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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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דֹוׁש ה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָקּ ְדָרׁשָ
ִליָט”א מכ”ק ַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ִהילּוָלא ִלְכבֹוד יֹוָמא ְדּ
יק ְיסֹוד עֹוָלם ל ָהֱאלִֹקי ַצִדּ ֻקּבָ ל ַהְמּ ׁשֶ

י זי”ע ְרָעּבִ ַכי ׁשַ י ָמְרֵדּ ַרּבִ
ִנים רֹאׁש ַלֲעַדת ַהְמַכְוּ

-כ’ חשון תשע”ב-
בישיבת המיישר בבת ים
י”ט חשון תשע”ב לפ”ק הצה”ק רבי יהודה לייב אשלג

)בעל הסולם(  זצ”ל

הוא  השלושים  בשנות  ובא.  הממשמש  העולם  חורבן  על  רבות  זעק  הסולם  בעל 
זעקתי  “כבר  המשפט  מצוי  תרצ”ג-933’  משנת  )בכתביו  גדול  בקול  כך  על  התריע 
על קץ העולם”(. הוא התריע על השואה העומדת להתרחש על אירופה ועל הסכנה 
בישיבות  הזוהר  ספר  בלימוד  הצורך  על  הכריז  הוא  היהודי,  לעם  הצפויה  הגדולה 
פולין, ולשם כך אף נפגש עם רבנים ואדמורי”ם, בבקשה שייסדו סדרי לימוד בספר 
הזוהר בישיבותיהם, אך הם לא שעו לבקשותיו. הוא טען כי “נותנים 20 שנה זמן מן 
השמיים. וכמו”כ הבד”ץ עהח”ר זעקו עוד בשנת תרפ”א, ועוד הפעם בשנת תרצ”ב, 

שכל העולם יתאחדו ויסיימו אלף סיומי זוהר להצלת עם ישראל, וסיימו רק חלקית.

 רבנים וראשי ישיבות יקרים!
אנחנו כעת זועקים אליכם בתחנונים

לעורר את עם ישראל בלימוד הזוה”ק,
אתם ראשים של עם ישראל,

והאחריות של העם רובצת עליכם 

)שבת נה(

 יהּודים חושּו
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

(ירמיה פרק ל”ז) 

ָרָאה  ַזַצ”ל  ַלג  ַאׁשְ ֵליּב  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגהצה”ק 
ַעל  ָנַפל  דֹול  ּגָ ּוַפַחד  עֹוָלם,  ּבָ ְרָצה  ּפָ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ עֹוָלם  ְלֶחֶמת  ּמִ ׁשֶ
ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ִמיד  “ְלַהׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלַאְרֵצנּו  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ַהְלָבבֹות 
ן ָאַמר:  ים” ח”ו. ַעל ּכֵ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ הּוִדים ִמּנַ ל ַהּיְ ֶאת ּכָ
א  ִסְפָרא ּדָ דֹוׁש, “ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ר יֹוָחאי ּכֹוֵתב ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֱהיֹות ְוַרּבִ
לּות, ִהְתִחיל  ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ לֹוַמר, ּבְ לּוָתא”, ּכְ ִיְפקּון ִמּגָ
ְלָהִבין  יּוַכל  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּקֹוֶדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ַהּזֹוַהר  ם  ְלַתְרּגֵ
ֶפר  ָצא ָלאֹור ַהּסֵ ּיָ יֹום ׁשֶ ּבְ דֹוׁש, ְוָאַמר ׁשֶ ְוִלְלמֹד ֶאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ְוָכְך  דֹוָלה,  ּגְ ָלה  ַמּפָ ע  ָלָרׁשָ ִיְהֶיה  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ַעל  ָהִראׁשֹון 
ֶפר ַהּזֹוַהר, ָאז ָהָיה  ָרְך ָהִראׁשֹון ִמּסֵ ָצא ָלאֹור ַהּכְ ּיָ יֹום ׁשֶ ָהָיה ּבְ
אִצי ימ”ש.  ִליט ַהּנָ ל ׁשָ ְלָחָמה ׁשֶ ָלה ְוִנְגְמָרה ַהּמִ ע ַמּפָ לֹו ְלָהָרׁשָ

ה.  דֹוׁשָ יַע ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ְולֹא ִהְצִליַח ְזָממֹו ְלַהּגִ
)עיין שבת נ”ה. ילקוט שופטים רמז ס”ח(.
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תהלי זוהר 

וּ בכל  ׁש ּת ים. - לבב בּ כל אחת. הרי  - היא ה' את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואהבּת 
חמׁש . - לבני וׁש נּ נּת ם ארבּ ע. - מאד וּ בכל  ׁש ׁש . -  ַנפ ׁש◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
 וּ בלכּת ׁש בע . הרי - בּ בית  בּ ׁש בּת ׁש ׁש . הרי  - בּ ם ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוד בּ ר ּת 
עשׂ ר. הרי  - וּ בקוּ מ ּת ׁש ע. הרי -  ּוּ ב ׁש כב ׁש מוֹ נה. -  ַבדּ ר◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ין  לטטפת והיוּ  ע שׂ רה. אחת הרי -  יד על לאוֹ ת ◌ֵֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ ק ׁש ר ּת ם
וּ בׁש ערי בּ ית מזזוֹ ת על  וּ כתבּת ם עשׂ רה. ׁש ּת ים הרי  - ֵעיני◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ יּ מין, ּת לוּ י וֹ ת הלּ ל וּ  הּמ צווֹ ת עשׂ רה ׁש לש ע שׂ רה. ׁש ׁש  הרי -ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ׁש ּמ תעוֹ רר זמן  וּ בכל .צרי וכ בּ יּ מין , נכלל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְוהמאל
נכלל  המאל יזכּ וּ , אם ולכן בּ ראׁש . מתחיל היּ מין ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַהמאל,
וסימן  המאל. וׁש וֹ לט בּ מאל , נכלל היּ מין א, ואם ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מין.
המאל  מק וֹ ם וּ בכל ּת לכוּ . בּ חּק תי אם כּ מוֹ  בּ ראׁש , אם ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָלזה,
כּ מ וֹ  דּ ינוֹ  מתחזּ ק  ּכ אחר  היּ מין, בּ ס וֹ ד בּ אהבה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמתעוֹ רר
בּ דּ ברים החברים העירוּ  וזה מקוֹ ם, בּ כל צרי וכ , ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ נׁש ק וֹ . ח יּ יא ר בּ י  בּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהלּ לוּ .

האר ל  אד ה רית  אר זה  לאדני  יעקב  זה  ה '  ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֻנא

וגו 'נאם לימיני ׁש ב לאדני  א)ה ' בראשית :(קי , פ' ח"א  נ:)[זוהר ](דף  ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י ּפ תח  ק)עוֹ ד  ׁש ב (תהלים לאדני ה' נאם ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌
הדּ רגּ ה - לאדני ה' נאם .לרגלי הדם   איבי אׁש ית עד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִלימיני 
לקר לימיני, ׁש ב אוֹ מרת הּת חּת וֹ נה לדּ רגּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה

בּ דרוֹ מית, ׁש ל מערבית כּ חם את לׁש בּ ר  כּ די בּ ימין , שׂ מאל  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָֹ◌ֶ◌
ה' נאם - לאדני ה' נאם וּ מזּ לוֹ ת . כוֹ כבים עוֹ בדי העּמ ים ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר

זה - לאדני יעקב. ג )זה הארץ.(יהושע  כּ ל אדוֹ ן הבּ רית אר וֹ ן ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ ּה  ׁש כּ תוּ ב ׁש מּט ה, זוֹ  - לאדני  יוֹ בל. זה - ה' נאם אחר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
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וּ בכל  ׁש ּת ים. - לבב בּ כל אחת. הרי  - היא ה' את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואהבּת 
חמׁש . - לבני וׁש נּ נּת ם ארבּ ע. - מאד וּ בכל  ׁש ׁש . -  ַנפ ׁש◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
 וּ בלכּת ׁש בע . הרי - בּ בית  בּ ׁש בּת ׁש ׁש . הרי  - בּ ם ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוד בּ ר ּת 
עשׂ ר. הרי  - וּ בקוּ מ ּת ׁש ע. הרי -  ּוּ ב ׁש כב ׁש מוֹ נה. -  ַבדּ ר◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ין  לטטפת והיוּ  ע שׂ רה. אחת הרי -  יד על לאוֹ ת ◌ֵֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ ק ׁש ר ּת ם
וּ בׁש ערי בּ ית מזזוֹ ת על  וּ כתבּת ם עשׂ רה. ׁש ּת ים הרי  - ֵעיני◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ יּ מין, ּת לוּ י וֹ ת הלּ ל וּ  הּמ צווֹ ת עשׂ רה ׁש לש ע שׂ רה. ׁש ׁש  הרי -ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ׁש ּמ תעוֹ רר זמן  וּ בכל .צרי וכ בּ יּ מין , נכלל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְוהמאל
נכלל  המאל יזכּ וּ , אם ולכן בּ ראׁש . מתחיל היּ מין ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַהמאל,
וסימן  המאל. וׁש וֹ לט בּ מאל , נכלל היּ מין א, ואם ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מין.
המאל  מק וֹ ם וּ בכל ּת לכוּ . בּ חּק תי אם כּ מוֹ  בּ ראׁש , אם ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָלזה,
כּ מ וֹ  דּ ינוֹ  מתחזּ ק  ּכ אחר  היּ מין, בּ ס וֹ ד בּ אהבה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמתעוֹ רר
בּ דּ ברים החברים העירוּ  וזה מקוֹ ם, בּ כל צרי וכ , ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ נׁש ק וֹ . ח יּ יא ר בּ י  בּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהלּ לוּ .

האר ל  אד ה רית  אר זה  לאדני  יעקב  זה  ה '  ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֻנא

וגו 'נאם לימיני ׁש ב לאדני  א)ה ' בראשית :(קי , פ' ח"א  נ:)[זוהר ](דף  ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י ּפ תח  ק)עוֹ ד  ׁש ב (תהלים לאדני ה' נאם ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌
הדּ רגּ ה - לאדני ה' נאם .לרגלי הדם   איבי אׁש ית עד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִלימיני 
לקר לימיני, ׁש ב אוֹ מרת הּת חּת וֹ נה לדּ רגּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה

בּ דרוֹ מית, ׁש ל מערבית כּ חם את לׁש בּ ר  כּ די בּ ימין , שׂ מאל  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָֹ◌ֶ◌
ה' נאם - לאדני ה' נאם וּ מזּ לוֹ ת . כוֹ כבים עוֹ בדי העּמ ים ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר

זה - לאדני יעקב. ג )זה הארץ.(יהושע  כּ ל אדוֹ ן הבּ רית אר וֹ ן ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ ּה  ׁש כּ תוּ ב ׁש מּט ה, זוֹ  - לאדני  יוֹ בל. זה - ה' נאם אחר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
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כא) מתחיל (שמות  היּ מין  ׁש הרי - לימיני  ׁש ב אדני . את ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאהבּת י 
א ז וֹ  ׁש מּט ה ראה, בּ א בּ ימין. לקר  צרי וּ ׁש מּט ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַבּ יּ וֹ בל ,
כּ ׁש ר וֹ צה ׁש נּ בראת. מיּ וֹ ם וּ בשׂ מאל בּ ימין ׁש לם  בּ קיּ וּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנק ׁש רת
הזּ ה. העוֹ לם את וּ ברא כּ נגדּ ּה  שׂ מאל זר וֹ ע  הוֹ ׁש יט ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק ר ,
האלף  ׁש ל  הזּ מן עד  קיּ וּ ם בּ וֹ  אין שׂ מאל, מצּ ד ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בגלל
בּ ין  ּת היה ואז בּ ימין. אז מתקר לח וּ ד י וֹ ם ׁש בּ אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהביעי ,
וארץ  חדׁש ים ׁש מים ויּמ צאוּ  ׁש לם, בּ קיּ וּ ם והמאל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין
ׁש ב  נעמיד בּ ּמ ה , ּכ אם לע וֹ למים. מם תזוּ ז א ואז ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחדׁש ה ,

הדםלימיני  איבי אׁש ית עד ׁש כּ תוּ ב  ידוּ ע, זמן עד  אלּ א ? ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֲ◌
לעוֹ למים, מם תזוּ ז א  זמן בּ אוֹ תוֹ  אבל תמיד. וא , ְלרגלי◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

נד )ׁש כּ תוּ ב  אחד .(ישעיה  הכּ ל להי וֹ ת ּת פרצי, וּ שׂ מאול ימין כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌

 א נמנה  מצות ע רה לְְְְִִֵֶָָֹ

וגו'נאם לימיני ׁש ב לאדני א)ה ' תרומה:(קי , פ ' ח "ב (דף[זוהר ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ה וּ א]קס"ב.)  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את לאהב  היּ מין, ראׁש ית ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵזוֹ 
וּ מיהוּ  ׁש לּ וֹ , הדּ בקוּ ת ׁש ל הימין)?בּ אהבה התעוררות של  (האהבה  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את ׁש אוֹ הב מי  האהבה. מעוֹ רר ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,
דּ ברי  כּ ל בּ אהבה. וּ מקבּ לוֹ  אליו ימינוֹ  את מעיר הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵהוּ א,
וּ מביאה רוּ ח ממ ׁש יכה רוּ ח ברצוֹ ן, א לּ א תלוּ יים א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

- זה וסימנ ונׁש מתוֹ (איובלד )רוּ ח, רוּ חוֹ  ל בּ וֹ  אליו י שׂ ים אם ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הוּ א,  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  אהבה האדם כּ ׁש ּמ עוֹ רר  יאסף. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵאליו
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  גונים, בּ ׁש ׁש ה א לּ א נעוֹ רה א היּ מין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ ת

ו) ׁש ׁש ה(דברים כּ אן הרי  .מאד וּ בכל   נפׁש וּ בכל לבב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
בּ כל  אוֹ  כתוּ ב  א ׁש הרי  זה , אוֹ  זה אוֹ  תאמר  ׁש א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְגונים.
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יהו יׁש לח  ּעז:איבי בּ קרב רדה מצּ יּ וֹ ן 
מׁש חרג  מרחם קדׁש  ּב הדרי חיל בּ יוֹ ם נדבת  עּמ

:ילדתי טל ד ליהו ינּ חםנׁש בּ ע אּת הוא 
צדק: מלכּ י דּ ברתי על לעוֹ לם ימינהכהן על אדני 

תהלי זוהר 

לב  כּ לּ ם, את  צרי אלּ א . מאד בּ כל אוֹ   נפׁש בּ כל  אוֹ  ְלבב◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ֵ◌
אליו, ימינוֹ  את  מעיר הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ואז וּ ממ וֹ ן. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְונפ ׁש 

אוֹ תוֹ . וּ מקבּ ל כּ נגדּ וֹ  אוֹ תּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵוּ פוֹ ׁש ט

כּ תוּ ב,ז ועל קו)ה לימיני(תהלים  ׁש ב לאדני  ה' וסוֹ ד נאם . ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌
דּ רגּ תוֹ  על  הּמ ל ׁש דּ וד בוֹ , הערנוּ  הרי הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב
בּ ימין : כּ אן מצווֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש  בּ יּ מין. כּ ׁש נּ קׁש ר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָאמר,
וּ בכל  ׁש ּת ים. - לבב בּ כל אחת. הרי  - היא ה' את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואהבּת 
חמׁש . - לבני וׁש נּ נּת ם ארבּ ע. - מאד וּ בכל  ׁש ׁש . -  ַנפ ׁש◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
 וּ בלכּת ׁש בע . הרי - בּ בית  בּ ׁש בּת ׁש ׁש . הרי  - בּ ם ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוד בּ ר ּת 
עשׂ ר. הרי  - וּ בקוּ מ ּת ׁש ע. הרי -  ּוּ ב ׁש כב ׁש מוֹ נה. -  ַבדּ ר◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ין  לטטפת והיוּ  ע שׂ רה. אחת הרי -  יד על לאוֹ ת ◌ֵֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ ק ׁש ר ּת ם
וּ בׁש ערי בּ ית מזזוֹ ת על  וּ כתבּת ם עשׂ רה. ׁש ּת ים הרי  - ֵעיני◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ יּ מין, ּת לוּ י וֹ ת הלּ ל וּ  הּמ צווֹ ת עשׂ רה ׁש לש ע שׂ רה. ׁש ׁש  הרי -ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ׁש ּמ תעוֹ רר זמן  וּ בכל .צרי וכ בּ יּ מין , נכלל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְוהמאל
נכלל  המאל יזכּ וּ , אם ולכן בּ ראׁש . מתחיל היּ מין ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַהמאל,
וסימן  המאל. וׁש וֹ לט בּ מאל , נכלל היּ מין א, ואם ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מין.
המאל  מק וֹ ם וּ בכל ּת לכוּ . בּ חּק תי אם כּ מוֹ  בּ ראׁש , אם ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָלזה,
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כא) מתחיל (שמות  היּ מין  ׁש הרי - לימיני  ׁש ב אדני . את ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאהבּת י 
א ז וֹ  ׁש מּט ה ראה, בּ א בּ ימין. לקר  צרי וּ ׁש מּט ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַבּ יּ וֹ בל ,
כּ ׁש ר וֹ צה ׁש נּ בראת. מיּ וֹ ם וּ בשׂ מאל בּ ימין ׁש לם  בּ קיּ וּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנק ׁש רת
הזּ ה. העוֹ לם את וּ ברא כּ נגדּ ּה  שׂ מאל זר וֹ ע  הוֹ ׁש יט ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק ר ,
האלף  ׁש ל  הזּ מן עד  קיּ וּ ם בּ וֹ  אין שׂ מאל, מצּ ד ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בגלל
בּ ין  ּת היה ואז בּ ימין. אז מתקר לח וּ ד י וֹ ם ׁש בּ אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהביעי ,
וארץ  חדׁש ים ׁש מים ויּמ צאוּ  ׁש לם, בּ קיּ וּ ם והמאל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין
ׁש ב  נעמיד בּ ּמ ה , ּכ אם לע וֹ למים. מם תזוּ ז א ואז ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחדׁש ה ,

הדםלימיני  איבי אׁש ית עד ׁש כּ תוּ ב  ידוּ ע, זמן עד  אלּ א ? ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֲ◌
לעוֹ למים, מם תזוּ ז א  זמן בּ אוֹ תוֹ  אבל תמיד. וא , ְלרגלי◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

נד )ׁש כּ תוּ ב  אחד .(ישעיה  הכּ ל להי וֹ ת ּת פרצי, וּ שׂ מאול ימין כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌

 א נמנה  מצות ע רה לְְְְִִֵֶָָֹ

וגו'נאם לימיני ׁש ב לאדני א)ה ' תרומה:(קי , פ ' ח "ב (דף[זוהר ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ה וּ א]קס"ב.)  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את לאהב  היּ מין, ראׁש ית ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵזוֹ 
וּ מיהוּ  ׁש לּ וֹ , הדּ בקוּ ת ׁש ל הימין)?בּ אהבה התעוררות של  (האהבה  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את ׁש אוֹ הב מי  האהבה. מעוֹ רר ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,
דּ ברי  כּ ל בּ אהבה. וּ מקבּ לוֹ  אליו ימינוֹ  את מעיר הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵהוּ א,
וּ מביאה רוּ ח ממ ׁש יכה רוּ ח ברצוֹ ן, א לּ א תלוּ יים א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

- זה וסימנ ונׁש מתוֹ (איובלד )רוּ ח, רוּ חוֹ  ל בּ וֹ  אליו י שׂ ים אם ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הוּ א,  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  אהבה האדם כּ ׁש ּמ עוֹ רר  יאסף. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵאליו
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  גונים, בּ ׁש ׁש ה א לּ א נעוֹ רה א היּ מין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ ת

ו) ׁש ׁש ה(דברים כּ אן הרי  .מאד וּ בכל   נפׁש וּ בכל לבב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
בּ כל  אוֹ  כתוּ ב  א ׁש הרי  זה , אוֹ  זה אוֹ  תאמר  ׁש א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְגונים.
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יהו יׁש לח  ּעז:איבי בּ קרב רדה מצּ יּ וֹ ן 
מׁש חרג  מרחם קדׁש  ּב הדרי חיל בּ יוֹ ם נדבת  עּמ

:ילדתי טל ד ליהו ינּ חםנׁש בּ ע אּת הוא 
צדק: מלכּ י דּ ברתי על לעוֹ לם ימינהכהן על אדני 

תהלי זוהר 

לב  כּ לּ ם, את  צרי אלּ א . מאד בּ כל אוֹ   נפׁש בּ כל  אוֹ  ְלבב◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ֵ◌
אליו, ימינוֹ  את  מעיר הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ואז וּ ממ וֹ ן. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְונפ ׁש 

אוֹ תוֹ . וּ מקבּ ל כּ נגדּ וֹ  אוֹ תּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵוּ פוֹ ׁש ט

כּ תוּ ב,ז ועל קו)ה לימיני(תהלים  ׁש ב לאדני  ה' וסוֹ ד נאם . ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌
דּ רגּ תוֹ  על  הּמ ל ׁש דּ וד בוֹ , הערנוּ  הרי הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב
בּ ימין : כּ אן מצווֹ ת עשׂ רה ׁש ׁש  בּ יּ מין. כּ ׁש נּ קׁש ר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָאמר,
וּ בכל  ׁש ּת ים. - לבב בּ כל אחת. הרי  - היא ה' את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואהבּת 
חמׁש . - לבני וׁש נּ נּת ם ארבּ ע. - מאד וּ בכל  ׁש ׁש . -  ַנפ ׁש◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
 וּ בלכּת ׁש בע . הרי - בּ בית  בּ ׁש בּת ׁש ׁש . הרי  - בּ ם ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוד בּ ר ּת 
עשׂ ר. הרי  - וּ בקוּ מ ּת ׁש ע. הרי -  ּוּ ב ׁש כב ׁש מוֹ נה. -  ַבדּ ר◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ין  לטטפת והיוּ  ע שׂ רה. אחת הרי -  יד על לאוֹ ת ◌ֵֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ ק ׁש ר ּת ם
וּ בׁש ערי בּ ית מזזוֹ ת על  וּ כתבּת ם עשׂ רה. ׁש ּת ים הרי  - ֵעיני◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ יּ מין, ּת לוּ י וֹ ת הלּ ל וּ  הּמ צווֹ ת עשׂ רה ׁש לש ע שׂ רה. ׁש ׁש  הרי -ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ׁש ּמ תעוֹ רר זמן  וּ בכל .צרי וכ בּ יּ מין , נכלל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְוהמאל
נכלל  המאל יזכּ וּ , אם ולכן בּ ראׁש . מתחיל היּ מין ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַהמאל,
וסימן  המאל. וׁש וֹ לט בּ מאל , נכלל היּ מין א, ואם ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מין.
המאל  מק וֹ ם וּ בכל ּת לכוּ . בּ חּק תי אם כּ מוֹ  בּ ראׁש , אם ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָלזה,



יתה זוהר הלימוד1068 תמוזסדר א  ליו

קיתהלי מזמור  | לחודש  כג | חמישי ספר 

מלכים: אּפ וֹ  בּ יוֹ ם מחץומחץ גויּ וֹ ת מלא בּ גּ וֹ ים ידין 
רבּ ה: ארץ על יריםזראׁש  כּ ן על ׁש ּת ה י בּ דּ ר מנּ חל 

ראׁש :
תהלי זוהר 

כּ מ וֹ  דּ ינוֹ  מתחזּ ק  ּכ אחר  היּ מין, בּ ס וֹ ד בּ אהבה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמתעוֹ רר
בּ דּ ברים החברים העירוּ  וזה מקוֹ ם, בּ כל צרי וכ , ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ נׁש ק וֹ . ח יּ יא ר בּ י  בּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהלּ לוּ .

