו כּ יונרפא יאהדונהירפאנוּ  ונ וּ ׁש ע הוֹ ׁש יענוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
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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
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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
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