 עד בג מיחד היכל נמצאי   ה ק על   גיההר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻל 

וגו 'ידין  גויּ וֹ ת מלא ו )ּב גּ וֹ ים ח"א:(קי , תורה](לח:)[זוהר ידין זוהר ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌◌◌

רבי  אמר  רבה. ארץ על ראש מחץ גויות מלא בגוים
הרביעי בהיכל התחתון]שמעון עדן בגן אבלי [אשר אותן כל שם

וכאשר עכו"ם, העמים ע"י  שנהרגו אותן וכל  וירושלם ציון
כל  ואז לבכות, מתחיל  הוא ביניהם  ועומד  נכנס המשיח 
מתחיל  והוא אותו, ומנחמים בו אוחזים דוד מגזע הנשיאים
ההוא, בקול ומתאחד  יוצא שהקול עד  לבכות שנית פעם
יורד  וכאשר  חודש , ראש עד  שם ושוהה למעלה עולה והוא
והארה ורפואות מאירות ובהירות אורות כמה עמו יורדים
עם שסבלו ומכאובים מחלות ובעלי ההרוגים אותן לכל

ושם אדרת לובש הוא ואז כלנח המשיח, ונצטיירים קקים
ההיא  באדרת עכו "ם העמים ע"י שנהרגו  ההרוגים ,אותן

אדרת בתוך שם ונחקקת למעלה האדרת אותה ומעלה
ולדון  ההוא אדרת ללבוש עתיד והקב"ה המלך, של העליונה
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תהלי זוהר 

ראש  מחץ גויות מלא בגוים ידין כתיב וע"ז העמים, אותן
רבה. ארץ על 

 עד בג מיחד היכל נמצאי   ה ק על   גיההר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻל 

וגו 'ידין  גויּ וֹ ת מלא ו )ּב גּ וֹ ים ח"א:(קי, תורה](לח:)[זוהר ידין זוהר ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
רבי  אמר  רבה. ארץ על ראש מחץ  גויּ וֹ ת  מלא ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַבּ גּ וֹ ים

הרביעי בהיכל התחתון]שמעון עדן בגן אבלי [אשר אותן כל שם
וכאשר עכו"ם, העמים ע"י  שנהרגו אותן וכל  וירושלם ציון
כל  ואז לבכות, מתחיל  הוא ביניהם  ועומד  נכנס המשיח 
מתחיל  והוא אותו, ומנחמים בו אוחזים דוד מגזע הנשיאים
והוא ההוא, בקול ומתאחד  יוצא שהקול עד לבכות שנית פעם
יורדים יורד וכאשר  חודש, ראש עד שם ושוהה  למעלה עולה
אותן  לכל והארה ורפואות מאירות ובהירות אורות כמה  עמו
ואז  המשיח, עם שסבלו ומכאובים מחלות ובעלי ההרוגים

ושם אדרת לובש ההרוגים הוא אותן  כל ונצטיירים נחקקים 
ההיא  באדרת עכו"ם העמים ע "י  אותהשנהרגו ומעלה ,

המלך , של  העליונה אדרת בתוך שם ונחקקת למעלה האדרת
וע"ז  העמים, אותן ולדון  ההוא אדרת ללבוש עתיד  והקב"ה

רבה. ארץ  על  ראש מחץ גויות מלא בגוים ידין כתיב
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מלכים: אּפ וֹ  בּ יוֹ ם מחץומחץ גויּ וֹ ת מלא בּ גּ וֹ ים ידין 
רבּ ה: ארץ על יריםזראׁש  כּ ן על ׁש ּת ה י בּ דּ ר מנּ חל 

ראׁש :
תהלי זוהר 

כּ מ וֹ  דּ ינוֹ  מתחזּ ק  ּכ אחר  היּ מין, בּ ס וֹ ד בּ אהבה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמתעוֹ רר
בּ דּ ברים החברים העירוּ  וזה מקוֹ ם, בּ כל צרי וכ , ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ נׁש ק וֹ . ח יּ יא ר בּ י  בּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהלּ לוּ .

 עד בג מיחד היכל נמצאי   ה ק על   גיההר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻל 

וגו 'ידין  גויּ וֹ ת מלא ו )ּב גּ וֹ ים ח"א:(קי , תורה](לח:)[זוהר ידין זוהר ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌◌◌

רבי  אמר  רבה. ארץ על ראש מחץ גויות מלא בגוים
הרביעי בהיכל התחתון]שמעון עדן בגן אבלי [אשר אותן כל שם

וכאשר עכו"ם, העמים ע"י  שנהרגו אותן וכל  וירושלם ציון
כל  ואז לבכות, מתחיל  הוא ביניהם  ועומד  נכנס המשיח 
מתחיל  והוא אותו, ומנחמים בו אוחזים דוד מגזע הנשיאים
ההוא, בקול ומתאחד  יוצא שהקול עד  לבכות שנית פעם
יורד  וכאשר  חודש , ראש עד  שם ושוהה למעלה עולה והוא
והארה ורפואות מאירות ובהירות אורות כמה עמו יורדים
עם שסבלו ומכאובים מחלות ובעלי ההרוגים אותן לכל

ושם אדרת לובש הוא ואז כלנח המשיח, ונצטיירים קקים
ההיא  באדרת עכו "ם העמים ע"י שנהרגו  ההרוגים ,אותן

אדרת בתוך שם ונחקקת למעלה האדרת אותה ומעלה
ולדון  ההוא אדרת ללבוש עתיד והקב"ה המלך, של העליונה
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תהלי זוהר 

ראש  מחץ גויות מלא בגוים ידין כתיב וע"ז העמים, אותן
רבה. ארץ על 

 עד בג מיחד היכל נמצאי   ה ק על   גיההר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻל 

וגו 'ידין  גויּ וֹ ת מלא ו )ּב גּ וֹ ים ח"א:(קי, תורה](לח:)[זוהר ידין זוהר ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
רבי  אמר  רבה. ארץ על ראש מחץ  גויּ וֹ ת  מלא ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַבּ גּ וֹ ים

הרביעי בהיכל התחתון]שמעון עדן בגן אבלי [אשר אותן כל שם
וכאשר עכו"ם, העמים ע"י  שנהרגו אותן וכל  וירושלם ציון
כל  ואז לבכות, מתחיל  הוא ביניהם  ועומד  נכנס המשיח 
מתחיל  והוא אותו, ומנחמים בו אוחזים דוד מגזע הנשיאים
והוא ההוא, בקול ומתאחד  יוצא שהקול עד לבכות שנית פעם
יורדים יורד וכאשר  חודש, ראש עד שם ושוהה  למעלה עולה
אותן  לכל והארה ורפואות מאירות ובהירות אורות כמה  עמו
ואז  המשיח, עם שסבלו ומכאובים מחלות ובעלי ההרוגים

ושם אדרת לובש ההרוגים הוא אותן  כל ונצטיירים נחקקים 
ההיא  באדרת עכו"ם העמים ע "י  אותהשנהרגו ומעלה ,

המלך , של  העליונה אדרת בתוך שם ונחקקת למעלה האדרת
וע"ז  העמים, אותן ולדון  ההוא אדרת ללבוש עתיד  והקב"ה

רבה. ארץ  על  ראש מחץ גויות מלא בגוים ידין כתיב
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תהלי שימוש

תהלי זוהר 

 עלי סד וד א א  להית! צרי היה  לב כל לבב ? ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָכל 
רע ביצר  ט ב יצר   לבב  כל  ה' א דה  ל"ה  לה דת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָרצה

לבבאוֹ דה  ּב כל א)ה' ויצא:(קיא , פ ' ח"א קנה :)[זוהר הּפ עם](דף ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ואמר, ּפ תח ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ה'. את קיא)אוֹ דה אוֹ דה(תהלים ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
לבב  בּ כל ועדה. יׁש רים בּ סוֹ ד לבב  בּ כל היהה' לב  בּ כל ? ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

להיוֹ ת רצהצרי ה ּק דוֹ ׁש  הם ׁש ל עליוֹ ן בּ סוֹ ד  דּ וד אלּ א ! ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
טוֹ ב  בּ יצר - לבב בּ כל ה' אוֹ דה הוּ א.  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלה וֹ דוֹ ת

שׂ מאל . ואחד  ימין אחד הצּ דדים , ׁש ני  ואלּ וּ  רע, ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ביצר 

הזּ ה,בּ ס וֹ ד  העוֹ לם ׁש ל הצּ דדים ׁש אר  הם אלּ וּ  - ועדה יׁש רים ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
בּ סוֹ  ודרוֹ ם. צפוֹ ן כּ מוֹ  לבב  הםׁש הרי אלּ וּ  - י ׁש רים ד ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

זהוּ  - ועדה  ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  ׁש ה ׁש הם  העוֹ לם, צדדי  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש אר
וכתוּ ב יהוּ דה , ׁש ל קלב )הּמ ק וֹ ם וכתוּ ב (תהלים אל ּמ דם. זוֹ  ועדתי  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

יב ) כּ תיב(הושע  וגוֹ '. אל עם רד  עד קלח)ויהוּ דה אוֹ ד(תהלים  ִ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב  נאמר , אחד  בּ מק וֹ ם כּ אן אזּמ ר ךּ . אהים נגד לבּ י ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְבכל
לחבּ ר ׁש ירה, אמר הזּ וֹ  לדּ ר גּ ה ׁש הרי אזּמ רךּ , אהים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶנגד 
אחוּ ז  הצּ דדים. בּ כל אחוּ ז יהוּ דה  ראה, בּ א לימין. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
וראׁש יתוֹ  המאל, מצּ ד בּ א הוּ א ׁש הרי  בּ ּמ זרח. אחוּ ז ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ דּ ר וֹ ם,
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בּ גּ וּ ף. ונאחז לימין הוֹ ל ׁש הוּ א מ וּ ם בּ דּ ר וֹ ם, ואחוּ ז  ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ צּ פוֹ ן,
ו ּת עמד , מלּ דת. וּת עמד ה'. את אוֹ דה  ה ּפ עם , ּכ ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמוּ ם
מרכּ בה נתקן הכּ ל ׁש הרי כּ ראוּ י, הבּ רית ׁש ל בּ ּק יּ וּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עמדה

◌ָ◌ְקד וֹ ׁש ה.

געי מ ל מלת  לה"ה  ות חת  ה ירת  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָעב דת

וגו'הללוּ י ּה  ה ' א)א וֹ דה וישלח:(קיא, פ' א' חלק קעח:)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

ואמר , אלעזר  רבּ י  קיא)ּפ תח ה'(שם אוֹ דה הללוּ י ּה  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ א אבל ּפ ר ׁש וּ ה וּ , זה ּפ סוּ ק ועדה, יׁש רים בּ סוֹ ד לבב ֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ כל
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ עבוֹ דת מׁש ּת דּ ל היה ימיו כּ ל   ה ּמ ל דּ וד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְראה,
בּ ׁש יר וֹ ת וּ מוֹ דה וּ מׁש בּ ח הלּ ילה בּ חצוֹ ת קם והיה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א,
מעלה. ׁש ל בּ ּמ לכוּ ת מקוֹ מוֹ  לתּק ן כּ די ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ ח וֹ ת
ׁש הּק דוֹ ׁש  יוֹ דע היה הלּ ילה , בּ חצוֹ ת צפ וֹ ן ר וּ ח  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש ּמ תעוֹ רר 
עם להׁש ּת ע ׁש ע עדן בּ גן  מתע וֹ רר ׁש עה בּ א וֹ ת ּה  הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בּ ׁש ירים וּ מתגּ בּ ר ׁש עה בּ אוֹ תּה  קם היה והוּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,

החר. ׁש עוֹ לה עד הוּ א ותׁש בּ חוֹ ת  ּבּ ר ו ׁש כּ ׁש הּק ד וֹ ׁש  מוּ ם  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ לּ ם  ׁש בּ גּ ן , הצּ דּ יקים וכל ׁש הוּ א בּ ארנ וּ  הרי עדן, בּ גן ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

לקוֹ ל וֹ  כּ כּ תוּ במקׁש יבים ח), לקוֹ ל(שיר  מק ׁש יבים חברים ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ יּ וֹ ם, עליו  ּמׁש ו חסד ׁש ל  חוּ ט אלּ א עוֹ ד, וא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהׁש מיעני.

ׁש כּ תוּ ב ׁש נּ אמר, מב )כּ מוֹ  וּ ב לּ ילה(תהלים חס דּ וֹ  ה' יצ וּ ה יוֹ מם ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אוֹ מר,ׁש יר ׁש הוּ א תוֹ רה דּ ברי  ׁש אוֹ תם אלּ א עוֹ ד, וא ע ּמ י . ה ִ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

דּ וד  ולכן הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לפני וּ מתעּט רים עוֹ לים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌כּ לּ ם
ראה, בּ א  אדוֹ נ וֹ . בּ עבוֹ דת בּ לּ ילה מׁש ּת דּ ל היה הלל וּ י ּה הּמ ל, ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש לּ מעלה ׁש נינוּ  הרי אמר, ׁש דּ וד  ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת אוֹ תן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
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אודה  א)הללויה קיא ]:(קיא, לפרק תהלי אוהבי.[שימוש ל שירבו

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

 עלי סד וד א א  להית! צרי היה  לב כל לבב ? ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָכל 
רע ביצר  ט ב יצר   לבב  כל  ה' א דה  ל"ה  לה דת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָרצה

לבבאוֹ דה  ּב כל א)ה' ויצא:(קיא , פ ' ח"א קנה :)[זוהר הּפ עם](דף ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ואמר, ּפ תח ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ה'. את קיא)אוֹ דה אוֹ דה(תהלים ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
לבב  בּ כל ועדה. יׁש רים בּ סוֹ ד לבב  בּ כל היהה' לב  בּ כל ? ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

להיוֹ ת רצהצרי ה ּק דוֹ ׁש  הם ׁש ל עליוֹ ן בּ סוֹ ד  דּ וד אלּ א ! ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
טוֹ ב  בּ יצר - לבב בּ כל ה' אוֹ דה הוּ א.  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלה וֹ דוֹ ת

שׂ מאל . ואחד  ימין אחד הצּ דדים , ׁש ני  ואלּ וּ  רע, ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ביצר 

הזּ ה,בּ ס וֹ ד  העוֹ לם ׁש ל הצּ דדים ׁש אר  הם אלּ וּ  - ועדה יׁש רים ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
בּ סוֹ  ודרוֹ ם. צפוֹ ן כּ מוֹ  לבב  הםׁש הרי אלּ וּ  - י ׁש רים ד ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

זהוּ  - ועדה  ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  ׁש ה ׁש הם  העוֹ לם, צדדי  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש אר
וכתוּ ב יהוּ דה , ׁש ל קלב )הּמ ק וֹ ם וכתוּ ב (תהלים אל ּמ דם. זוֹ  ועדתי  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

יב ) כּ תיב(הושע  וגוֹ '. אל עם רד  עד קלח)ויהוּ דה אוֹ ד(תהלים  ִ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב  נאמר , אחד  בּ מק וֹ ם כּ אן אזּמ ר ךּ . אהים נגד לבּ י ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְבכל
לחבּ ר ׁש ירה, אמר הזּ וֹ  לדּ ר גּ ה ׁש הרי אזּמ רךּ , אהים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶנגד 
אחוּ ז  הצּ דדים. בּ כל אחוּ ז יהוּ דה  ראה, בּ א לימין. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
וראׁש יתוֹ  המאל, מצּ ד בּ א הוּ א ׁש הרי  בּ ּמ זרח. אחוּ ז ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ דּ ר וֹ ם,
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בּ גּ וּ ף. ונאחז לימין הוֹ ל ׁש הוּ א מ וּ ם בּ דּ ר וֹ ם, ואחוּ ז  ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ צּ פוֹ ן,
ו ּת עמד , מלּ דת. וּת עמד ה'. את אוֹ דה  ה ּפ עם , ּכ ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמוּ ם
מרכּ בה נתקן הכּ ל ׁש הרי כּ ראוּ י, הבּ רית ׁש ל בּ ּק יּ וּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עמדה

◌ָ◌ְקד וֹ ׁש ה.

געי מ ל מלת  לה"ה  ות חת  ה ירת  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָעב דת

וגו'הללוּ י ּה  ה ' א)א וֹ דה וישלח:(קיא, פ' א' חלק קעח:)[זוהר ](דף ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

ואמר , אלעזר  רבּ י  קיא)ּפ תח ה'(שם אוֹ דה הללוּ י ּה  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ א אבל ּפ ר ׁש וּ ה וּ , זה ּפ סוּ ק ועדה, יׁש רים בּ סוֹ ד לבב ֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ כל
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ עבוֹ דת מׁש ּת דּ ל היה ימיו כּ ל   ה ּמ ל דּ וד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְראה,
בּ ׁש יר וֹ ת וּ מוֹ דה וּ מׁש בּ ח הלּ ילה בּ חצוֹ ת קם והיה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א,
מעלה. ׁש ל בּ ּמ לכוּ ת מקוֹ מוֹ  לתּק ן כּ די ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ ח וֹ ת
ׁש הּק דוֹ ׁש  יוֹ דע היה הלּ ילה , בּ חצוֹ ת צפ וֹ ן ר וּ ח  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש ּמ תעוֹ רר 
עם להׁש ּת ע ׁש ע עדן בּ גן  מתע וֹ רר ׁש עה בּ א וֹ ת ּה  הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בּ ׁש ירים וּ מתגּ בּ ר ׁש עה בּ אוֹ תּה  קם היה והוּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,

החר. ׁש עוֹ לה עד הוּ א ותׁש בּ חוֹ ת  ּבּ ר ו ׁש כּ ׁש הּק ד וֹ ׁש  מוּ ם  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ לּ ם  ׁש בּ גּ ן , הצּ דּ יקים וכל ׁש הוּ א בּ ארנ וּ  הרי עדן, בּ גן ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

לקוֹ ל וֹ  כּ כּ תוּ במקׁש יבים ח), לקוֹ ל(שיר  מק ׁש יבים חברים ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ יּ וֹ ם, עליו  ּמׁש ו חסד ׁש ל  חוּ ט אלּ א עוֹ ד, וא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהׁש מיעני.

ׁש כּ תוּ ב ׁש נּ אמר, מב )כּ מוֹ  וּ ב לּ ילה(תהלים חס דּ וֹ  ה' יצ וּ ה יוֹ מם ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אוֹ מר,ׁש יר ׁש הוּ א תוֹ רה דּ ברי  ׁש אוֹ תם אלּ א עוֹ ד, וא ע ּמ י . ה ִ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

דּ וד  ולכן הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לפני וּ מתעּט רים עוֹ לים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌כּ לּ ם
ראה, בּ א  אדוֹ נ וֹ . בּ עבוֹ דת בּ לּ ילה מׁש ּת דּ ל היה הלל וּ י ּה הּמ ל, ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש לּ מעלה ׁש נינוּ  הרי אמר, ׁש דּ וד  ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת אוֹ תן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
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הּט עם מה וּ בארוּ הוּ , הללוּ יּה , הוּ א ׁש כּ וֹ לל מכּ לּ ם מוּ ם ? ִ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
בח וּ מה  ם מה כּ אחד . והבח  הבחהם  י"ה. זה ׁש ם ? ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

ׁש היאמהוּ  ישׂ ראל כּ נסת זוֹ  אלּ א אדנ"י)? שהוא ה "ס, בגימטריא  (הלל ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
כּ מ וֹ  ׁש וֹ קטת , וא הוּ א  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש  ּת מיד ׁש בח ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמתּק נת

פג )ׁש נּ אמר  אל .(שם ּת ׁש קט ואל ּת חרׁש  אל  ל דּ מי  אל אהים ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌
ולכן  אליו, ּת מיד  וּ מ ׁש בּ חת מסדּ רת היא הבח ׁש ּס דּ וּ ר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִמוּ ם

כּ אחד . וׁש בח  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵׁש ם

הרע,א וֹ דה וּ ביּ צר הּט וֹ ב בּ יּ צר  - ׁש בּ אר וּ הוּ  כּ מוֹ  לבב, בּ כל ה' ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  האדם, אצל ּת מיד נמצאים ׁש הם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִמוּ ם

ו) הם(דברים אלּ וּ  - ועדה יׁש רים בּ סוֹ ד  וּ בארוּ הוּ . , לבב ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
צדּ יקים וּ לו יּ ם, כּ הנים בּ הם, מתעּט רוֹ ת הדּ רגוֹ ת ׁש כּ ל  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ועדה, י ׁש רים. פג )וחסידים, אל .(תהלים  בּ עדת נצּ ב ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌
האדם צרי ולכן בּ הם. מתעּט ר  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  סוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְוהם
מתר צּ ה ׁש הוּ א מ וּ ם ּת מיד, הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש בּ ח
ה וּ א  ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  לוֹ  לׁש בּ ח ׁש יּ וֹ דע  וּ מי ותׁש בּ חוֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ ׁש ירים
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  וּ מצּ ילוֹ . ּת פלּ תוֹ  מקבּ ל  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

צא) וגוֹ '.(שם ימים  אר וגוֹ ', ׁש מי ידע כּ י ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאשׂ גּ בהוּ 

 ת א ל על ע לה  בח  ה  לבב  כל ה ' אדה  יְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהלל
תחת מיני ע רה  וד אמר והחת  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָה יר ת 

וגו'הללוּ יּה  ה' א)אוֹ דה  תרומה:(קיא, פ' ח"ב קע "ג :)[זוהר ּפ תח](דף ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ואמר , אלעזר קיא)רבּ י בּ כל(תהלים ה' א וֹ דה  הללוּ יּה  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

וכלבב החברים, בוֹ  והתעוֹ ררוּ  נתבּ אר הרי הללוּ י ּה , וגוֹ '. ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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והּת ׁש בּ חוֹ ת הוּ א, הירוֹ ת אוֹ תן כּ ל  על  ׁש עוֹ לה ׁש בח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש זּ הוּ 
ת ׁש בּ חוֹ ת  מיני בּ עשׂ רה דּ וד  כּ וֹ לל ׁש אמר  ׁש הוּ א מוּ ם ׁש אמר , ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

אוֹ דה העליוֹ ן. הּק ד וֹ ׁש  הם ׁש ל  כּ לל והוּ א בּ אחד , וׁש ם ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בח 
לבב. בּ כל אלפא ה ' ׁש ל  סוֹ ד הּמ ל דּ וד ׁש אמר מקוֹ ם בּ כל ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש ל בּ חקיקוֹ ת ׁש יּ וֹ צאוֹ ת החקוּ קוֹ ת האוֹ ת יּ וֹ ת סוֹ ד  הוּ א  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵבּ יתא,
ׁש בילים  וּ ׁש נים העוֹ לםׁש ׁש ים מּס וֹ ד  עליוֹ נ וֹ ת א וֹ ת יּ וֹ ת וי ׁש  . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ה וּ א וכאן קטנּ וֹ ת. אוֹ תיּ וֹ ת ׁש הן אחרוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ויׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,
העוֹ לם ׁש ל בּ יתא אלפא ׁש ל  לעולם)סוֹ ד נותן  הּת חּת וֹ ן.(העליון ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ׁש וֹ רהאוֹ דה ׁש הוּ א הרע  וּ ביּ צר  הּט וֹ ב בּ יּ צר - לבב בּ כל  ה' ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
בּ רוּ -ה וּ א ל ּק דוֹ ׁש  להוֹ ד וֹ ת יׁש  הכּ ל  על ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְבתוֹ כוֹ .
טוֹ ב  בּ א הּט וֹ ב יצר ׁש ל מצּ ד ׁש הרי  הרע. וּ ביּ צר הּט וֹ ב ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַבּ יּ צר
וּ בצּ ד  והּמ טיב. הּט וֹ ב  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את   לבר ויׁש  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם,
ה וּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  להוֹ ד וֹ ת וי ׁש  לאדם, קטר וּ ג בּ א הרע יצר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ל 

הרע ) וביצר  הטוב  זה.(ביצר וּ מצּ ד זה מצּ ד  האדם על בּ א  מה ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל
בּ אוֹ תם - יׁש רים  בּ סוֹ ד  ועדה. יׁש רים עליוניםבּ סוֹ ד (מלאכים ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ ל קדושים) את ׁש הרי י וֹ דעים, הם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  סוֹ ד ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש את
ולכן  ׁש לּ וֹ . הּס וֹ ד והם יוֹ דעים, הם ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַסוֹ דוֹ ת
בּ עשׂ רה כּ ׁש ּמ תכּ נּ סים י שׂ ראל, הם אלּ ה - ועדה י ׁש רים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְבּ ס וֹ ד
ל ּק דוֹ ׁש  להוֹ דוֹ ת  י ׁש   ּכ וּ מוּ ם הוּ א.  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלה וֹ דוֹ ת
ּת אמר, ׁש אם הכּ ל . לפני וּ לפרסם רע ועל טוֹ ב על הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַֹ◌

לפרסם  צרי ל ּמ ה אז י וֹ דע, הוּ א מתכּ בּ ד הרי  בּ זה אלּ א ? ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ תוּ ב  זה ועל ה נּ ס, את לפרסם בּ עוֹ לם הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

הוּ א,  ּבּ רו לח)בּ ּק ד וֹ ׁש  וגוֹ '.(יחזקאל והתקדּ ׁש ּת י והתגּ דּ לּת י ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
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הּט עם מה וּ בארוּ הוּ , הללוּ יּה , הוּ א ׁש כּ וֹ לל מכּ לּ ם מוּ ם ? ִ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
בח וּ מה  ם מה כּ אחד . והבח  הבחהם  י"ה. זה ׁש ם ? ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

ׁש היאמהוּ  ישׂ ראל כּ נסת זוֹ  אלּ א אדנ"י)? שהוא ה "ס, בגימטריא  (הלל ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
כּ מ וֹ  ׁש וֹ קטת , וא הוּ א  ּבּ ר ו ל ּק דוֹ ׁש  ּת מיד ׁש בח ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמתּק נת

פג )ׁש נּ אמר  אל .(שם ּת ׁש קט ואל ּת חרׁש  אל  ל דּ מי  אל אהים ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌
ולכן  אליו, ּת מיד  וּ מ ׁש בּ חת מסדּ רת היא הבח ׁש ּס דּ וּ ר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִמוּ ם

כּ אחד . וׁש בח  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵׁש ם

הרע,א וֹ דה וּ ביּ צר הּט וֹ ב בּ יּ צר  - ׁש בּ אר וּ הוּ  כּ מוֹ  לבב, בּ כל ה' ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  האדם, אצל ּת מיד נמצאים ׁש הם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִמוּ ם

ו) הם(דברים אלּ וּ  - ועדה יׁש רים בּ סוֹ ד  וּ בארוּ הוּ . , לבב ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
צדּ יקים וּ לו יּ ם, כּ הנים בּ הם, מתעּט רוֹ ת הדּ רגוֹ ת ׁש כּ ל  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ועדה, י ׁש רים. פג )וחסידים, אל .(תהלים  בּ עדת נצּ ב ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌
האדם צרי ולכן בּ הם. מתעּט ר  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  סוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְוהם
מתר צּ ה ׁש הוּ א מ וּ ם ּת מיד, הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש בּ ח
ה וּ א  ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  לוֹ  לׁש בּ ח ׁש יּ וֹ דע  וּ מי ותׁש בּ חוֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ ׁש ירים
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  וּ מצּ ילוֹ . ּת פלּ תוֹ  מקבּ ל  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

צא) וגוֹ '.(שם ימים  אר וגוֹ ', ׁש מי ידע כּ י ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאשׂ גּ בהוּ 

 ת א ל על ע לה  בח  ה  לבב  כל ה ' אדה  יְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהלל
תחת מיני ע רה  וד אמר והחת  ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָה יר ת 

וגו'הללוּ יּה  ה' א)אוֹ דה  תרומה:(קיא, פ' ח"ב קע "ג :)[זוהר ּפ תח](דף ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ואמר , אלעזר קיא)רבּ י בּ כל(תהלים ה' א וֹ דה  הללוּ יּה  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

וכלבב החברים, בוֹ  והתעוֹ ררוּ  נתבּ אר הרי הללוּ י ּה , וגוֹ '. ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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והּת ׁש בּ חוֹ ת הוּ א, הירוֹ ת אוֹ תן כּ ל  על  ׁש עוֹ לה ׁש בח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש זּ הוּ 
ת ׁש בּ חוֹ ת  מיני בּ עשׂ רה דּ וד  כּ וֹ לל ׁש אמר  ׁש הוּ א מוּ ם ׁש אמר , ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

אוֹ דה העליוֹ ן. הּק ד וֹ ׁש  הם ׁש ל  כּ לל והוּ א בּ אחד , וׁש ם ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בח 
לבב. בּ כל אלפא ה ' ׁש ל  סוֹ ד הּמ ל דּ וד ׁש אמר מקוֹ ם בּ כל ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש ל בּ חקיקוֹ ת ׁש יּ וֹ צאוֹ ת החקוּ קוֹ ת האוֹ ת יּ וֹ ת סוֹ ד  הוּ א  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵבּ יתא,
ׁש בילים  וּ ׁש נים העוֹ לםׁש ׁש ים מּס וֹ ד  עליוֹ נ וֹ ת א וֹ ת יּ וֹ ת וי ׁש  . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ה וּ א וכאן קטנּ וֹ ת. אוֹ תיּ וֹ ת ׁש הן אחרוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ויׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן,
העוֹ לם ׁש ל בּ יתא אלפא ׁש ל  לעולם)סוֹ ד נותן  הּת חּת וֹ ן.(העליון ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ׁש וֹ רהאוֹ דה ׁש הוּ א הרע  וּ ביּ צר  הּט וֹ ב בּ יּ צר - לבב בּ כל  ה' ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
בּ רוּ -ה וּ א ל ּק דוֹ ׁש  להוֹ ד וֹ ת יׁש  הכּ ל  על ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְבתוֹ כוֹ .
טוֹ ב  בּ א הּט וֹ ב יצר ׁש ל מצּ ד ׁש הרי  הרע. וּ ביּ צר הּט וֹ ב ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַבּ יּ צר
וּ בצּ ד  והּמ טיב. הּט וֹ ב  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את   לבר ויׁש  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם,
ה וּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  להוֹ ד וֹ ת וי ׁש  לאדם, קטר וּ ג בּ א הרע יצר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ל 

הרע ) וביצר  הטוב  זה.(ביצר וּ מצּ ד זה מצּ ד  האדם על בּ א  מה ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל
בּ אוֹ תם - יׁש רים  בּ סוֹ ד  ועדה. יׁש רים עליוניםבּ סוֹ ד (מלאכים ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ ל קדושים) את ׁש הרי י וֹ דעים, הם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  סוֹ ד ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש את
ולכן  ׁש לּ וֹ . הּס וֹ ד והם יוֹ דעים, הם ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַסוֹ דוֹ ת
בּ עשׂ רה כּ ׁש ּמ תכּ נּ סים י שׂ ראל, הם אלּ ה - ועדה י ׁש רים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְבּ ס וֹ ד
ל ּק דוֹ ׁש  להוֹ דוֹ ת  י ׁש   ּכ וּ מוּ ם הוּ א.  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלה וֹ דוֹ ת
ּת אמר, ׁש אם הכּ ל . לפני וּ לפרסם רע ועל טוֹ ב על הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַֹ◌

לפרסם  צרי ל ּמ ה אז י וֹ דע, הוּ א מתכּ בּ ד הרי  בּ זה אלּ א ? ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ תוּ ב  זה ועל ה נּ ס, את לפרסם בּ עוֹ לם הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

הוּ א,  ּבּ רו לח)בּ ּק ד וֹ ׁש  וגוֹ '.(יחזקאל והתקדּ ׁש ּת י והתגּ דּ לּת י ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
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תהלי זוהר 

חטא יראי ת לא א א  ה"ה   נתנ לא  הרה  חמרת  ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻכל
לכ ולא  מצותיו יראי תְְְְִִֵֶָָָֹלא

וגו'טרף  ליראיו ה)נתן  משפטים:(קיא, פ' ח"ב קכ"א :)[זוהר ](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

כתוּ ב  א לוֹ , ואמר  א בּ א רבּ י את ׁש אל אחד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִלגיוֹ ן
תאכלוּ  א  טרפה בּ דה ׁש כּ תוּ ב ?וּ ב שׂ ר  מהוּ  , ּכ אם ! ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

קיא) ליראיו (תהלים נתן צריטרף היה לכּ לבים נתן טרף ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ליראיו להיוֹ ת נתן לּמ ה כּ תוּ ב ! האם ריקא, לוֹ , אמר ? ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ליראיו  נתן כּ תוּ ב !?טרפה כּ מ וֹ טרף טרף ּת אמר , ואם ! ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
בּ וֹ  להזּ הר  נתנוּ  א זה ׁש דּ בר  ודּ אי, ליראיו נתן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְטרפה,
זה דּ בר  זה מוּ ם מּמ נּ וּ . ויראים ׁש מוֹ  יראי  לאוֹ תם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
וא מּמ נּ וּ  יראים ׁש אינכם ידע ׁש הרי  לכם, נתן ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָא 
הּת וֹ רה ׁש ל  חמרה זה דּ בר וּ מ וּ ם מצווֹ תיו, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים
וא ודּ אי, ליראיו נתן ליראיו, נתן  בּ ּה . להזּ הר  ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נתנם א הּת וֹ רה חמרוֹ ת וכל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלאחרים.
לכם. וא מצווֹ תיו  יראי לאוֹ תם חטא, יראי לאוֹ תם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
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תהלי זוהר 

עה ה ילה  חצת  וק ילה  רה ע סק אד ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָל
 מ זה    לל ית להתקי מתע ררת  יראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנסת 

לה מ ית  נקרא  וזה   ְְִִִֵֶֶֶַָָע

וגו'טרף  ליראיו ה)נתן  אמור:(קיא, פ ' ח"ג צ.)[זוהר טרףמהוּ ](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ליראיו  ׁש כּ תוּ ב ,נתן כּ מוֹ  א לּ א  לא)? בּ עוֹ ד(משלי  וּת קם ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

למדנוּ , מ כּ אן לביתּה . טרף  וּת ּת ן בּ ּת וֹ רהלילה  ׁש עוֹ סק  אדם ׁש כּ ל ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מתעוֹ ררת ישׂ ראל ׁש כּ נסת  בּ ׁש עה  הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת  וקם  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה ,
,ה ּמ ל מבּ ית נקרא וזה  עּמ ּה , מׁש ּת ּת ף  זה  - לּמ ל בּ ית ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתקין

ה בּ ית ּת ּק וּ ני מאוֹ תם יוֹ ם כּ ל לוֹ  טרףונ וֹ תנים וּת ּת ן ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  . ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ יתּה  זה מי  לנערתיה. וחק ׁש ּמ ׁש ּת ּת פיםלבית ּה  א וֹ תם  כּ ל  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

נתן  טרף  , ּכ וּ מ וּ ם  ביתּה . בּ ני  בּ יתּה , נקראים בּ לּ ילה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִעּמ ה 
◌ָ◌ֵ◌ִליראיו.

טרף מה רחוֹ ק זּ ה מּמ ק וֹ ם נוֹ טלת ׁש היא מּמ ׁש , טרף ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב לא)עליוֹ ן, וּ מי (משלי  לחמּה . ּת ביא מּמ רחק ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הזּ ה לּט רף ׁש כּ תוּ בזוֹ כה  מוֹ כיח, הכּ תוּ ב  סוֹ ף  קיא)? (תהלים ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ ריתוֹ  לע וֹ לם  ׁש ּמ תבּ וֹ נןיזכּ ר  מי  להׁש ּת ּת ף (שמשתדל ). בּ ּת וֹ רה ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לוֹ  יׁש  עליוֹ ן אחד ׁש צּ דּ יק אלּ א ע וֹ ד, וא  בּ לּ ילה. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִעּמ ּה 
ׁש ניהם וי וֹ ר ׁש ים ע ּמ וֹ , מׁש ּת ּת ף והוּ א ה וּ א ,  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַל ּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב  ישׂ ראל, כּ נסת ס)את ייר ׁש וּ (ישעיה לע וֹ לם צדּ יקים ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
◌ֶ◌ָארץ.
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תהלי זוהר 

חטא יראי ת לא א א  ה"ה   נתנ לא  הרה  חמרת  ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻכל
לכ ולא  מצותיו יראי תְְְְִִֵֶָָָֹלא

וגו'טרף  ליראיו ה)נתן  משפטים:(קיא, פ' ח"ב קכ"א :)[זוהר ](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

כתוּ ב  א לוֹ , ואמר  א בּ א רבּ י את ׁש אל אחד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִלגיוֹ ן
תאכלוּ  א  טרפה בּ דה ׁש כּ תוּ ב ?וּ ב שׂ ר  מהוּ  , ּכ אם ! ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

קיא) ליראיו (תהלים נתן צריטרף היה לכּ לבים נתן טרף ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ליראיו להיוֹ ת נתן לּמ ה כּ תוּ ב ! האם ריקא, לוֹ , אמר ? ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ליראיו  נתן כּ תוּ ב !?טרפה כּ מ וֹ טרף טרף ּת אמר , ואם ! ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
בּ וֹ  להזּ הר  נתנוּ  א זה ׁש דּ בר  ודּ אי, ליראיו נתן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְטרפה,
זה דּ בר  זה מוּ ם מּמ נּ וּ . ויראים ׁש מוֹ  יראי  לאוֹ תם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
וא מּמ נּ וּ  יראים ׁש אינכם ידע ׁש הרי  לכם, נתן ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָא 
הּת וֹ רה ׁש ל  חמרה זה דּ בר וּ מ וּ ם מצווֹ תיו, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים
וא ודּ אי, ליראיו נתן ליראיו, נתן  בּ ּה . להזּ הר  ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נתנם א הּת וֹ רה חמרוֹ ת וכל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלאחרים.
לכם. וא מצווֹ תיו  יראי לאוֹ תם חטא, יראי לאוֹ תם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
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תהלי זוהר 

עה ה ילה  חצת  וק ילה  רה ע סק אד ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָל
 מ זה    לל ית להתקי מתע ררת  יראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנסת 

לה מ ית  נקרא  וזה   ְְִִִֵֶֶֶַָָע

וגו'טרף  ליראיו ה)נתן  אמור:(קיא, פ ' ח"ג צ.)[זוהר טרףמהוּ ](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ליראיו  ׁש כּ תוּ ב ,נתן כּ מוֹ  א לּ א  לא)? בּ עוֹ ד(משלי  וּת קם ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

למדנוּ , מ כּ אן לביתּה . טרף  וּת ּת ן בּ ּת וֹ רהלילה  ׁש עוֹ סק  אדם ׁש כּ ל ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מתעוֹ ררת ישׂ ראל ׁש כּ נסת  בּ ׁש עה  הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת  וקם  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה ,
,ה ּמ ל מבּ ית נקרא וזה  עּמ ּה , מׁש ּת ּת ף  זה  - לּמ ל בּ ית ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתקין

ה בּ ית ּת ּק וּ ני מאוֹ תם יוֹ ם כּ ל לוֹ  טרףונ וֹ תנים וּת ּת ן ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  . ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ יתּה  זה מי  לנערתיה. וחק ׁש ּמ ׁש ּת ּת פיםלבית ּה  א וֹ תם  כּ ל  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

נתן  טרף  , ּכ וּ מ וּ ם  ביתּה . בּ ני  בּ יתּה , נקראים בּ לּ ילה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִעּמ ה 
◌ָ◌ֵ◌ִליראיו.

טרף מה רחוֹ ק זּ ה מּמ ק וֹ ם נוֹ טלת ׁש היא מּמ ׁש , טרף ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב לא)עליוֹ ן, וּ מי (משלי  לחמּה . ּת ביא מּמ רחק ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הזּ ה לּט רף ׁש כּ תוּ בזוֹ כה  מוֹ כיח, הכּ תוּ ב  סוֹ ף  קיא)? (תהלים ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ ריתוֹ  לע וֹ לם  ׁש ּמ תבּ וֹ נןיזכּ ר  מי  להׁש ּת ּת ף (שמשתדל ). בּ ּת וֹ רה ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לוֹ  יׁש  עליוֹ ן אחד ׁש צּ דּ יק אלּ א ע וֹ ד, וא  בּ לּ ילה. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִעּמ ּה 
ׁש ניהם וי וֹ ר ׁש ים ע ּמ וֹ , מׁש ּת ּת ף והוּ א ה וּ א ,  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַל ּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב  ישׂ ראל, כּ נסת ס)את ייר ׁש וּ (ישעיה לע וֹ לם צדּ יקים ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
◌ֶ◌ָארץ.
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ונוֹ ראט ׁש  קדוֹ  בּ ריתוֹ  לעוֹ לם צוּ ה לעּמ וֹ  ׁש לח ּפ דוּ ת
יהויׁש מוֹ : יראת חכמה טוֹ בראׁש ית שׂ כל 

תהלי זוהר 

 מ ונ רא  קד  רית  ל לע צה   לע לח דת  ְְְְְְִִַַָָָָָמפרש 
 נה  מאלפאמה  תב ת י כ  קי סה אר  כל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

?ל ל ואחריו זה בפסק ְְְֲֵֶֶַָָָָָֹֹיתא 

וגו'ּפ דוּ ת  לעּמ וֹ  ט)ׁש לח יתרו :(קיא, פ' ח"ב ס"ח.)[זוהר ויּ ׁש מע ](דף ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ּפ תח , יוֹ סי רבּ י  מדין. כּ הן קיא)יתרוֹ  ׁש לח (תהלים ּפ ד וּ ת ִ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש מוֹ  ונוֹ רא קדוֹ ׁש  בּ רית וֹ  לעוֹ לם צ וּ ה בּ כל לע ּמ וֹ  וֹ נה מה . ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וּ בפסוּ ק  בּ יתא, מאלפא תבוֹ ת ׁש ּת י ׁש בּ כלּ ם הּפ ס וּ קים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְׁש אר

ׁש ׁש  ׁש ׁש  וׁש לּ אחריו צדדיםזה  ׁש ה להׁש לים כּ די  א לּ א ? ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
חוּ ץ  י שׂ ראל , ׁש ל ה גּ אלּ וֹ ת ׁש ׁש  כּ נגד זה הזּ ה, בּ יתא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבּ אלפא
וּ כתוּ בים, נביאים ּת וֹ רה כּ נגד אחר ּפ סוּ ק הראׁש וֹ נה, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵמהגּ אלּ ה

הזּ וֹ . בּ חכמה ּת ל וּ י לעּמ וֹ והכּ ל ׁש לח הּק דוֹ ׁש ּפ דוּ ת כּ ׁש גּ אל - ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
נּס ים להם ועשׂ ה מצרים  מגּ ל וּ ת י שׂ ראל את הוּ א  ָּבּ רו◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

בּ ריתוֹ וּ גב וּ ר וֹ ת. לעוֹ לם הּק דוֹ ׁש צוּ ה  וקבּ לוֹ  יתרוֹ  כּ ׁש בּ א - ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
גּ רים א וֹ תם כּ ל התקרבוּ  וּ מם לעבוֹ דתוֹ , וקרבוֹ  הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

והלאה, מם הכינה. כּ נפי  ׁש מוֹ .ּת חת ונ וֹ רא ׁש הרי קד וֹ ׁש  ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש הרי הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ם התקדּ ׁש  האחר )אז  מתקדּ ׁש (מהצד ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ יתרוֹ . ׁש היה כּ מוֹ  האחר , הצּ ד ונכ ּפ ה כּ ׁש נּ ׁש בּ ר  הּק ד וֹ ׁש , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵׁש ם

לחכמה  רא ער   ינס   זה  ער נס ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמי
ראית וזהי היא ה' יראת  ְְְִִִִֵֶַָעלינה 

וגו'רא ׁש ית  ה' יראת י)חכמה הזוהר:(קיא , ספר ז :)[הקדמת  ](דף ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
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לעד: עמדת ּת הלּ תוֹ  עשׂ יהם לכל
תהלי זוהר 

ּפ תח, חיּ יא ר בּ י  קיא)בּ ראׁש ית, ה'(תהלים יראת  חכמה ראׁש ית ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לעד עמדת  ּת הלּ תוֹ  ע שׂ יהם לכל טוֹ ב חכמה,שׂ כל  ראׁש ית . ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש יּ ראת בּ גלל  ה', יראת חכמה ס וֹ ף לכ ּת ב: צרי  ּכ זה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
חכמה. סוֹ ף  היא ראשית]ה' היא  אלא הדּ רגּ ה[נ "א:  ֹלתו להכּ נס ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עליוֹ נה. חכמה קיח)ׁש ל צדק.(שם ׁש ערי  לי  ּפ תחוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
ה י כּ נס זה א זה, בּ ׁש ער  יכּ נס  א ׁש אם ודּ אי . לה', ער ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ועשׂ ה(משל )לעוֹ למים. וגנוּ ז, נסּת ר עליוֹ ן ׁש הוּ א עלי וֹ ן  למל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אחד  ׁש ער עשׂ ה הערים כּ ל וּ בס וֹ ף אלּ ה, על  אלּ ה ׁש ערים ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְל וֹ 
אלּ ה, על  אלּ ה היכלוֹ ת בּ כּמ ה פתחים, בּ כ ּמ ה מנעוּ לים , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה
לגבּ י . ראׁש וֹ ן יהיה זה ׁש ער - אלי להכּ נס  ׁש רוֹ צה מי כּ ל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואמר:
לחכמה ראׁש וֹ ן ׁש ער  ּכ גּ ם יכּ נס . - זה בּ ׁש ער ׁש יּ כּ נס ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִמי 
ׁש ּמ תח בּ רים הם ׁש נים ב, ראׁש ית. וזוֹ הי היא. ה' יראת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה,
עוֹ מד  ואחד ונסּת ר, גּ נוּ ז אחד - נקדּ וֹ ת ׁש ּת י ואלּ ה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד ,
וא אחד  ראׁש ית, נקראים ּפ רוּ ד להם  ׁש אין וּ בגלל  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ התגּ לּ וּ ת.
וּ ׁש מ וֹ  הוּ א ׁש הרי אחד. והכּ ל זה , נוֹ טל זה ׁש נּ וֹ טל מי ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים.

ׁש כּ תוּ ב פג )אחד, נקרא(שם  לּמ ה . ּלבד ׁש מ ה' אּת ה כּ י  וידעוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ה נּ ה - האדם בּ ן זכה ורע. טוֹ ב ׁש ל עץ  ׁש הוּ א בּ גלל ה' ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִיראת
וזה יראה, זה בּ מקוֹ ם ׁש וֹ רה ולכן רע. ה נּ ה  - זכה א  ואם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְטוֹ ב.
ׁש ערים ׁש ני אלּ ה - טוֹ ב שׂ כל  ׁש בּ עוֹ לם. טוּ ב לכל להכּ נס ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַׁש ער 

כּ אחד . ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

אמר,ר בּ י  טוֹ ביוֹ סי  טוֹ ב שׂ כל שׂ כל  ׁש הוּ א החיּ ים , עץ זה - ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
בּ א טוֹ ב שׂ כל הוּ א רע בּ וֹ  ׁש וֹ רה ׁש א ועל כּ לל. רע  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ לי 
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ונוֹ ראט ׁש  קדוֹ  בּ ריתוֹ  לעוֹ לם צוּ ה לעּמ וֹ  ׁש לח ּפ דוּ ת
יהויׁש מוֹ : יראת חכמה טוֹ בראׁש ית שׂ כל 

תהלי זוהר 

 מ ונ רא  קד  רית  ל לע צה   לע לח דת  ְְְְְְִִַַָָָָָמפרש 
 נה  מאלפאמה  תב ת י כ  קי סה אר  כל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

?ל ל ואחריו זה בפסק ְְְֲֵֶֶַָָָָָֹֹיתא 

וגו'ּפ דוּ ת  לעּמ וֹ  ט)ׁש לח יתרו :(קיא, פ' ח"ב ס"ח.)[זוהר ויּ ׁש מע ](דף ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ּפ תח , יוֹ סי רבּ י  מדין. כּ הן קיא)יתרוֹ  ׁש לח (תהלים ּפ ד וּ ת ִ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש מוֹ  ונוֹ רא קדוֹ ׁש  בּ רית וֹ  לעוֹ לם צ וּ ה בּ כל לע ּמ וֹ  וֹ נה מה . ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וּ בפסוּ ק  בּ יתא, מאלפא תבוֹ ת ׁש ּת י ׁש בּ כלּ ם הּפ ס וּ קים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְׁש אר

ׁש ׁש  ׁש ׁש  וׁש לּ אחריו צדדיםזה  ׁש ה להׁש לים כּ די  א לּ א ? ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
חוּ ץ  י שׂ ראל , ׁש ל ה גּ אלּ וֹ ת ׁש ׁש  כּ נגד זה הזּ ה, בּ יתא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבּ אלפא
וּ כתוּ בים, נביאים ּת וֹ רה כּ נגד אחר ּפ סוּ ק הראׁש וֹ נה, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵמהגּ אלּ ה

הזּ וֹ . בּ חכמה ּת ל וּ י לעּמ וֹ והכּ ל ׁש לח הּק דוֹ ׁש ּפ דוּ ת כּ ׁש גּ אל - ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
נּס ים להם ועשׂ ה מצרים  מגּ ל וּ ת י שׂ ראל את הוּ א  ָּבּ רו◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

בּ ריתוֹ וּ גב וּ ר וֹ ת. לעוֹ לם הּק דוֹ ׁש צוּ ה  וקבּ לוֹ  יתרוֹ  כּ ׁש בּ א - ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
גּ רים א וֹ תם כּ ל התקרבוּ  וּ מם לעבוֹ דתוֹ , וקרבוֹ  הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

והלאה, מם הכינה. כּ נפי  ׁש מוֹ .ּת חת ונ וֹ רא ׁש הרי קד וֹ ׁש  ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש הרי הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ם התקדּ ׁש  האחר )אז  מתקדּ ׁש (מהצד ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ יתרוֹ . ׁש היה כּ מוֹ  האחר , הצּ ד ונכ ּפ ה כּ ׁש נּ ׁש בּ ר  הּק ד וֹ ׁש , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵׁש ם

לחכמה  רא ער   ינס   זה  ער נס ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמי
ראית וזהי היא ה' יראת  ְְְִִִִֵֶַָעלינה 

וגו'רא ׁש ית  ה' יראת י)חכמה הזוהר:(קיא , ספר ז :)[הקדמת  ](דף ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
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לעד: עמדת ּת הלּ תוֹ  עשׂ יהם לכל
תהלי זוהר 

ּפ תח, חיּ יא ר בּ י  קיא)בּ ראׁש ית, ה'(תהלים יראת  חכמה ראׁש ית ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לעד עמדת  ּת הלּ תוֹ  ע שׂ יהם לכל טוֹ ב חכמה,שׂ כל  ראׁש ית . ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש יּ ראת בּ גלל  ה', יראת חכמה ס וֹ ף לכ ּת ב: צרי  ּכ זה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
חכמה. סוֹ ף  היא ראשית]ה' היא  אלא הדּ רגּ ה[נ "א:  ֹלתו להכּ נס ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עליוֹ נה. חכמה קיח)ׁש ל צדק.(שם ׁש ערי  לי  ּפ תחוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
ה י כּ נס זה א זה, בּ ׁש ער  יכּ נס  א ׁש אם ודּ אי . לה', ער ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ועשׂ ה(משל )לעוֹ למים. וגנוּ ז, נסּת ר עליוֹ ן ׁש הוּ א עלי וֹ ן  למל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אחד  ׁש ער עשׂ ה הערים כּ ל וּ בס וֹ ף אלּ ה, על  אלּ ה ׁש ערים ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְל וֹ 
אלּ ה, על  אלּ ה היכלוֹ ת בּ כּמ ה פתחים, בּ כ ּמ ה מנעוּ לים , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה
לגבּ י . ראׁש וֹ ן יהיה זה ׁש ער - אלי להכּ נס  ׁש רוֹ צה מי כּ ל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואמר:
לחכמה ראׁש וֹ ן ׁש ער  ּכ גּ ם יכּ נס . - זה בּ ׁש ער ׁש יּ כּ נס ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִמי 
ׁש ּמ תח בּ רים הם ׁש נים ב, ראׁש ית. וזוֹ הי היא. ה' יראת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה,
עוֹ מד  ואחד ונסּת ר, גּ נוּ ז אחד - נקדּ וֹ ת ׁש ּת י ואלּ ה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד ,
וא אחד  ראׁש ית, נקראים ּפ רוּ ד להם  ׁש אין וּ בגלל  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ התגּ לּ וּ ת.
וּ ׁש מ וֹ  הוּ א ׁש הרי אחד. והכּ ל זה , נוֹ טל זה ׁש נּ וֹ טל מי ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים.

ׁש כּ תוּ ב פג )אחד, נקרא(שם  לּמ ה . ּלבד ׁש מ ה' אּת ה כּ י  וידעוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ה נּ ה - האדם בּ ן זכה ורע. טוֹ ב ׁש ל עץ  ׁש הוּ א בּ גלל ה' ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִיראת
וזה יראה, זה בּ מקוֹ ם ׁש וֹ רה ולכן רע. ה נּ ה  - זכה א  ואם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְטוֹ ב.
ׁש ערים ׁש ני אלּ ה - טוֹ ב שׂ כל  ׁש בּ עוֹ לם. טוּ ב לכל להכּ נס ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַׁש ער 

כּ אחד . ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

אמר,ר בּ י  טוֹ ביוֹ סי  טוֹ ב שׂ כל שׂ כל  ׁש הוּ א החיּ ים , עץ זה - ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
בּ א טוֹ ב שׂ כל הוּ א רע בּ וֹ  ׁש וֹ רה ׁש א ועל כּ לל. רע  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ לי 
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תהלי זוהר 

עשׂ יהם רע. הּת וֹ רה.לכל  ּת וֹ מכי הנּ אמנים , דוד חסדי  א לּ וּ  - ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ׁש ע וֹ סקים אלּ וּ  כּ ל  עוֹ שׂ ים. הם כּ ביכוֹ ל  הּת וֹ רה ּת וֹ מכי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְואוֹ תם
ׁש ּת וֹ מכים אוֹ תם בּ ּה . ׁש עוֹ סקים בּ עוֹ ד עשׂ יּ ה בּ הם אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה

כּ תוּ ב זה וּ בכח עשׂ יּ ה, בּ הם יׁש  לעדבּ הם עמדת  ,ּת הלּ ת וֹ  ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
כּ ראוּ י . עמדוֹ  על ה כּ ּס א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְועוֹ מד 

רה ת ב ת   ליראל ה "ה ת ה רה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמצות
לל דרְְֶֶָ

וגו'ראׁש ית ה' יראת י)חכמה הזוהר:(קיא , ספר יא :)[הקדמת ](דף  ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מצווֹ ת ואמר, הּת וֹ רה בּ מצווֹ ת  ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
בּ ּת וֹ רה כּ תוּ בוֹ ת כּ לּ ן לי שׂ ראל , ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ תן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
ׁש ל  הראׁש וֹ נה ה ּמ צוה  זוֹ הי  אהים. בּ רא בּ ראׁש ית כּ לל.  ְבּ דר◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  ראׁש ית, ׁש נּ קראת ה', יראת זוֹ  מצוה ונקראת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַהכּ ל .

קיא) ה'(תהלים יראת חכמה א).ראׁש ית  ראׁש ית(משלי  ה' יראת ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
מוּ ם לתוֹ דּ עת. להכּ נס  הער  וזה ראׁש ית, נקרא זה ׁש דּ בר  ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

נפרדת היּ ראה העוֹ לם. כּ ל מתקיּ ם הזּ וֹ  הּמ צוה ועל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה,
ע ּק ר ואחד  כּ ראוּ י , עּק ר בּ הם אין מהם ׁש נים צדדים, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש ׁש ה
בניו  ׁש יּ חיוּ  כּ די  ה וּ א   ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  ׁש יּ רא אדם י ׁש  יראה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל 
כּ ן  ועל ממוֹ נוֹ , ׁש ל א וֹ  גּ וּ פוֹ  ׁש ל מענׁש  ׁש יּ רא א וֹ  ימוּ תוּ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוא
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מן ירא  ׁש הוּ א היּ ראה נמצאת  ּת מיד. מ ּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָירא
 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  מן ׁש ּפ וֹ חד אדם יׁש  לעּק ר. אוֹ תּה  שׂ ם א  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א
ׁש ני  הגּ יהנּ ם. וּ מענׁש  הע וֹ לם אוֹ תוֹ  מענׁש  ׁש ּפ וֹ חד  מוּ ם ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִהוּ א

ׁש לּ וֹ . וה ר ׁש  הם יראה ׁש ל עּק ר א ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵאלּ ה
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גדוֹ ל ה יּ רא"ה  ׁש הוּ א מוּ ם מר בּ וֹ נוֹ  יירא ׁש אדם עּק ר, ׁש היא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
לפניו  והכּ ל העוֹ למוֹ ת, כּ ל  ׁש ל וׁש רׁש  עּק ר ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוׁש לּ יט,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  חׁש וּ בים, ד )כּ א כּ אינם(דניאל  הארץ דּ יּ רי וכל  ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ כה יראה. ׁש נּ קרא ה ּמ קוֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  רצוֹ נוֹ  את ולשׂ ים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲחׁש וּ בים,
- אמר אם אמר. א אם ואוֹ י אמר, אם אוֹ י ואמר, ׁש מע וֹ ן ַֹ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י  ◌
יאבּ דוּ  - אמר א אם ר בּ וֹ נם. את יעבדוּ   אי הרׁש עים  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵידעוּ 
קד וֹ ׁש ה, יראה ׁש וֹ רה בּ מקוֹ ם הזּ ה. הדּ בר את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
והיא וּ מקטרגת, וּ מכּ ה ׁש ּמ לקה רעה יראה יׁש  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמלּ פניה
ענׁש  בּ גלל ׁש ּפ וֹ חד וּ מי  הר ׁש עים, את להלק וֹ ת ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהרצוּ עה ◌
יראת אוֹ תּה  עליו ׁש וֹ רה א ׁש נּ תבּ אר , כּ מוֹ  והּק טר וּ ג ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לק וֹ ת
הרעה היּ ראה  עליו ׁש וֹ רה מי  אלּ א לחיּ ים. ה' יראת  ׁש נּ קראת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶה'
וא רעה יראה ההיא, הרצוּ עה עליו ׁש וֹ רה ונמצא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַההיא .
ראׁש ית נקרא ה' יראת ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם  ּכ וּ מוּ ם ה'. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִיראת
לכל  והיסוֹ ד העּק ר וזה הזּ וֹ , הּמ צוה כּ אן נכללת כּ ן ועל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַדּ עת,
ׁש וֹ מר - הזּ וֹ  היּ ראה ׁש וֹ מר  מי  הּת וֹ רה. ׁש ל הּמ צווֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש אר
זה ׁש הרי  הּת וֹ רה, מצווֹ ת את ׁש וֹ מר א - יראה ׁש וֹ מר א  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַהכּ ל .
בּ רא יראה, ׁש היא בּ ראׁש ית, כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם הכּ ל. ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַהער 

המים את על אהים ע וֹ בר זה, על ׁש עוֹ בר ׁש ּמ י הארץ. ואת ֱ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
הרעה הרצוּ עה - זה  על  ׁש עוֹ בר  מי ׁש ל וענׁש וֹ  הּת וֹ רה. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת 
ּפ ני  על  וחׁש ובהוּ  תהוּ  היתה והארץ והינ וּ  אוֹ תוֹ , מלקה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהזּ וֹ 
את בּ הם להעני ׁש  ענׁש ים אר בּ עה אלּ וּ  הנּ ה אהים. ור וּ ח ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְתהוֹ ם

◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים.

ׁש כּ תוּ בּת ה וּ  חנק, זה  לד )- ּת הוּ ,(ישעיה ב )קו מדּ ה.(זכריה חבל ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌



יתה זוהר הלימוד1078 תמוזסדר ד ליו

קיאתהלי מזמור  | לחודש  כג | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

עשׂ יהם רע. הּת וֹ רה.לכל  ּת וֹ מכי הנּ אמנים , דוד חסדי  א לּ וּ  - ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ׁש ע וֹ סקים אלּ וּ  כּ ל  עוֹ שׂ ים. הם כּ ביכוֹ ל  הּת וֹ רה ּת וֹ מכי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְואוֹ תם
ׁש ּת וֹ מכים אוֹ תם בּ ּה . ׁש עוֹ סקים בּ עוֹ ד עשׂ יּ ה בּ הם אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה

כּ תוּ ב זה וּ בכח עשׂ יּ ה, בּ הם יׁש  לעדבּ הם עמדת  ,ּת הלּ ת וֹ  ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
כּ ראוּ י . עמדוֹ  על ה כּ ּס א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְועוֹ מד 

רה ת ב ת   ליראל ה "ה ת ה רה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמצות
לל דרְְֶֶָ

וגו'ראׁש ית ה' יראת י)חכמה הזוהר:(קיא , ספר יא :)[הקדמת ](דף  ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מצווֹ ת ואמר, הּת וֹ רה בּ מצווֹ ת  ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
בּ ּת וֹ רה כּ תוּ בוֹ ת כּ לּ ן לי שׂ ראל , ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ תן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
ׁש ל  הראׁש וֹ נה ה ּמ צוה  זוֹ הי  אהים. בּ רא בּ ראׁש ית כּ לל.  ְבּ דר◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  ראׁש ית, ׁש נּ קראת ה', יראת זוֹ  מצוה ונקראת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַהכּ ל .

קיא) ה'(תהלים יראת חכמה א).ראׁש ית  ראׁש ית(משלי  ה' יראת ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
מוּ ם לתוֹ דּ עת. להכּ נס  הער  וזה ראׁש ית, נקרא זה ׁש דּ בר  ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

נפרדת היּ ראה העוֹ לם. כּ ל מתקיּ ם הזּ וֹ  הּמ צוה ועל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה,
ע ּק ר ואחד  כּ ראוּ י , עּק ר בּ הם אין מהם ׁש נים צדדים, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש ׁש ה
בניו  ׁש יּ חיוּ  כּ די  ה וּ א   ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  ׁש יּ רא אדם י ׁש  יראה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל 
כּ ן  ועל ממוֹ נוֹ , ׁש ל א וֹ  גּ וּ פוֹ  ׁש ל מענׁש  ׁש יּ רא א וֹ  ימוּ תוּ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוא
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מן ירא  ׁש הוּ א היּ ראה נמצאת  ּת מיד. מ ּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָירא
 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  מן ׁש ּפ וֹ חד אדם יׁש  לעּק ר. אוֹ תּה  שׂ ם א  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א
ׁש ני  הגּ יהנּ ם. וּ מענׁש  הע וֹ לם אוֹ תוֹ  מענׁש  ׁש ּפ וֹ חד  מוּ ם ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִהוּ א

ׁש לּ וֹ . וה ר ׁש  הם יראה ׁש ל עּק ר א ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵאלּ ה
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גדוֹ ל ה יּ רא"ה  ׁש הוּ א מוּ ם מר בּ וֹ נוֹ  יירא ׁש אדם עּק ר, ׁש היא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
לפניו  והכּ ל העוֹ למוֹ ת, כּ ל  ׁש ל וׁש רׁש  עּק ר ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוׁש לּ יט,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  חׁש וּ בים, ד )כּ א כּ אינם(דניאל  הארץ דּ יּ רי וכל  ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ כה יראה. ׁש נּ קרא ה ּמ קוֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  רצוֹ נוֹ  את ולשׂ ים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲחׁש וּ בים,
- אמר אם אמר. א אם ואוֹ י אמר, אם אוֹ י ואמר, ׁש מע וֹ ן ◌ַֹ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
יאבּ דוּ  - אמר א אם ר בּ וֹ נם. את יעבדוּ   אי הרׁש עים  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵידעוּ 
קד וֹ ׁש ה, יראה ׁש וֹ רה בּ מקוֹ ם הזּ ה. הדּ בר את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
והיא וּ מקטרגת, וּ מכּ ה ׁש ּמ לקה רעה יראה יׁש  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמלּ פניה
ענׁש  בּ גלל ׁש ּפ וֹ חד וּ מי  הר ׁש עים, את להלק וֹ ת ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהרצוּ עה ◌
יראת אוֹ תּה  עליו ׁש וֹ רה א ׁש נּ תבּ אר , כּ מוֹ  והּק טר וּ ג ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לק וֹ ת
הרעה היּ ראה  עליו ׁש וֹ רה מי  אלּ א לחיּ ים. ה' יראת  ׁש נּ קראת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶה'
וא רעה יראה ההיא, הרצוּ עה עליו ׁש וֹ רה ונמצא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַההיא .
ראׁש ית נקרא ה' יראת ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם  ּכ וּ מוּ ם ה'. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִיראת
לכל  והיסוֹ ד העּק ר וזה הזּ וֹ , הּמ צוה כּ אן נכללת כּ ן ועל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַדּ עת,
ׁש וֹ מר - הזּ וֹ  היּ ראה ׁש וֹ מר  מי  הּת וֹ רה. ׁש ל הּמ צווֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש אר
זה ׁש הרי  הּת וֹ רה, מצווֹ ת את ׁש וֹ מר א - יראה ׁש וֹ מר א  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַהכּ ל .
בּ רא יראה, ׁש היא בּ ראׁש ית, כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם הכּ ל. ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַהער 

המים את על אהים ע וֹ בר זה, על ׁש עוֹ בר ׁש ּמ י הארץ. ואת ֱ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
הרעה הרצוּ עה - זה  על  ׁש עוֹ בר  מי ׁש ל וענׁש וֹ  הּת וֹ רה. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת 
ּפ ני  על  וחׁש ובהוּ  תהוּ  היתה והארץ והינ וּ  אוֹ תוֹ , מלקה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהזּ וֹ 
את בּ הם להעני ׁש  ענׁש ים אר בּ עה אלּ וּ  הנּ ה אהים. ור וּ ח ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְתהוֹ ם

◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים.

ׁש כּ תוּ בּת ה וּ  חנק, זה  לד )- ּת הוּ ,(ישעיה ב )קו מדּ ה.(זכריה חבל ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
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הגּ דוֹ ל  הּת הוֹ ם  ֹבּ תו המׁש ּק עוֹ ת אבנים סקילה, זוֹ  - ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְֹבּ הוּ 
ׁש כּ תוּ ב  שׂ רפה, זוֹ  -  וחׁש הר ׁש עים. את ה)לענׁש  ויהי (דברים ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

, החׁש  ֹמ ּת ו הּק וֹ ל את ד )כּ ׁש מעכם עד (שם בּ אׁש  בּ ער וההר  ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
הרׁש עים ראׁש י  ׁש על החזקה האׁש  וזוֹ  וכוּ '.  חׁש המים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵלב
חרב  סערה, ר וּ ח בּ סיף. הרג זה - ורוּ ח אוֹ תם . ל שׂ רף  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמתחילה 

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ וֹ , מלהטת ג )ׁש נוּ נה החרב (בראשית להט ואת ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מצווֹ ת על ׁש יּ עבר למי הזּ ה הענׁש  ר וּ ח. ונקראת ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ תהּפ כת,
הכּ ל . ׁש ל הכּ לל ׁש היא ראׁש ית, יראה כּ תוּ ב ואחר ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.

הּת וֹ רה. מצווֹ ת  ׁש אר  והלאה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

חכמה ראית – הראה  ביל אא  להע נברא ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹלא 
ה'יראת  ְִַ

וגו'ראׁש ית ה' יראת י)חכמה הזוהר:(קיא , ספר יא :)[הקדמת ](דף  ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נברא א וּ בנינ וֹ  העוֹ לם כּ ל ּת חלּ ת אמר , יצחק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
יראה וּ בעל למים יראה בּ על אדם להי וֹ ת היּ ראה, על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

כּ תוּ ב  מ ּמ ה א)ל בּ ר יּ וֹ ת. את(בראשית אהים בּ רא בּ רא ׁש ית ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌
ואת המים, את ירא להיוֹ ת - המים את הארץ ואת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
א הע וֹ לם ׁש כּ ל מל ּמ ד כן כּ מוֹ  ל בּ ר יּ וֹ ת. ירא להי וֹ ת - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

ׁש נּ אמר  ראׁש ית, ׁש נּ קראת היּ ראה על א לּ א קיא)נברא (תהלים ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ ראׁש ית. ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ה', יראת חכמה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵראׁש ית 

ה' יראת חכמה  רא ית – האמת החכמה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמה

וגו 'ראׁש ית  ה ' יראת י)חכמה בראשית:(קיא, פ' חדש טו.)[זוהר ](דף  ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הייתי  אחת ּפ עם ּפ זּ י, בּ ן י וֹ סי רבּ י אמר  ר בּ וֹ תינוּ , ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
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האנׁש ים והי וּ  קרדוֹ , כּ פר ׁש ל הר  בּ אוֹ תוֹ  וּ פגעּת י   בּ דּ ר  ֵהוֹ ל◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מארחי  את וראיתי אחד, ׁש בּ ת ליל ׁש ם ולנּת י בּ חלקם, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְשׂ מחים 

עמ אׁש ּת וֹ . עם לׁש כּ ב  ר וֹ צה והתּפ לּ ל ,ׁש היה זה מצּ ד זה ד  ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
תפלּ תכם מהי  להם: אמר ּת י והתּפ ללה. ההוּ א מצּ ד היא ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְועמדה

זוֹ  לׁש בּ ת,בּ ׁש עה מבּ ת ל זּ וּ וּ ג ׁש לּ נוּ  הזּ מן לי: אמרוּ  ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ן  לנוּ  ׁש יּ היה הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני ּת פ לּ תנוּ  את ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתּפ ללים
וא מצווֹ תיו את ׁש יּ עשׂ ה בּ ן חטא , ירא בּ ן עבוֹ דתוֹ , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עבד 
ׁש ּת היה רצוֹ ן  יהי  להם : אמר ּת י  ולשׂ מאל . לימין מהּת וֹ רה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִיסטה

עשׂ יתם. ׁש מים לׁש ם ׁש הרי בּ ּק ׁש תכם, ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָלכם

נקלעּת י אמר ימים ׁש לּ אחר  הכינה, ּפ ני  אראה י וֹ סי: רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש בע  בּ ן והיה להם, ׁש נּ וֹ לד  הבּ ן אוֹ תוֹ  וראיתי  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלׁש ם,
אביו : לוֹ  אמר  עּמ י . לדבּ ר רצה וא  בּ בּ ית, אוֹ תי ראה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָׁש נים.
ע ּמ וֹ  לדבּ ר פ וֹ חד  אני  אמר, הוּ א. גּ דוֹ ל  ׁש איׁש  לפניו ,  ֵל◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
אם קדוֹ ׁש ה נׁש מה ל וֹ  יׁש  אם ידעּת י א ׁש הרי  עּמ וֹ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתקרב 
נ ׁש מה לוֹ  ׁש אין מי  ׁש לּ כל הזּ ה, היּ וֹ ם מוֹ רי אוֹ תי  לּמ ד  ּׁש כ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶא ,
חס  ל וֹ : אמר  ע ּמ וֹ . וּ להתקרב  ע ּמ וֹ  לד בּ ר אס וּ ר  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְקד וֹ ׁש ה,
וא אלי, קרב הוּ א. הדּ וֹ ר ׁש ל  והחכם גּ דוֹ ל  ׁש איׁש  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְוׁש לוֹ ם,
יׁש  חדׁש ה ׁש נּ ׁש מה  ּב ר וֹ אה אני לי : אמר  עּמ י . לד בּ ר  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהסּפ יק
לעוֹ לם. ׁש יּ צאת בּ ׁש עה  ּב נזרקה וא מוּ עטים , ימים  מזּ ה  ְּב◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ה וּ א  ּכ אמרּת י : בּ ּת וֹ רה,ּת מהּת י. כּ ׁש עסק ּת י הייתי , ׁש ר וּ ק  ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ׁש אמר החיּ ה, נפ ׁש  את ידעּת  לי : אמר נׁש מה. בּ י ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונּת נה 

חיּ ה נפׁש  מׁש מע והרי  הארץ, מן ׁש היתה לוֹ :הכּ תוּ ב אמר ּת י ? ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ני . ◌ִ◌ְֹ◌ֱאמר 
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הגּ דוֹ ל  הּת הוֹ ם  ֹבּ תו המׁש ּק עוֹ ת אבנים סקילה, זוֹ  - ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְֹבּ הוּ 
ׁש כּ תוּ ב  שׂ רפה, זוֹ  -  וחׁש הר ׁש עים. את ה)לענׁש  ויהי (דברים ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

, החׁש  ֹמ ּת ו הּק וֹ ל את ד )כּ ׁש מעכם עד (שם בּ אׁש  בּ ער וההר  ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
הרׁש עים ראׁש י  ׁש על החזקה האׁש  וזוֹ  וכוּ '.  חׁש המים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵלב
חרב  סערה, ר וּ ח בּ סיף. הרג זה - ורוּ ח אוֹ תם . ל שׂ רף  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמתחילה 

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ וֹ , מלהטת ג )ׁש נוּ נה החרב (בראשית להט ואת ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מצווֹ ת על ׁש יּ עבר למי הזּ ה הענׁש  ר וּ ח. ונקראת ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ תהּפ כת,
הכּ ל . ׁש ל הכּ לל ׁש היא ראׁש ית, יראה כּ תוּ ב ואחר ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.

הּת וֹ רה. מצווֹ ת  ׁש אר  והלאה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

חכמה ראית – הראה  ביל אא  להע נברא ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹלא 
ה'יראת  ְִַ

וגו'ראׁש ית ה' יראת י)חכמה הזוהר:(קיא , ספר יא :)[הקדמת ](דף  ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נברא א וּ בנינ וֹ  העוֹ לם כּ ל ּת חלּ ת אמר , יצחק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
יראה וּ בעל למים יראה בּ על אדם להי וֹ ת היּ ראה, על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

כּ תוּ ב  מ ּמ ה א)ל בּ ר יּ וֹ ת. את(בראשית אהים בּ רא בּ רא ׁש ית ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌
ואת המים, את ירא להיוֹ ת - המים את הארץ ואת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
א הע וֹ לם ׁש כּ ל מל ּמ ד כן כּ מוֹ  ל בּ ר יּ וֹ ת. ירא להי וֹ ת - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

ׁש נּ אמר  ראׁש ית, ׁש נּ קראת היּ ראה על א לּ א קיא)נברא (תהלים ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ ראׁש ית. ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ה', יראת חכמה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵראׁש ית 

ה' יראת חכמה  רא ית – האמת החכמה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמה

וגו 'ראׁש ית  ה ' יראת י)חכמה בראשית:(קיא, פ' חדש טו.)[זוהר ](דף  ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הייתי  אחת ּפ עם ּפ זּ י, בּ ן י וֹ סי רבּ י אמר  ר בּ וֹ תינוּ , ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
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האנׁש ים והי וּ  קרדוֹ , כּ פר ׁש ל הר  בּ אוֹ תוֹ  וּ פגעּת י   בּ דּ ר  ֵהוֹ ל◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מארחי  את וראיתי אחד, ׁש בּ ת ליל ׁש ם ולנּת י בּ חלקם, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְשׂ מחים 

עמ אׁש ּת וֹ . עם לׁש כּ ב  ר וֹ צה והתּפ לּ ל ,ׁש היה זה מצּ ד זה ד  ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
תפלּ תכם מהי  להם: אמר ּת י והתּפ ללה. ההוּ א מצּ ד היא ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְועמדה

זוֹ  לׁש בּ ת,בּ ׁש עה מבּ ת ל זּ וּ וּ ג ׁש לּ נוּ  הזּ מן לי: אמרוּ  ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ן  לנוּ  ׁש יּ היה הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני ּת פ לּ תנוּ  את ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתּפ ללים
וא מצווֹ תיו את ׁש יּ עשׂ ה בּ ן חטא , ירא בּ ן עבוֹ דתוֹ , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עבד 
ׁש ּת היה רצוֹ ן  יהי  להם : אמר ּת י  ולשׂ מאל . לימין מהּת וֹ רה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִיסטה

עשׂ יתם. ׁש מים לׁש ם ׁש הרי בּ ּק ׁש תכם, ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָלכם

נקלעּת י אמר ימים ׁש לּ אחר  הכינה, ּפ ני  אראה י וֹ סי: רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש בע  בּ ן והיה להם, ׁש נּ וֹ לד  הבּ ן אוֹ תוֹ  וראיתי  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלׁש ם,
אביו : לוֹ  אמר  עּמ י . לדבּ ר רצה וא  בּ בּ ית, אוֹ תי ראה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָׁש נים.
ע ּמ וֹ  לדבּ ר פ וֹ חד  אני  אמר, הוּ א. גּ דוֹ ל  ׁש איׁש  לפניו ,  ֵל◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
אם קדוֹ ׁש ה נׁש מה ל וֹ  יׁש  אם ידעּת י א ׁש הרי  עּמ וֹ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתקרב 
נ ׁש מה לוֹ  ׁש אין מי  ׁש לּ כל הזּ ה, היּ וֹ ם מוֹ רי אוֹ תי  לּמ ד  ּׁש כ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶא ,
חס  ל וֹ : אמר  ע ּמ וֹ . וּ להתקרב  ע ּמ וֹ  לד בּ ר אס וּ ר  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְקד וֹ ׁש ה,
וא אלי, קרב הוּ א. הדּ וֹ ר ׁש ל  והחכם גּ דוֹ ל  ׁש איׁש  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְוׁש לוֹ ם,
יׁש  חדׁש ה ׁש נּ ׁש מה  ּב ר וֹ אה אני לי : אמר  עּמ י . לד בּ ר  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהסּפ יק
לעוֹ לם. ׁש יּ צאת בּ ׁש עה  ּב נזרקה וא מוּ עטים , ימים  מזּ ה  ְּב◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ה וּ א  ּכ אמרּת י : בּ ּת וֹ רה,ּת מהּת י. כּ ׁש עסק ּת י הייתי , ׁש ר וּ ק  ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ׁש אמר החיּ ה, נפ ׁש  את ידעּת  לי : אמר נׁש מה. בּ י ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונּת נה 

חיּ ה נפׁש  מׁש מע והרי  הארץ, מן ׁש היתה לוֹ :הכּ תוּ ב אמר ּת י ? ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ני . ◌ִ◌ְֹ◌ֱאמר 
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וּ מן אמר, הארץ, ׁש הוֹ ציאה הנּ פׁש  ׁש היא מוֹ רי , לי אמר  ּכ ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
להתנענע  ׁש יּ כוֹ לה  חיּ ה היא אבל נגזרה, היא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
אין  אבל והכּ ל. וּ שׂ רצים בּ המוֹ ת ׁש עוֹ שׂ ים כּ מוֹ  וּ לכאן, ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלכאן
נבראה ׁש א ה וּ א ,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ עב וֹ דת וחכמה השׂ כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָבּ ּה 
וּ להתכּ לּ וֹ ת השׂ כּ ל, לא בּ ּה  להתנענע וּ לחיּ ה לבהמה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

 ּרב הוּ א מי  בּ ני, לוֹ : אמרּת י הּפ ה. ׁש ל הזּ ה כּ הבל  ?כּ ׁש ּת צא, ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌
א רבּ י  לי: הזּ האמר היּ וֹ ם לּ מדּת  וּ מה לוֹ : אמרּת י  ?ל כּ סנדּ ראי . ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב הזּ ה הּפ סוּ ק לי: קיא)אמר  יראת (תהלים חכמה ראׁש ית ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ע וֹ שׂ יהם  לכל  טוֹ ב שׂ כל מהה' אלכּ סנדּ ראי , ר בּ י  לי אמר  ּכ , ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌

חכמה הוּ א,הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  ׁש מוֹ  הוּ א חכמה,? והוּ א ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קצת  אלּ א להגּ לוֹ ת , עתיד ו א אדם לׁש וּ ם גלּ ה א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵוּ מעוֹ לם

לבד. למׁש ה ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵהימנּ ה

אדם,ו א  עמד א מה  על  עמד אלּ א ידיעתּה , כּ ל על עמד  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ מׁש ה בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב חכמה, ׁש היא ה זּ וֹ  הרא ׁש ית (דבריםעל ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌

וה'לג ) כּ תוּ ב  הרי ּת אמר , ואם חכמה. וזהוּ  לוֹ , רא ׁש ית ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
לׁש מה חכמה אלּ אנתן החכמה, נתן  כת וּ ב א וּ ראה, בּ א ? ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אמּת תּה . קצת על  ׁש עמד קצתוֹ חכמה, לדעת עתיד ,הּמ ׁש יח ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ וֹ  יא)ׁש כּ תוּ ב כוּ '.(ישעיה וּ בינה חכמה רוּ ח ה' ר וּ ח  עליו ונחה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

שׂ כל  ה ' יראת אבל  הכּ ל, וקדם הכּ ל  ראׁש ית היא ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוהחכמה
יראת ולחקר לדעת וּ בינה, בּ כל נׁש ארה היּ ראה כּ לוֹ מר, ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְטוֹ ב.

עדה' בּ ּת חלּ ה, בּ יראה הּמ צווֹ ת לעוֹ שׂ ה - עוֹ שׂ יהם לכל  .ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
מאהבה. לעשׂ וֹ ת  עצמ וֹ  מׁש יּ ר גּ יל  מה לוֹ : אמראמרּת י ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

עליו וקראתי אהבה, מר ל וֹ : אמר ּת י  אהבה. לא)לי: (ירמיה ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
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בּ נוֹ , אדא רב את לראוֹ ת זכיתי  ואני . אהבּת י עוֹ לם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואהבת
זה. את לוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוסּפ ר ּת י

חטא יראי ת לא א א  ה"ה   נתנ לא  הרה  חמרת  ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻכל
לכ ולא  מצותיו יראי תְְְְִִֵֶָָָֹלא

וגו'טרף ליראיו ה)נתן משפטים:(קיא, פ' ח"ב קכ"א )[זוהר לגיוֹ ן ](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌
וּ בשׂ ר כתוּ ב  א ל וֹ , ואמר אבּ א רבּ י  את ׁש אל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאחד

תאכלוּ  א טרפה ׁש כּ תוּ ב?בּ דה מהוּ  , ּכ אם קיא)! (תהלים ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
להיוֹ ת   צרי היה לכּ לבים נתן טרף  ליראיו ? נתן ל ּמ ה טרף ! ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ליראיו? נתן טרפה כּ תוּ ב  האם ריקא, ל וֹ , אמר ליראיו ? !נתן  ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
כּ ת וּ ב ו דּ אי,טרף ליראיו נתן טרפה, כּ מוֹ  טרף ּת אמר , ואם ! ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ויראים  ׁש מוֹ  יראי לאוֹ תם אלּ א בּ וֹ  להזּ הר  נתנוּ  א זה  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש דּ בר
ׁש הר לכם, נתן  א  זה דּ בר זה מוּ ם ׁש אינכם מּמ נּ וּ . ידע י ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

ׁש ל חמרה זה דּ בר וּ מוּ ם מצווֹ תיו , ׁש וֹ מרים וא  מּמ נּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְיראים
ו א  ו דּ אי, ליראיו נתן  ליראיו, נתן בּ ּה . להזּ הר  וצרי ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
אלּ א  הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  נתנם  א  הּת וֹ רה חמרוֹ ת  וכל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלאחרים.

לכם. וא מצווֹ תיו יראי לאוֹ תם חטא, יראי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלאוֹ תם

עה ה ילה  חצת  וק ילה  רה ע סק אד ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָל
 מ זה    לל ית להתקי מתע ררת  יראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנסת 

לה מ ית  נקרא  וזה   ְְִִִֵֶֶֶַָָע

ליראיו טרף  ה)נתן אמור:(קיא, פ' ח"ג צ'.)[זוהר נתן מהוּ ](דף טרף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש כּ ת וּ ב,ליראיו  כּ מוֹ  אלּ א לא)? לילה(משלי  בּ עוֹ ד  וּת קם ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

למדנוּ , מכּ אן לביתּה . טרף בּ ּת וֹ רה וּת ּת ן ׁש עוֹ סק אדם ׁש כּ ל ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
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וּ מן אמר, הארץ, ׁש הוֹ ציאה הנּ פׁש  ׁש היא מוֹ רי , לי אמר  ּכ ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
להתנענע  ׁש יּ כוֹ לה  חיּ ה היא אבל נגזרה, היא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
אין  אבל והכּ ל. וּ שׂ רצים בּ המוֹ ת ׁש עוֹ שׂ ים כּ מוֹ  וּ לכאן, ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלכאן
נבראה ׁש א ה וּ א ,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ עב וֹ דת וחכמה השׂ כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָבּ ּה 
וּ להתכּ לּ וֹ ת השׂ כּ ל, לא בּ ּה  להתנענע וּ לחיּ ה לבהמה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

 ּרב הוּ א מי  בּ ני, לוֹ : אמרּת י הּפ ה. ׁש ל הזּ ה כּ הבל  ?כּ ׁש ּת צא, ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌
א רבּ י  לי: הזּ האמר היּ וֹ ם לּ מדּת  וּ מה לוֹ : אמרּת י  ?ל כּ סנדּ ראי . ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב הזּ ה הּפ סוּ ק לי: קיא)אמר  יראת (תהלים חכמה ראׁש ית ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ע וֹ שׂ יהם  לכל  טוֹ ב שׂ כל מהה' אלכּ סנדּ ראי , ר בּ י  לי אמר  ּכ , ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌

חכמה הוּ א,הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  ׁש מוֹ  הוּ א חכמה,? והוּ א ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קצת  אלּ א להגּ לוֹ ת , עתיד ו א אדם לׁש וּ ם גלּ ה א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵוּ מעוֹ לם

לבד. למׁש ה ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵהימנּ ה

אדם,ו א  עמד א מה  על  עמד אלּ א ידיעתּה , כּ ל על עמד  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ מׁש ה בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב חכמה, ׁש היא ה זּ וֹ  הרא ׁש ית (דבריםעל ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌

וה'לג ) כּ תוּ ב  הרי ּת אמר , ואם חכמה. וזהוּ  לוֹ , רא ׁש ית ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
לׁש מה חכמה אלּ אנתן החכמה, נתן  כת וּ ב א וּ ראה, בּ א ? ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אמּת תּה . קצת על  ׁש עמד קצתוֹ חכמה, לדעת עתיד ,הּמ ׁש יח ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ וֹ  יא)ׁש כּ תוּ ב כוּ '.(ישעיה וּ בינה חכמה רוּ ח ה' ר וּ ח  עליו ונחה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

שׂ כל  ה ' יראת אבל  הכּ ל, וקדם הכּ ל  ראׁש ית היא ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוהחכמה
יראת ולחקר לדעת וּ בינה, בּ כל נׁש ארה היּ ראה כּ לוֹ מר, ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְטוֹ ב.

עדה' בּ ּת חלּ ה, בּ יראה הּמ צווֹ ת לעוֹ שׂ ה - עוֹ שׂ יהם לכל  .ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
מאהבה. לעשׂ וֹ ת  עצמ וֹ  מׁש יּ ר גּ יל  מה לוֹ : אמראמרּת י ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

עליו וקראתי אהבה, מר ל וֹ : אמר ּת י  אהבה. לא)לי: (ירמיה ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
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בּ נוֹ , אדא רב את לראוֹ ת זכיתי  ואני . אהבּת י עוֹ לם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואהבת
זה. את לוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוסּפ ר ּת י

חטא יראי ת לא א א  ה"ה   נתנ לא  הרה  חמרת  ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻכל
לכ ולא  מצותיו יראי תְְְְִִֵֶָָָֹלא

וגו'טרף ליראיו ה)נתן משפטים:(קיא, פ' ח"ב קכ"א )[זוהר לגיוֹ ן ](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌
וּ בשׂ ר כתוּ ב  א ל וֹ , ואמר אבּ א רבּ י  את ׁש אל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאחד

תאכלוּ  א טרפה ׁש כּ תוּ ב?בּ דה מהוּ  , ּכ אם קיא)! (תהלים ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
להיוֹ ת   צרי היה לכּ לבים נתן טרף  ליראיו ? נתן ל ּמ ה טרף ! ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ליראיו? נתן טרפה כּ תוּ ב  האם ריקא, ל וֹ , אמר ליראיו ? !נתן  ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
כּ ת וּ ב ו דּ אי,טרף ליראיו נתן טרפה, כּ מוֹ  טרף ּת אמר , ואם ! ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ויראים  ׁש מוֹ  יראי לאוֹ תם אלּ א בּ וֹ  להזּ הר  נתנוּ  א זה  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש דּ בר
ׁש הר לכם, נתן  א  זה דּ בר זה מוּ ם ׁש אינכם מּמ נּ וּ . ידע י ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

ׁש ל חמרה זה דּ בר וּ מוּ ם מצווֹ תיו , ׁש וֹ מרים וא  מּמ נּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְיראים
ו א  ו דּ אי, ליראיו נתן  ליראיו, נתן בּ ּה . להזּ הר  וצרי ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
אלּ א  הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  נתנם  א  הּת וֹ רה חמרוֹ ת  וכל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלאחרים.

לכם. וא מצווֹ תיו יראי לאוֹ תם חטא, יראי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלאוֹ תם

עה ה ילה  חצת  וק ילה  רה ע סק אד ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָל
 מ זה    לל ית להתקי מתע ררת  יראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנסת 

לה מ ית  נקרא  וזה   ְְִִִֵֶֶֶַָָע

ליראיו טרף  ה)נתן אמור:(קיא, פ' ח"ג צ'.)[זוהר נתן מהוּ ](דף טרף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש כּ ת וּ ב,ליראיו  כּ מוֹ  אלּ א לא)? לילה(משלי  בּ עוֹ ד  וּת קם ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

למדנוּ , מכּ אן לביתּה . טרף בּ ּת וֹ רה וּת ּת ן ׁש עוֹ סק אדם ׁש כּ ל ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
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מתעוֹ ררת  י שׂ ראל  ׁש כּ נסת בּ ׁש עה הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת וקם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה ,
, הּמ ל מבּ ית נקרא וזה ע ּמ ּה , מׁש ּת ּת ף זה -  לּמ ל בּ ית ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתקין

הבּ ית  ּת ּק וּ ני מאוֹ תם י וֹ ם כּ ל ל וֹ  טרף ונ וֹ תנים וּת ּת ן ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  . ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ יתּה  זה מי לנערתיה. וחק ׁש ּמ ׁש ּת ּת פיםלביתּה  אוֹ תם כּ ל ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

נתן  טרף , ּכ וּ מוּ ם ביתּה . בּ ני  בּ יתּה , נקראים בּ לּ ילה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִעּמ ה
טרף  זּ ה מה רחוֹ ק ליראיו. מּמ קוֹ ם נוֹ טלת ׁש היא מּמ ׁש , טרף ? ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב לא)עלי וֹ ן, לּט רף (משלי  זוֹ כה וּ מי לחמּה . ּת ביא מּמ רחק ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב הזּ ה מוֹ כיח, הכּ תוּ ב סוֹ ף  קיא)? לעוֹ לם (תהלים יז כּ ר ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌

ׁש ּמ תבּ וֹ נןבּ ריתוֹ  מי בּ לּ ילה.(שמשתדל ). ע ּמ ּה  להׁש ּת ּת ף בּ ּת וֹ רה ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הוּ א,  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  לוֹ  יׁש  עליוֹ ן  אחד ׁש צּ דּ יק  אלּ א עוֹ ד , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְוא
י שׂ ראל , כּ נסת את ׁש ניהם וי וֹ רׁש ים עּמ וֹ , מׁש ּת ּת ף  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהוּ א

ס)ׁש כּ תוּ ב  ארץ.(ישעיה יירׁש וּ  לעוֹ לם צ דּ יקים ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

 מ ונ רא  קד  רית  ל לע צה   לע לח דת  ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָמפר
מאלפא תב ת י כ  קי סה אר  כל נה  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמה 

  ל ואחריו זה  בפסק ל?יתא  ְְְֲֵֶֶַָָָָָֹֹ

לעּמ וֹ ּפ דוּ ת  ט)וגו'ׁש לח יתרו:(קיא , פ' ח"ב ס"ח.)[זוהר צוּ ה](דף  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ּפ תח , יוֹ סי רבּ י  מדין. כּ הן יתר וֹ  קיא)ו יּ ׁש מע (תהלים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

ׁש מוֹ  ונ וֹ רא קד וֹ ׁש  בּ רית וֹ  לעוֹ לם צוּ ה לעּמ וֹ  ׁש לח  מהּפ ד וּ ת  . ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
בּ יתא, מאלפא תבוֹ ת ׁש ּת י  ׁש בּ כלּ ם הּפ ס וּ קים, ׁש אר  בּ כל ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌וֹ נה

ׁש ׁש  ׁש ׁש  וׁש לּ אחריו  זה ׁש הוּ בפסוּ ק להׁש לים כּ די  א לּ א ? ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
ׁש ל  הגּ אלּ וֹ ת ׁש ׁש  כּ נגד זה הזּ ה, בּ יתא בּ אלפא ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְצדדים
ּת וֹ רה כּ נגד  אחר ּפ ס וּ ק הראׁש וֹ נה, מהגּ אלּ ה חוּ ץ ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,

הזּ וֹ . בּ חכמה ּת לוּ י וה כּ ל וּ כתוּ בים, לעּמ וֹ נביאים ׁש לח ּפ ד וּ ת  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
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ועשׂ ה מצרים מגּ לוּ ת ישׂ ראל את  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש גּ אל  -ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ גב וּ ר וֹ ת. נּס ים בּ ריתוֹ להם לעוֹ לם וקבּ לוֹ צוּ ה יתרוֹ  כּ ׁש בּ א - ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌

אוֹ תם כּ ל  התקרבוּ  וּ מם לעבוֹ דתוֹ , וקרבוֹ  הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
והלאה, מם הכינה. כּ נפי ּת חת ׁש מוֹ .גּ רים ונוֹ רא  קד וֹ ׁש  ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ׁש הרי  הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ם התקדּ ׁש  אז האחר )ׁש הרי  (מהצד ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש היה כּ מוֹ  האחר, הצּ ד ונכ ּפ ה כּ ׁש נּ ׁש בּ ר  הּק דוֹ ׁש , ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתקדּ ׁש 

◌ְ◌ִ◌ְבּ יתרוֹ .

לחכמה  רא ער   ינס   זה  ער נס ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמי
ראית וזהי היא ה' יראת  ְְְִִִִֵֶַָעלינה 

וגו'רא ׁש ית  ה' יראת י)חכמה הזוהר:(קיא , ספר ז :)[הקדמת  ](דף ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ּפ תח, חיּ יא רבּ י ה'בּ ראׁש ית, יראת  חכמה ראׁש ית ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לעד עמדת  ּת הלּ תוֹ  ע שׂ יהם לכל טוֹ ב חכמה,שׂ כל  ראׁש ית . ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש יּ ראת בּ גלל  ה', יראת חכמה ס וֹ ף לכ ּת ב: צרי  ּכ זה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
חכמה. סוֹ ף  היא ראשית]ה' היא  אלא הדּ רגּ ה[נ "א:  ֹלתו להכּ נס ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עליוֹ נה. חכמה קיח)ׁש ל צדק.(שם ׁש ערי  לי  ּפ תחוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
י כּ נס  א זה, בּ ׁש ער  יכּ נס  א ׁש אם ודּ אי . לה', הער ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶזה

ועשׂ ה(משל )לעוֹ למים. וגנוּ ז, נסּת ר עליוֹ ן ׁש הוּ א עלי וֹ ן  למל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אחד  ׁש ער עשׂ ה הערים כּ ל וּ בס וֹ ף אלּ ה, על  אלּ ה ׁש ערים ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְל וֹ 
אלּ ה, על  אלּ ה היכלוֹ ת בּ כּמ ה פתחים, בּ כ ּמ ה מנעוּ לים , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה

ל  ׁש ר וֹ צה מי כּ ל ראׁש וֹ ן ואמר: יהיה זה ׁש ער  - אלי  הכּ נס  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
לחכמה ראׁש וֹ ן  ׁש ער  ּכ גּ ם י כּ נס. - זה בּ ׁש ער ׁש יּ כּ נס מי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלגבּ י.

ראׁש ית. וזוֹ הי  היא. ה' יראת ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה,
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מתעוֹ ררת  י שׂ ראל  ׁש כּ נסת בּ ׁש עה הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת וקם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה ,
, הּמ ל מבּ ית נקרא וזה ע ּמ ּה , מׁש ּת ּת ף זה -  לּמ ל בּ ית ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתקין

הבּ ית  ּת ּק וּ ני מאוֹ תם י וֹ ם כּ ל ל וֹ  טרף ונ וֹ תנים וּת ּת ן ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  . ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ יתּה  זה מי לנערתיה. וחק ׁש ּמ ׁש ּת ּת פיםלביתּה  אוֹ תם כּ ל ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

נתן  טרף , ּכ וּ מוּ ם ביתּה . בּ ני  בּ יתּה , נקראים בּ לּ ילה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִעּמ ה
טרף  זּ ה מה רחוֹ ק ליראיו. מּמ קוֹ ם נוֹ טלת ׁש היא מּמ ׁש , טרף ? ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב לא)עלי וֹ ן, לּט רף (משלי  זוֹ כה וּ מי לחמּה . ּת ביא מּמ רחק ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב הזּ ה מוֹ כיח, הכּ תוּ ב סוֹ ף  קיא)? לעוֹ לם (תהלים יז כּ ר ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌

ׁש ּמ תבּ וֹ נןבּ ריתוֹ  מי בּ לּ ילה.(שמשתדל ). ע ּמ ּה  להׁש ּת ּת ף בּ ּת וֹ רה ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הוּ א,  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  לוֹ  יׁש  עליוֹ ן  אחד ׁש צּ דּ יק  אלּ א עוֹ ד , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְוא
י שׂ ראל , כּ נסת את ׁש ניהם וי וֹ רׁש ים עּמ וֹ , מׁש ּת ּת ף  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהוּ א

ס)ׁש כּ תוּ ב  ארץ.(ישעיה יירׁש וּ  לעוֹ לם צ דּ יקים ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

 מ ונ רא  קד  רית  ל לע צה   לע לח דת  ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָמפר
מאלפא תב ת י כ  קי סה אר  כל נה  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמה 

  ל ואחריו זה  בפסק ל?יתא  ְְְֲֵֶֶַָָָָָֹֹ

לעּמ וֹ ּפ דוּ ת  ט)וגו'ׁש לח יתרו:(קיא , פ' ח"ב ס"ח.)[זוהר צוּ ה](דף  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ּפ תח , יוֹ סי רבּ י  מדין. כּ הן יתר וֹ  קיא)ו יּ ׁש מע (תהלים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

ׁש מוֹ  ונ וֹ רא קד וֹ ׁש  בּ רית וֹ  לעוֹ לם צוּ ה לעּמ וֹ  ׁש לח  מהּפ ד וּ ת  . ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
בּ יתא, מאלפא תבוֹ ת ׁש ּת י  ׁש בּ כלּ ם הּפ ס וּ קים, ׁש אר  בּ כל ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌וֹ נה

ׁש ׁש  ׁש ׁש  וׁש לּ אחריו  זה ׁש הוּ בפסוּ ק להׁש לים כּ די  א לּ א ? ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
ׁש ל  הגּ אלּ וֹ ת ׁש ׁש  כּ נגד זה הזּ ה, בּ יתא בּ אלפא ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְצדדים
ּת וֹ רה כּ נגד  אחר ּפ ס וּ ק הראׁש וֹ נה, מהגּ אלּ ה חוּ ץ ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,

הזּ וֹ . בּ חכמה ּת לוּ י וה כּ ל וּ כתוּ בים, לעּמ וֹ נביאים ׁש לח ּפ ד וּ ת  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
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ועשׂ ה מצרים מגּ לוּ ת ישׂ ראל את  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש גּ אל  -ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ גב וּ ר וֹ ת. נּס ים בּ ריתוֹ להם לעוֹ לם וקבּ לוֹ צוּ ה יתרוֹ  כּ ׁש בּ א - ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌

אוֹ תם כּ ל  התקרבוּ  וּ מם לעבוֹ דתוֹ , וקרבוֹ  הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
והלאה, מם הכינה. כּ נפי ּת חת ׁש מוֹ .גּ רים ונוֹ רא  קד וֹ ׁש  ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ׁש הרי  הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ם התקדּ ׁש  אז האחר )ׁש הרי  (מהצד ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש היה כּ מוֹ  האחר, הצּ ד ונכ ּפ ה כּ ׁש נּ ׁש בּ ר  הּק דוֹ ׁש , ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתקדּ ׁש 

◌ְ◌ִ◌ְבּ יתרוֹ .

לחכמה  רא ער   ינס   זה  ער נס ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמי
ראית וזהי היא ה' יראת  ְְְִִִִֵֶַָעלינה 

וגו'רא ׁש ית  ה' יראת י)חכמה הזוהר:(קיא , ספר ז :)[הקדמת  ](דף ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ּפ תח, חיּ יא רבּ י ה'בּ ראׁש ית, יראת  חכמה ראׁש ית ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לעד עמדת  ּת הלּ תוֹ  ע שׂ יהם לכל טוֹ ב חכמה,שׂ כל  ראׁש ית . ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש יּ ראת בּ גלל  ה', יראת חכמה ס וֹ ף לכ ּת ב: צרי  ּכ זה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
חכמה. סוֹ ף  היא ראשית]ה' היא  אלא הדּ רגּ ה[נ "א:  ֹלתו להכּ נס ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עליוֹ נה. חכמה קיח)ׁש ל צדק.(שם ׁש ערי  לי  ּפ תחוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
י כּ נס  א זה, בּ ׁש ער  יכּ נס  א ׁש אם ודּ אי . לה', הער ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶזה

ועשׂ ה(משל )לעוֹ למים. וגנוּ ז, נסּת ר עליוֹ ן ׁש הוּ א עלי וֹ ן  למל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אחד  ׁש ער עשׂ ה הערים כּ ל וּ בס וֹ ף אלּ ה, על  אלּ ה ׁש ערים ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְל וֹ 
אלּ ה, על  אלּ ה היכלוֹ ת בּ כּמ ה פתחים, בּ כ ּמ ה מנעוּ לים , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה

ל  ׁש ר וֹ צה מי כּ ל ראׁש וֹ ן ואמר: יהיה זה ׁש ער  - אלי  הכּ נס  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
לחכמה ראׁש וֹ ן  ׁש ער  ּכ גּ ם י כּ נס. - זה בּ ׁש ער ׁש יּ כּ נס מי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלגבּ י.

ראׁש ית. וזוֹ הי  היא. ה' יראת ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה,
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אחד ב, - נקדּ וֹ ת ׁש ּת י ואלּ ה כּ אחד, ׁש ּמ תחבּ רים הם ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים
להם ׁש אין וּ בגלל  בּ התגּ לּ וּ ת. ע וֹ מד ואחד ונסּת ר, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָגּ נוּ ז
נוֹ טל  זה ׁש נּ וֹ טל מי  ׁש נים. וא אחד  ראׁש ית, נקראים ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵּפ רוּ ד

ׁש כּ תוּ ב  אחד, וּ ׁש מוֹ  הוּ א ׁש הרי אחד. והכּ ל פג )זה, וידעוּ (שם ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
עץ  ׁש ה וּ א  בּ גלל ה' יראת נקרא ל ּמ ה  . ּלבד ׁש מ ה' א ּת ה ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִכּ י
ה נּ ה - זכה א ואם טוֹ ב. ה נּ ה  - האדם בּ ן  זכה ורע. טוֹ ב ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
טוּ ב  לכל להכּ נס ׁש ער וזה יראה, זה בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רה ולכן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָרע.
י וֹ סי  ר בּ י  כּ אחד . ׁש הם ׁש ערים  ׁש ני  א לּ ה - טוֹ ב  שׂ כל ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ עוֹ לם.

טוֹ באמר , כּ לל .שׂ כל רע בּ לי  טוֹ ב שׂ כל  ׁש הוּ א החיּ ים, עץ  זה - ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רע. בּ א טוֹ ב שׂ כל הוּ א רע  בּ וֹ  ׁש וֹ רה ׁש א עשׂ יהם ועל לכל ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌

ּת וֹ מכי  ואוֹ תם ה ּת וֹ רה. ּת וֹ מכי הנּ אמנים, דוד  חסדי  א לּ וּ  -ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אין  בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקים אלּ וּ  כּ ל עוֹ שׂ ים. הם כּ ביכ וֹ ל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
יׁש  בּ הם  ׁש ּת וֹ מכים אוֹ תם בּ ּה . ׁש ע וֹ סקים בּ עוֹ ד  עשׂ יּ ה  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ הם

כּ ת וּ ב זה וּ בכח עשׂ יּ ה, לעדבּ הם עמדת  הכּ ּס אּת הלּ תוֹ  ועוֹ מד , ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
כּ ראוּ י . עמדוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל

רה ת ב ת   ליראל ה "ה ת ה רה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמצות
לל דרְְֶֶָ

וגו'רא ׁש ית ה' יראת י)חכמה י"א :]:(קיא, דף  הזוהר ּפ תח[הקדמת ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
הּת וֹ רה מצווֹ ת ואמר , הּת וֹ רה בּ מצווֹ ת ׁש מעוֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
 בּ דר בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב וֹ ת כּ לּ ן  לי שׂ ראל , הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ תן 
הכּ ל . ׁש ל הראׁש וֹ נה הּמ צוה זוֹ הי אהים. בּ רא בּ ראׁש ית ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל.

ׁש כּ תוּ ב ראׁש ית, ׁש נּ קראת ה', יראת  זוֹ  מצוה (תהליםונקראת ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ה'קיא) יראת חכמה א).ראׁש ית דּ עת.(משלי ראׁש ית ה' יראת ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
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הער וזה ראׁש ית, נקרא זה ׁש דּ בר  לתוֹ מוּ ם  להכּ נס ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
נפרדת היּ ראה העוֹ לם. כּ ל מתקיּ ם הזּ וֹ  הּמ צוה ועל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה,
ע ּק ר ואחד  כּ ראוּ י , עּק ר בּ הם אין מהם ׁש נים צדדים, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש ׁש ה
בניו  ׁש יּ חיוּ  כּ די  ה וּ א   ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  ׁש יּ רא אדם י ׁש  יראה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל 
כּ ן  ועל ממוֹ נוֹ , ׁש ל א וֹ  גּ וּ פוֹ  ׁש ל מענׁש  ׁש יּ רא א וֹ  ימוּ תוּ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוא
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מן ירא  ׁש הוּ א היּ ראה נמצאת  ּת מיד. מ ּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָירא
 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  מן ׁש ּפ וֹ חד אדם יׁש  לעּק ר. אוֹ תּה  שׂ ם א  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א
ׁש ני  הגּ יהנּ ם. וּ מענׁש  הע וֹ לם אוֹ תוֹ  מענׁש  ׁש ּפ וֹ חד  מוּ ם ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִהוּ א
עּק ר, ׁש היא היּ רא "ה ׁש לּ וֹ . והרׁש  הם יראה ׁש ל  עּק ר א ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵאלּ ה
ו ׁש ר ׁש  ע ּק ר  וׁש לּ יט, גדוֹ ל ׁש הוּ א מוּ ם מר בּ וֹ נוֹ  יירא ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  חׁש וּ בים, כּ א לפניו והכּ ל הע וֹ למוֹ ת, כּ ל ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 

ד ) רצוֹ נוֹ (דניאל את ולשׂ ים  ח ׁש וּ בים, כּ אינם הארץ דּ יּ רי  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוכל
יראה. ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

אםבּ כה  אמר. א אם ואוֹ י  אמר, אם אוֹ י ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י  ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌
א אם  רבּ וֹ נם. את יעבדוּ  אי הרׁש עים ידע וּ  - ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹאמר
יראה ׁש וֹ רה בּ מקוֹ ם הזּ ה. הדּ בר את החברים יא בּ דוּ  - ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹאמר
וּ מקטרגת, וּ מכּ ה ׁש ּמ לקה רעה יראה יׁש  מלּ פניה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְקד וֹ ׁש ה,
ענׁש  בּ גלל ׁש ּפ וֹ חד וּ מי הר ׁש עים, את להלק וֹ ת הרצוּ עה ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוהיא ◌
יראת אוֹ תּה  עליו ׁש וֹ רה א ׁש נּ תבּ אר , כּ מ וֹ  והּק טר וּ ג ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לק וֹ ת

היּ ראהה' עליו ׁש וֹ רה מי אלּ א  לחיּ ים. ה' יראת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת
יראה ההיא, הרצוּ עה עליו ׁש וֹ רה ונמצא ההיא. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהרעה
ה' יראת ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם   ּכ וּ מוּ ם ה'. יראת וא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעה
וזה הזּ וֹ , הּמ צוה כּ אן נכללת כּ ן ועל דּ עת, ראׁש ית ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
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אחד ב, - נקדּ וֹ ת ׁש ּת י ואלּ ה כּ אחד, ׁש ּמ תחבּ רים הם ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים
להם ׁש אין וּ בגלל  בּ התגּ לּ וּ ת. ע וֹ מד ואחד ונסּת ר, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָגּ נוּ ז
נוֹ טל  זה ׁש נּ וֹ טל מי  ׁש נים. וא אחד  ראׁש ית, נקראים ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵּפ רוּ ד

ׁש כּ תוּ ב  אחד, וּ ׁש מוֹ  הוּ א ׁש הרי אחד. והכּ ל פג )זה, וידעוּ (שם ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
עץ  ׁש ה וּ א  בּ גלל ה' יראת נקרא ל ּמ ה  . ּלבד ׁש מ ה' א ּת ה ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִכּ י
ה נּ ה - זכה א ואם טוֹ ב. ה נּ ה  - האדם בּ ן  זכה ורע. טוֹ ב ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
טוּ ב  לכל להכּ נס ׁש ער וזה יראה, זה בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רה ולכן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָרע.
י וֹ סי  ר בּ י  כּ אחד . ׁש הם ׁש ערים  ׁש ני  א לּ ה - טוֹ ב  שׂ כל ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ עוֹ לם.

טוֹ באמר , כּ לל .שׂ כל רע בּ לי  טוֹ ב שׂ כל  ׁש הוּ א החיּ ים, עץ  זה - ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רע. בּ א טוֹ ב שׂ כל הוּ א רע  בּ וֹ  ׁש וֹ רה ׁש א עשׂ יהם ועל לכל ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌

ּת וֹ מכי  ואוֹ תם ה ּת וֹ רה. ּת וֹ מכי הנּ אמנים, דוד  חסדי  א לּ וּ  -ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אין  בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקים אלּ וּ  כּ ל עוֹ שׂ ים. הם כּ ביכ וֹ ל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
יׁש  בּ הם  ׁש ּת וֹ מכים אוֹ תם בּ ּה . ׁש ע וֹ סקים בּ עוֹ ד  עשׂ יּ ה  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ הם

כּ ת וּ ב זה וּ בכח עשׂ יּ ה, לעדבּ הם עמדת  הכּ ּס אּת הלּ תוֹ  ועוֹ מד , ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
כּ ראוּ י . עמדוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל

רה ת ב ת   ליראל ה "ה ת ה רה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמצות
לל דרְְֶֶָ

וגו'רא ׁש ית ה' יראת י)חכמה י"א :]:(קיא, דף  הזוהר ּפ תח[הקדמת ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
הּת וֹ רה מצווֹ ת ואמר , הּת וֹ רה בּ מצווֹ ת ׁש מעוֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
 בּ דר בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב וֹ ת כּ לּ ן  לי שׂ ראל , הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ תן 
הכּ ל . ׁש ל הראׁש וֹ נה הּמ צוה זוֹ הי אהים. בּ רא בּ ראׁש ית ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל.

ׁש כּ תוּ ב ראׁש ית, ׁש נּ קראת ה', יראת  זוֹ  מצוה (תהליםונקראת ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ה'קיא) יראת חכמה א).ראׁש ית דּ עת.(משלי ראׁש ית ה' יראת ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
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הער וזה ראׁש ית, נקרא זה ׁש דּ בר  לתוֹ מוּ ם  להכּ נס ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
נפרדת היּ ראה העוֹ לם. כּ ל מתקיּ ם הזּ וֹ  הּמ צוה ועל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה,
ע ּק ר ואחד  כּ ראוּ י , עּק ר בּ הם אין מהם ׁש נים צדדים, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש ׁש ה
בניו  ׁש יּ חיוּ  כּ די  ה וּ א   ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  ׁש יּ רא אדם י ׁש  יראה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל 
כּ ן  ועל ממוֹ נוֹ , ׁש ל א וֹ  גּ וּ פוֹ  ׁש ל מענׁש  ׁש יּ רא א וֹ  ימוּ תוּ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוא
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מן ירא  ׁש הוּ א היּ ראה נמצאת  ּת מיד. מ ּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָירא
 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  מן ׁש ּפ וֹ חד אדם יׁש  לעּק ר. אוֹ תּה  שׂ ם א  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א
ׁש ני  הגּ יהנּ ם. וּ מענׁש  הע וֹ לם אוֹ תוֹ  מענׁש  ׁש ּפ וֹ חד  מוּ ם ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִהוּ א
עּק ר, ׁש היא היּ רא "ה ׁש לּ וֹ . והרׁש  הם יראה ׁש ל  עּק ר א ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵאלּ ה
ו ׁש ר ׁש  ע ּק ר  וׁש לּ יט, גדוֹ ל ׁש הוּ א מוּ ם מר בּ וֹ נוֹ  יירא ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  חׁש וּ בים, כּ א לפניו והכּ ל הע וֹ למוֹ ת, כּ ל ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 

ד ) רצוֹ נוֹ (דניאל את ולשׂ ים  ח ׁש וּ בים, כּ אינם הארץ דּ יּ רי  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוכל
יראה. ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

אםבּ כה  אמר. א אם ואוֹ י  אמר, אם אוֹ י ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י  ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌
א אם  רבּ וֹ נם. את יעבדוּ  אי הרׁש עים ידע וּ  - ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹאמר
יראה ׁש וֹ רה בּ מקוֹ ם הזּ ה. הדּ בר את החברים יא בּ דוּ  - ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹאמר
וּ מקטרגת, וּ מכּ ה ׁש ּמ לקה רעה יראה יׁש  מלּ פניה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְקד וֹ ׁש ה,
ענׁש  בּ גלל ׁש ּפ וֹ חד וּ מי הר ׁש עים, את להלק וֹ ת הרצוּ עה ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוהיא
יראת אוֹ תּה  עליו ׁש וֹ רה א ׁש נּ תבּ אר , כּ מ וֹ  והּק טר וּ ג ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לק וֹ ת

היּ ראהה' עליו ׁש וֹ רה מי אלּ א  לחיּ ים. ה' יראת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת
יראה ההיא, הרצוּ עה עליו ׁש וֹ רה ונמצא ההיא. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהרעה
ה' יראת ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם   ּכ וּ מוּ ם ה'. יראת וא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעה
וזה הזּ וֹ , הּמ צוה כּ אן נכללת כּ ן ועל דּ עת, ראׁש ית ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
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ׁש וֹ מר מי  ה ּת וֹ רה. ׁש ל  הּמ צווֹ ת ׁש אר  לכל והיסוֹ ד ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהעּק ר 
את ׁש וֹ מר  א  - יראה ׁש וֹ מר א הכּ ל. ׁש וֹ מר - הזּ וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהיּ ראה
כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם הכּ ל. ׁש ל ה ער  זה ׁש הרי  הּת וֹ רה, ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת 
הארץ. ואת  ה מים את אהים בּ רא יראה, ׁש היא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית ,
מי  ׁש ל וענׁש וֹ  הּת וֹ רה. מצו וֹ ת על עוֹ בר זה, על  ׁש עוֹ בר ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ י 
והינוּ  אוֹ תוֹ , מלקה הזּ וֹ  הרעה הרצוּ עה - זה על ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ בר
אהים. ורוּ ח תהוֹ ם ּפ ני  על   וחׁש ובהוּ  תהוּ  היתה ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ

ארבּ ע  א לּ וּ  הרׁש עים.הנּ ה את בּ הם להעניׁש  ענׁש ים ה ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ בּת הוּ  חנק, זה  לד )- ּת הוּ ,(ישעיה ב )קו מדּ ה.(זכריה חבל ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
הגּ דוֹ ל  הּת הוֹ ם  ֹבּ ת ו המׁש ּק עוֹ ת אבנים סקילה, זוֹ  - ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְֹבּ הוּ 

ׁש כּ תוּ ב  שׂ רפה, זוֹ  -  וחׁש הר ׁש עים. את ה)לענׁש  ויהי (דברים ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
, החׁש  ֹמ ּת ו הּק וֹ ל את ד )כּ ׁש מעכם עד (שם בּ אׁש  בּ ער וההר  ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

הרׁש עים ראׁש י  ׁש על החזקה האׁש  וזוֹ  וכוּ '.  חׁש המים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵלב
חרב  סערה, ר וּ ח בּ סיף. הרג זה - ורוּ ח אוֹ תם . ל שׂ רף  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמתחילה 

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ וֹ , מלהטת ג )ׁש נוּ נה החרב (בראשית להט ואת ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מצווֹ ת על ׁש יּ עבר למי הזּ ה הענׁש  ר וּ ח. ונקראת ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ תהּפ כת,
הכּ ל . ׁש ל הכּ לל ׁש היא ראׁש ית, יראה כּ תוּ ב ואחר ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.

הּת וֹ רה. מצווֹ ת  ׁש אר  והלאה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

חכמה ראית – הראה  ביל אא  להע נברא ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹלא 
ה'יראת  ְִַ

וגו 'רא ׁש ית  ה' יראת י)חכמה בראשית:(קיא, פ' חדש יא :)[זוהר ](דף ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נברא א וּ בנינוֹ  הע וֹ לם כּ ל  ּת חלּ ת אמר, יצחק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
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יראה וּ בעל למים יראה בּ על אדם להי וֹ ת היּ ראה, על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ תוּ ב  מ ּמ ה א)ל בּ ר יּ וֹ ת. את(בראשית אהים בּ רא בּ רא ׁש ית ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌

ואת המים, את ירא להיוֹ ת - המים את הארץ ואת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
א הע וֹ לם ׁש כּ ל מל ּמ ד כן כּ מוֹ  ל בּ ר יּ וֹ ת. ירא להי וֹ ת - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

ׁש נּ אמר  ראׁש ית, ׁש נּ קראת היּ ראה על א לּ א קיא)נברא (תהלים ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ ראׁש ית. ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ה', יראת חכמה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵראׁש ית 

ה' יראת חכמה  רא ית – האמת החכמה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמה

וגו 'ראׁש ית  ה ' יראת י)חכמה בראשית:(קיא, פ' חדש טו.)[זוהר ](דף  ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הייתי  אחת ּפ עם ּפ זּ י, בּ ן י וֹ סי רבּ י אמר  ר בּ וֹ תינוּ , ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
האנׁש ים והי וּ  קרדוֹ , כּ פר ׁש ל הר  בּ אוֹ תוֹ  וּ פגעּת י   בּ דּ ר  ֵהוֹ ל◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
את וראיתי  אחד, ׁש בּ ת ליל ׁש ם ולנּת י  בּ חלקם, ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְשׂ מחים 

עמ אׁש ּת וֹ . עם לׁש כּ ב רוֹ צה ׁש היה זהמארחי מצּ ד זה ד  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
להם: אמר ּת י  והתּפ ללה. ההוּ א מצּ ד היא ועמדה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתּפ לּ ל,

זוֹ  בּ ׁש עה  תפלּ תכם מבּ תמהי  לזּ וּ וּ ג ׁש לּ נוּ  הזּ מן לי: אמר וּ  ? ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ּת פלּ תנוּ  את וּ מתּפ ללים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְל ׁש בּ ת,
את ׁש יּ ע שׂ ה בּ ן חטא, ירא בּ ן עבוֹ דתוֹ , ׁש יּ עבד בּ ן לנוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
להם: אמרּת י ולשׂ מאל. לימין מהּת וֹ רה  יסטה ו א ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצווֹ תיו
עשׂ יתם. ׁש מים לׁש ם ׁש הרי בּ ּק ׁש תכם, לכם ׁש ּת היה רצ וֹ ן ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְיהי
נקלעּת י  ימים ׁש לּ אחר הכינה, ּפ ני אראה יוֹ סי: רבּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש נים. ׁש בע בּ ן והיה להם, ׁש נּ וֹ לד הבּ ן אוֹ תוֹ  וראיתי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְל ׁש ם,
ל אביו : לוֹ  אמר עּמ י. לדבּ ר  רצה וא בּ בּ ית, אוֹ תי ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָראה
וּ להתקרב  עּמ וֹ  לדבּ ר פוֹ חד אני אמר, הוּ א. גּ דוֹ ל  ׁש אי ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,
 ּׁש כ א, אם קדוֹ ׁש ה  נׁש מה ל וֹ  י ׁש  אם ידעּת י א ׁש הרי  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִע ּמ וֹ ,
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ׁש וֹ מר מי  ה ּת וֹ רה. ׁש ל  הּמ צווֹ ת ׁש אר  לכל והיסוֹ ד ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהעּק ר 
את ׁש וֹ מר  א  - יראה ׁש וֹ מר א הכּ ל. ׁש וֹ מר - הזּ וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהיּ ראה
כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם הכּ ל. ׁש ל ה ער  זה ׁש הרי  הּת וֹ רה, ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת 
הארץ. ואת  ה מים את אהים בּ רא יראה, ׁש היא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית ,
מי  ׁש ל וענׁש וֹ  הּת וֹ רה. מצו וֹ ת על עוֹ בר זה, על  ׁש עוֹ בר ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ י 
והינוּ  אוֹ תוֹ , מלקה הזּ וֹ  הרעה הרצוּ עה - זה על ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ בר
אהים. ורוּ ח תהוֹ ם ּפ ני  על   וחׁש ובהוּ  תהוּ  היתה ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ

ארבּ ע  א לּ וּ  הרׁש עים.הנּ ה את בּ הם להעניׁש  ענׁש ים ה ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ בּת הוּ  חנק, זה  לד )- ּת הוּ ,(ישעיה ב )קו מדּ ה.(זכריה חבל ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
הגּ דוֹ ל  הּת הוֹ ם  ֹבּ ת ו המׁש ּק עוֹ ת אבנים סקילה, זוֹ  - ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְֹבּ הוּ 

ׁש כּ תוּ ב  שׂ רפה, זוֹ  -  וחׁש הר ׁש עים. את ה)לענׁש  ויהי (דברים ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
, החׁש  ֹמ ּת ו הּק וֹ ל את ד )כּ ׁש מעכם עד (שם בּ אׁש  בּ ער וההר  ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

הרׁש עים ראׁש י  ׁש על החזקה האׁש  וזוֹ  וכוּ '.  חׁש המים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵלב
חרב  סערה, ר וּ ח בּ סיף. הרג זה - ורוּ ח אוֹ תם . ל שׂ רף  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמתחילה 

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ וֹ , מלהטת ג )ׁש נוּ נה החרב (בראשית להט ואת ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מצווֹ ת על ׁש יּ עבר למי הזּ ה הענׁש  ר וּ ח. ונקראת ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ תהּפ כת,
הכּ ל . ׁש ל הכּ לל ׁש היא ראׁש ית, יראה כּ תוּ ב ואחר ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.

הּת וֹ רה. מצווֹ ת  ׁש אר  והלאה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

חכמה ראית – הראה  ביל אא  להע נברא ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹלא 
ה'יראת  ְִַ

וגו 'רא ׁש ית  ה' יראת י)חכמה בראשית:(קיא, פ' חדש יא :)[זוהר ](דף ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נברא א וּ בנינוֹ  הע וֹ לם כּ ל  ּת חלּ ת אמר, יצחק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
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יראה וּ בעל למים יראה בּ על אדם להי וֹ ת היּ ראה, על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ תוּ ב  מ ּמ ה א)ל בּ ר יּ וֹ ת. את(בראשית אהים בּ רא בּ רא ׁש ית ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌

ואת המים, את ירא להיוֹ ת - המים את הארץ ואת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
א הע וֹ לם ׁש כּ ל מל ּמ ד כן כּ מוֹ  ל בּ ר יּ וֹ ת. ירא להי וֹ ת - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

ׁש נּ אמר  ראׁש ית, ׁש נּ קראת היּ ראה על א לּ א קיא)נברא (תהלים ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ ראׁש ית. ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ה', יראת חכמה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵראׁש ית 

ה' יראת חכמה  רא ית – האמת החכמה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמה

וגו 'ראׁש ית  ה ' יראת י)חכמה בראשית:(קיא, פ' חדש טו.)[זוהר ](דף  ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הייתי  אחת ּפ עם ּפ זּ י, בּ ן י וֹ סי רבּ י אמר  ר בּ וֹ תינוּ , ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
האנׁש ים והי וּ  קרדוֹ , כּ פר ׁש ל הר  בּ אוֹ תוֹ  וּ פגעּת י   בּ דּ ר  ֵהוֹ ל◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
את וראיתי  אחד, ׁש בּ ת ליל ׁש ם ולנּת י  בּ חלקם, ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְשׂ מחים 

עמ אׁש ּת וֹ . עם לׁש כּ ב רוֹ צה ׁש היה זהמארחי מצּ ד זה ד  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
להם: אמר ּת י  והתּפ ללה. ההוּ א מצּ ד היא ועמדה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתּפ לּ ל,

זוֹ  בּ ׁש עה  תפלּ תכם מבּ תמהי  לזּ וּ וּ ג ׁש לּ נוּ  הזּ מן לי: אמר וּ  ? ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ּת פלּ תנוּ  את וּ מתּפ ללים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְל ׁש בּ ת,
את ׁש יּ ע שׂ ה בּ ן חטא, ירא בּ ן עבוֹ דתוֹ , ׁש יּ עבד בּ ן לנוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
להם: אמרּת י ולשׂ מאל. לימין מהּת וֹ רה  יסטה ו א ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצווֹ תיו
עשׂ יתם. ׁש מים לׁש ם ׁש הרי בּ ּק ׁש תכם, לכם ׁש ּת היה רצ וֹ ן ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְיהי
נקלעּת י  ימים ׁש לּ אחר הכינה, ּפ ני אראה יוֹ סי: רבּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש נים. ׁש בע בּ ן והיה להם, ׁש נּ וֹ לד הבּ ן אוֹ תוֹ  וראיתי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְל ׁש ם,
ל אביו : לוֹ  אמר עּמ י. לדבּ ר  רצה וא בּ בּ ית, אוֹ תי ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָראה
וּ להתקרב  עּמ וֹ  לדבּ ר פוֹ חד אני אמר, הוּ א. גּ דוֹ ל  ׁש אי ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,
 ּׁש כ א, אם קדוֹ ׁש ה  נׁש מה ל וֹ  י ׁש  אם ידעּת י א ׁש הרי  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִע ּמ וֹ ,
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קד וֹ ׁש ה, נׁש מה לוֹ  ׁש אין מי ׁש לּ כל ה זּ ה, היּ וֹ ם מ וֹ רי  אוֹ תי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִל ּמ ד 
ׁש איׁש  ו ׁש לוֹ ם, חס לוֹ : אמר ע ּמ וֹ . וּ להתקרב עּמ וֹ  לדבּ ר ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָאסוּ ר 
ע ּמ י . לדבּ ר הסּפ יק וא אלי , קרב  הוּ א. הדּ וֹ ר ׁש ל והחכם ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל
ימים מזּ ה  ּב י ׁש  חדׁש ה ׁש נּ ׁש מה  ּב ר וֹ אה אני לי : ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָאמר
ּת מה ּת י . לעוֹ לם. ׁש יּ צאת בּ ׁש עה  ּב נזרקה  וא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָמוּ עטים,

ה וּ א  ּכ בּ י אמרּת י: ונּת נה בּ ּת וֹ רה, כּ ׁש עסקּת י הייתי , ׁש ר וּ ק ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש היתה הכּ תוּ ב ׁש אמר הח יּ ה, נפ ׁש  את ידעּת  לי : אמר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה.

חיּ ה נפׁש  מׁש מע והרי הארץ , ?מן ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הנּ פׁש אמרּת י ׁש היא מוֹ רי, לי אמר   ּכ אמר, בּ ני . אמר לוֹ : ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
היא אבל נגזרה, היא הארץ וּ מן הארץ , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוֹ ציאה
בּ המ וֹ ת ׁש ע וֹ שׂ ים כּ מוֹ  וּ לכאן, לכאן להתנענע ׁש יּ כ וֹ לה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַחיּ ה 
הּק דוֹ ׁש  בּ עבוֹ דת  וחכמה השׂ כּ ל  בּ ּה  אין אבל והכּ ל . ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ שׂ רצים
בּ ּה  להתנענע וּ לח יּ ה לבהמה אלּ א נבראה ׁש א הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
הּפ ה. ׁש ל הזּ ה כּ הבל כּ ׁש ּת צא, וּ להתכּ לּ וֹ ת השׂ כּ ל , ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְל א

 ּרב הוּ א מי בּ ני , לוֹ : אלכּ סנ דּ ראי .אמרּת י רבּ י לי: אמר ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
הזּ ה היּ וֹ ם לּ מדּת  וּ מה ל וֹ : הזּ האמרּת י  הּפ סוּ ק לי : אמר ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

קיא)ׁש כּ תוּ ב לכל(תהלים טוֹ ב שׂ כל ה' יראת  חכמה ראׁש ית ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אל כּ סנדּ ע וֹ שׂ יהם  רבּ י לי  אמר  ּכ חכמה, הוּ א מה ה וּ אראי, ? ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל גלּ ה ׁש מוֹ  א וּ מעוֹ לם חכמה, והוּ א  ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
לבד. למׁש ה הימנּ ה קצת אלּ א  להגּ לוֹ ת, עתיד ו א אדם  ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלׁש וּ ם
אדם, עמד א מה על עמד אלּ א ידיעת ּה , כּ ל על עמד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוא

בּ מׁש ה בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב חכמה, ׁש היא הזּ וֹ  הראׁש ית לג )על (דברים ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
נתן  וה' כּ תוּ ב הרי ּת אמר , ואם חכמה. וזה וּ  לוֹ , ראׁש ית ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
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לׁש מה אלּ אחכמה החכמה, נתן כתוּ ב  א וּ ראה, בּ א ? ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אמּת תּה . קצת על  ׁש עמד קצתוֹ חכמה, לדעת עתיד ,הּמ ׁש יח ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ וֹ  יא)ׁש כּ תוּ ב כוּ '.(ישעיה וּ בינה חכמה רוּ ח ה' ר וּ ח  עליו ונחה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
שׂ כל  ה ' יראת אבל  הכּ ל, וקדם הכּ ל  ראׁש ית היא ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוהחכמה
ולחקר לדעת וּ בינה, בּ כל נׁש ארה היּ ראה כּ לוֹ מר, ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְטוֹ ב.

ה' עדיראת בּ ּת חלּ ה, בּ יראה הּמ צווֹ ת לעוֹ שׂ ה - עוֹ שׂ יהם לכל  . ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
מאהבה. לעשׂ וֹ ת  עצמ וֹ  מׁש יּ ר גּ יל  מה לוֹ : אמראמרּת י ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

עליו וקראתי אהבה, מר ל וֹ : אמר ּת י  אהבה. לא)לי: (ירמיה ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ נוֹ , אדא רב את לראוֹ ת זכיתי  ואני . אהבּת י עוֹ לם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואהבת

זה. את ל וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוסּפ רּת י
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קד וֹ ׁש ה, נׁש מה לוֹ  ׁש אין מי ׁש לּ כל ה זּ ה, היּ וֹ ם מ וֹ רי  אוֹ תי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִל ּמ ד 
ׁש איׁש  ו ׁש לוֹ ם, חס לוֹ : אמר ע ּמ וֹ . וּ להתקרב עּמ וֹ  לדבּ ר ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָאסוּ ר 
ע ּמ י . לדבּ ר הסּפ יק וא אלי , קרב  הוּ א. הדּ וֹ ר ׁש ל והחכם ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל
ימים מזּ ה  ּב י ׁש  חדׁש ה ׁש נּ ׁש מה  ּב ר וֹ אה אני לי : ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָאמר
ּת מה ּת י . לעוֹ לם. ׁש יּ צאת בּ ׁש עה  ּב נזרקה  וא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָמוּ עטים,

ה וּ א  ּכ בּ י אמרּת י: ונּת נה בּ ּת וֹ רה, כּ ׁש עסקּת י הייתי , ׁש ר וּ ק ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש היתה הכּ תוּ ב ׁש אמר הח יּ ה, נפ ׁש  את ידעּת  לי : אמר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה.

חיּ ה נפׁש  מׁש מע והרי הארץ , ?מן ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הנּ פׁש אמרּת י ׁש היא מוֹ רי, לי אמר   ּכ אמר, בּ ני . אמר לוֹ : ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
היא אבל נגזרה, היא הארץ וּ מן הארץ , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוֹ ציאה
בּ המ וֹ ת ׁש ע וֹ שׂ ים כּ מוֹ  וּ לכאן, לכאן להתנענע ׁש יּ כ וֹ לה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַחיּ ה 
הּק דוֹ ׁש  בּ עבוֹ דת  וחכמה השׂ כּ ל  בּ ּה  אין אבל והכּ ל . ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ שׂ רצים
בּ ּה  להתנענע וּ לח יּ ה לבהמה אלּ א נבראה ׁש א הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
הּפ ה. ׁש ל הזּ ה כּ הבל כּ ׁש ּת צא, וּ להתכּ לּ וֹ ת השׂ כּ ל , ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְל א

 ּרב הוּ א מי בּ ני , לוֹ : אלכּ סנ דּ ראי .אמרּת י רבּ י לי: אמר ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
הזּ ה היּ וֹ ם לּ מדּת  וּ מה ל וֹ : הזּ האמרּת י  הּפ סוּ ק לי : אמר ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

קיא)ׁש כּ תוּ ב לכל(תהלים טוֹ ב שׂ כל ה' יראת  חכמה ראׁש ית ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אל כּ סנדּ ע וֹ שׂ יהם  רבּ י לי  אמר  ּכ חכמה, הוּ א מה ה וּ אראי, ? ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל גלּ ה ׁש מוֹ  א וּ מעוֹ לם חכמה, והוּ א  ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
לבד. למׁש ה הימנּ ה קצת אלּ א  להגּ לוֹ ת, עתיד ו א אדם  ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלׁש וּ ם
אדם, עמד א מה על עמד אלּ א ידיעת ּה , כּ ל על עמד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוא

בּ מׁש ה בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב חכמה, ׁש היא הזּ וֹ  הראׁש ית לג )על (דברים ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
נתן  וה' כּ תוּ ב הרי ּת אמר , ואם חכמה. וזה וּ  לוֹ , ראׁש ית ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
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לׁש מה אלּ אחכמה החכמה, נתן כתוּ ב  א וּ ראה, בּ א ? ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אמּת תּה . קצת על  ׁש עמד קצתוֹ חכמה, לדעת עתיד ,הּמ ׁש יח ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ וֹ  יא)ׁש כּ תוּ ב כוּ '.(ישעיה וּ בינה חכמה רוּ ח ה' ר וּ ח  עליו ונחה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
שׂ כל  ה ' יראת אבל  הכּ ל, וקדם הכּ ל  ראׁש ית היא ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוהחכמה
ולחקר לדעת וּ בינה, בּ כל נׁש ארה היּ ראה כּ לוֹ מר, ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְטוֹ ב.

ה' עדיראת בּ ּת חלּ ה, בּ יראה הּמ צווֹ ת לעוֹ שׂ ה - עוֹ שׂ יהם לכל  . ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
מאהבה. לעשׂ וֹ ת  עצמ וֹ  מׁש יּ ר גּ יל  מה לוֹ : אמראמרּת י ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

עליו וקראתי אהבה, מר ל וֹ : אמר ּת י  אהבה. לא)לי: (ירמיה ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ נוֹ , אדא רב את לראוֹ ת זכיתי  ואני . אהבּת י עוֹ לם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואהבת

זה. את ל וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוסּפ רּת י
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האי  תא רצ אי ר(הלב וברצו להל(בשמחה לר ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ
דעיי   אז  ואי נ רצ  ונפ ל ה "ה ְְְְְִִַַַַַַָָָָאחר
כס האי  ת א את לקנת  צריכי ואז  רה  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָה כינה 

ל(אחריו מ(ולהשתדל וללמד  ע להתחר ְְְְִִִִֵֵֶַָֹ

וגו'גּ בּ וֹ ר  יבר יׁש רים דּ וֹ ר  זרעוֹ  יהיה ב )ּב ארץ  [זוהר:(קי"ב , ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

תרומה פ' קכ"ח:)ח"ב ה וּ א](דף  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  י וֹ דעים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִוּ מנּ ין 
מד וֹ ר וֹ  את בּ וֹ  ושׂ ם בּ וֹ  האיׁש ?מתר צּ ה א וֹ תוֹ  ׁש רצוֹ ן כּ ׁש רוֹ אים ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הלב ) וברצון ה וּ א(בשמחה   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אחר  וּ לה ׁש ּת דּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִלרדּ ף
וּ  ונפׁש וֹ  בּ וֹ ,בּ ל בּ וֹ  ׁש וֹ רה ׁש הכינה יוֹ דעים ׁש ם אז ודּ אי רצוֹ נוֹ , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש לם, בּ כסף  האי ׁש  אוֹ תוֹ  את לקנוֹ ת צריכים אחריו)ואז (ולהשתדל  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
אוֹ מרים, היוּ  הראׁש וֹ נים זה ועל מּמ נּ וּ . וללמד  עּמ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר
לזכּ וֹ ת כּ די א וֹ תוֹ , לקנוֹ ת יׁש  ׁש לם בּ שׂ כר  - חבר   ל ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוּ קנה

א וֹ תוֹ בּ כינה. ולקנוֹ ת הצּ דּ יק אחר לר דּ ף צרי כּ אן  אף עד  . ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש לם, בּ שׂ כר ולקנוֹ ת וֹ  הרׁש ע אחר  לרדּ ף  צרי ה צּ דּ יק  אוֹ תוֹ   ָּכ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ויעשׂ ה האחר הצּ ד את ויכ ּפ ה זהמה אוֹ תּה  מ ּמ נּ וּ  ׁש יּ עביר ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
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הבח וזה וּ  אוֹ תוֹ . בּ רא הוּ א כּ אלּ וּ  עליו ׁש יּ חׁש ב כּ די  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלנפׁש וֹ ,
ועליּ ה אחר, ׁש בח מכּ ל יוֹ תר הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעלּ ה

הּט עם מה מהכּ ל. יוֹ תר הצּ ד זוֹ  את לכּפ וֹ ת גּ רם  הוּ א כּ י ? ֵ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
כּ תוּ ב  זה ועל הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ בוֹ ד וּ להעלוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר

ב )בּ אהרן, וכתוב(מלאכי  מעון. השיב היתה(שם)ורבים  בריתי  ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
הר ׁש עאתו . בּ יד  ׁש אוֹ חז  מי כּ ל וּ ראה, אליו)בּ א וּ מׁש ּת דּ ל (ושב  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

עוֹ לה א מה עליּ וֹ ת בּ ׁש ׁש  עוֹ לה הוּ א רעה, דּ ר לעזב ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַבּ וֹ 
גּ וֹ רם האחר , הצּ ד את לכּפ וֹ ת גּ וֹ רם אחר : איׁש  ׁש וּ ם  ָּכ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
כּ ל  להעמיד  וגוֹ רם בּ כבוֹ דוֹ , הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעלּ ה
בּ ריתי  כּ תוּ ב, הזּ ה האיׁש  ועל וּ למּט ה. למעלה בּ ק יּ וּ מוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
וזוֹ כה לבניו, בּ נים לראוֹ ת וזוֹ כה והלוֹ ם. החיּ ים אּת וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 
יכ וֹ לים א הדּ ינים בּ עלי כּ ל הבּ א. לעוֹ לם וזוֹ כה הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
עשׂ ר בּ ׁש נים נכנס הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָלדוּ ן

כּ תוּ ב, זה  ועל  בידוֹ . ׁש יּ מחה  מי ואין קיב )ׁש ערים, גּ בּ וֹ ר(תהלים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
יבר יׁש רים  דּ וֹ ר  זרעוֹ  יהיה וצדקתוֹ בּ ארץ בּ ביתוֹ  ועׁש ר הוֹ ן . ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וגוֹ '. לי ׁש רים אוֹ ר   בּ ח ׁש זרח לעד. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹעמדת

אר ר  יצר ר רה ר אר ר  אד ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
יבר  ריי ר אז  יתר מיכת   ונמ ר א ע לה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹואי

וגו 'גּ בּ וֹ ר זרעוֹ  יהיה  ב )ּב ארץ בלק:(קיב, פ' ח"ג קצ"א :)[זוהר ](דף  ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

ואמר, קיב )ּפ תח דּ וֹ ר(תהלים זרעוֹ  יהיה בּ ארץ גּ בּ וֹ ר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
יבר בּ י ׁש רים גּ בּ וֹ ר  בּ ארץ, גּ בּ וֹ ר  אדם  כּ ׁש בּ ן גּ בּ וֹ ר. ּת וֹ רה, ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

יתר, מׁש יכוּ ת בּ וֹ   ונמׁש אוֹ רוֹ  עוֹ לה ודּ אי. בּ ארץ גּ בּ וֹ ר - ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ יצרוֹ 
ראינוּ  והרי  אבּ א, ר בּ י אמר כּ תוּ ב. יבר , יבר יׁש רים  דּ וֹ ר  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאז
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.בגבורותי

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

האי  תא רצ אי ר(הלב וברצו להל(בשמחה לר ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ
דעיי   אז  ואי נ רצ  ונפ ל ה "ה ְְְְְִִַַַַַַָָָָאחר
כס האי  ת א את לקנת  צריכי ואז  רה  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָה כינה 

ל(אחריו מ(ולהשתדל וללמד  ע להתחר ְְְְִִִִֵֵֶַָֹ

וגו'גּ בּ וֹ ר  יבר יׁש רים דּ וֹ ר  זרעוֹ  יהיה ב )ּב ארץ  [זוהר:(קי"ב , ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

תרומה פ' קכ"ח:)ח"ב ה וּ א](דף  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  י וֹ דעים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִוּ מנּ ין 
מד וֹ ר וֹ  את בּ וֹ  ושׂ ם בּ וֹ  האיׁש ?מתר צּ ה א וֹ תוֹ  ׁש רצוֹ ן כּ ׁש רוֹ אים ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הלב ) וברצון ה וּ א(בשמחה   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אחר  וּ לה ׁש ּת דּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִלרדּ ף
וּ  ונפׁש וֹ  בּ וֹ ,בּ ל בּ וֹ  ׁש וֹ רה ׁש הכינה יוֹ דעים ׁש ם אז ודּ אי רצוֹ נוֹ , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש לם, בּ כסף  האי ׁש  אוֹ תוֹ  את לקנוֹ ת צריכים אחריו)ואז (ולהשתדל  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
אוֹ מרים, היוּ  הראׁש וֹ נים זה ועל מּמ נּ וּ . וללמד  עּמ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר
לזכּ וֹ ת כּ די א וֹ תוֹ , לקנוֹ ת יׁש  ׁש לם בּ שׂ כר  - חבר   ל ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוּ קנה

א וֹ תוֹ בּ כינה. ולקנוֹ ת הצּ דּ יק אחר לר דּ ף צרי כּ אן  אף עד  . ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש לם, בּ שׂ כר ולקנוֹ ת וֹ  הרׁש ע אחר  לרדּ ף  צרי ה צּ דּ יק  אוֹ תוֹ   ָּכ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ויעשׂ ה האחר הצּ ד את ויכ ּפ ה זהמה אוֹ תּה  מ ּמ נּ וּ  ׁש יּ עביר ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
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הבח וזה וּ  אוֹ תוֹ . בּ רא הוּ א כּ אלּ וּ  עליו ׁש יּ חׁש ב כּ די  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלנפׁש וֹ ,
ועליּ ה אחר, ׁש בח מכּ ל יוֹ תר הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעלּ ה

הּט עם מה מהכּ ל. יוֹ תר הצּ ד זוֹ  את לכּפ וֹ ת גּ רם  הוּ א כּ י ? ֵ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
כּ תוּ ב  זה ועל הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ בוֹ ד וּ להעלוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר

ב )בּ אהרן, וכתוב(מלאכי  מעון. השיב היתה(שם)ורבים  בריתי  ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
הר ׁש עאתו . בּ יד  ׁש אוֹ חז  מי כּ ל וּ ראה, אליו)בּ א וּ מׁש ּת דּ ל (ושב  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

עוֹ לה א מה עליּ וֹ ת בּ ׁש ׁש  עוֹ לה הוּ א רעה, דּ ר לעזב ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַבּ וֹ 
גּ וֹ רם האחר , הצּ ד את לכּפ וֹ ת גּ וֹ רם אחר : איׁש  ׁש וּ ם  ָּכ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
כּ ל  להעמיד  וגוֹ רם בּ כבוֹ דוֹ , הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעלּ ה
בּ ריתי  כּ תוּ ב, הזּ ה האיׁש  ועל וּ למּט ה. למעלה בּ ק יּ וּ מוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
וזוֹ כה לבניו, בּ נים לראוֹ ת וזוֹ כה והלוֹ ם. החיּ ים אּת וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 
יכ וֹ לים א הדּ ינים בּ עלי כּ ל הבּ א. לעוֹ לם וזוֹ כה הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
עשׂ ר בּ ׁש נים נכנס הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָלדוּ ן

כּ תוּ ב, זה  ועל  בידוֹ . ׁש יּ מחה  מי ואין קיב )ׁש ערים, גּ בּ וֹ ר(תהלים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
יבר יׁש רים  דּ וֹ ר  זרעוֹ  יהיה וצדקתוֹ בּ ארץ בּ ביתוֹ  ועׁש ר הוֹ ן . ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וגוֹ '. לי ׁש רים אוֹ ר   בּ ח ׁש זרח לעד. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹעמדת

אר ר  יצר ר רה ר אר ר  אד ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
יבר  ריי ר אז  יתר מיכת   ונמ ר א ע לה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹואי

וגו 'גּ בּ וֹ ר זרעוֹ  יהיה  ב )ּב ארץ בלק:(קיב, פ' ח"ג קצ"א :)[זוהר ](דף  ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

ואמר, קיב )ּפ תח דּ וֹ ר(תהלים זרעוֹ  יהיה בּ ארץ גּ בּ וֹ ר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
יבר בּ י ׁש רים גּ בּ וֹ ר  בּ ארץ, גּ בּ וֹ ר  אדם  כּ ׁש בּ ן גּ בּ וֹ ר. ּת וֹ רה, ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

יתר, מׁש יכוּ ת בּ וֹ   ונמׁש אוֹ רוֹ  עוֹ לה ודּ אי. בּ ארץ גּ בּ וֹ ר - ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ יצרוֹ 
ראינוּ  והרי  אבּ א, ר בּ י אמר כּ תוּ ב. יבר , יבר יׁש רים  דּ וֹ ר  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאז
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ראׁש י  עוֹ מדים   ּכ ואחר  עליוֹ נים דּ ברים ׁש אוֹ מרים ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִתינוֹ קוֹ ת
לפי  ׁש נים אוֹ  אחד  דּ בר ׁש אמר  ּת ינ וֹ ק לוֹ , אמר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
ּת וֹ רה ללּמ ד ׁש יּ זכּ ה בּ זה, אדם מבטח כוּ נתם, בּ לי  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָׁש עה,
א ׁש למה, בּ דעת עמדוֹ  על עוֹ מד ׁש אוֹ ר וֹ  זה אבל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ י שׂ ראל.
ּת ּפ וּ ח להריח וער גּ תוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי ועוֹ ד , . ָּכ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

אׁש רי חלק וֹ .זה. ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

ה ה  ל ע  בני  ר ת מי ה א  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָא רי

וגו'גּ בּ וֹ ר זרעוֹ  יהיה ב )ּב ארץ רות:(קיב, מדרש חדש קב.)[זוהר ](דף ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

 ׁש ּמ תבּ ר מי הוּ א אׁש רי  - זרעוֹ  יהיה בּ ארץ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִגּ בּ וֹ ר
העוֹ לם לאוֹ תוֹ  יחידי  יל ׁש א כּ די הזּ ה בּ עוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ בנים
אלימל מּמ ׁש ּפ חת חיל גּ בּ וֹ ר  איׁש  לאיׁש ּה  מוֹ דע  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ לנעמי

וגוֹ ' בּ עז ּפ תח,(רותב )וּ ׁש מוֹ  רח וּ מאי  רבּ י קיב ). גּ בּ וֹ ר(תהלים ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
זרעוֹ  יהיה  בּ עוֹ לםבּ ארץ  בּ בנים ׁש ּמ תבּ ר מי  הוּ א אׁש רי  . ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

בּ דּ גמא וּ ראה, בּ א העוֹ לם. לאוֹ תוֹ  יחידי  יל ׁש א כּ די ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה,
כּ אן  למ"ה, ׁש לּ וֹ  האוֹ ר וּ מתּפ ר ׁש  מלא, יהו"ה בּ אדם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
וּ ׁש ּת ים לע שׂ רים וּ מתּפ רׁש  יהו"ה, מלא הם בּ גּ וּ ף  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵי ׁש 
ל אפּת ח ואני  וׁש בע. עשׂ רים הם  מנצפ "ךּ  ועם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת,
אוֹ תיּ וֹ ת, מאר בּ ע ׁש הוּ א אדם, דּ גמת ׁש הוּ א כּ מוֹ  יׁש ר .  ֶדּ ר◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ועפר אׁש  - יסוֹ דוֹ ת ארבּ עה בּ גּ וּ ף  יׁש   ּכ גּ דוֹ ל, אוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוהוּ א
ה בּ המית, רוּ ח הם: ואלּ וּ  כּ חוֹ ת. אר בּ עה והם וּ מים, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַרוּ ח
מצּ ד  והם לנׁש מה. והנּ ׁש מה והנּ ׁש מה, הבּ המית, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְונפ ׁש 

ֹ◌ְ◌ַהמאל .
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לאי בה מתע ררת  הה ' ְְִִִֶֶַָָמ

לנׁש מה.והם מהנּ ׁש מה הכל  זה: כּ מוֹ  הזּ ה בּ עוֹ לם ּפ וֹ עלים ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הבּ המית רוּ ח וּ מן הנּ ׁש מה. מן נמׁש כת הכל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְותאות
להנהיג הבּ המית ונפׁש  הגּ וֹ ים. עם וּ מּת ן הּמ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָיבא
וזוֹ הי  הּמ ׁש גּ ל, ותאות וּ ׁש תיּ ה לאכילה ׁש יּ לכוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים,

הבּ המית וחרף)הנּ פ ׁש  קיץ וחם קר  רוחות, ארבע  הרוח וחמ ה(מן . ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
אחה"ע  והם: בּ הם, נזכּ רוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים ׁש עשׂ רים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְמקוֹ מוֹ ת
מלּ ׁש וֹ ן, דטלנ"ת ,מחי גיכ"ק מפתים, בומ "ף ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמגּ רוֹ ן,
בּ אר בּ עה נכללים הּמ קוֹ מ וֹ ת חמׁש ת ואלּ וּ  מ ינּ ים. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִזסצר "ש
ה גּ וּ ף. כּ ל  נברא וּ בהם האיברים, מנהיגים  ׁש הם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹכּ ח וֹ ת,
ועליהם אדם, ׁש נּ קראוּ  קדוֹ ׁש וֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת האר בּ ע ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַועליהם

הכּ תוּ ב , א)אמר  וּ מן (בראשית בּ צלמוֹ . האדם את אהים ויּ ברא ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ירא האדם ׁש יּ היה האדוֹ נים , לאד וֹ ני יראה מתעוֹ ררת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהיּ וֹ "ד 
מתעוֹ ררת הו' וּ מן לאיׁש . ּת ׁש וּ בה מתעוֹ ררת הה' וּ מן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
וא וּ מצווֹ ת, טוֹ בים מע שׂ ים מתעוֹ ררים הה' וּ מן ּת וֹ רה. ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  כּ מוֹ  בּ צלמ וֹ . הנּ סּת ר הם זהוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶיחטא.

בּ אדם. נסּת ר הם זה הוּ א  ּכ בּ עוֹ למוֹ , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנסּת ר

ודע ודע  יהו"ה. יהו"ה. יהו"ה. יהו"ה. ׁש מוֹ ת: ארבּ עה ׁש הם ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
גוּ ף, ׁש נּ קראוּ  יס וֹ דוֹ ת ארבּ עה דּ גמת א וֹ ת יּ וֹ ת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש האר בּ ע
אלּ וּ  ועל איברים. וּ ׁש מוֹ נה ארבּ עים למאתים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתּפ טים
מתעלּ ים והם למעלה, הנּ זכּ רים אוֹ תיּ וֹ ת ארבּ ע יׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה
י ' בּ הברת כּ י  נקדּ וֹ ת. ונקראים  ׁש הזכּ רנוּ , ג וּ פים הארבּ עה ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַעל 

אה. ה' וּ בהברת אוֹ . ו' וּ בהברת אה. ה' וּ בהברת עלאי, ויׁש  ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
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ראׁש י  עוֹ מדים   ּכ ואחר  עליוֹ נים דּ ברים ׁש אוֹ מרים ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִתינוֹ קוֹ ת
לפי  ׁש נים אוֹ  אחד  דּ בר ׁש אמר  ּת ינ וֹ ק לוֹ , אמר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
ּת וֹ רה ללּמ ד ׁש יּ זכּ ה בּ זה, אדם מבטח כוּ נתם, בּ לי  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָׁש עה,
א ׁש למה, בּ דעת עמדוֹ  על עוֹ מד ׁש אוֹ ר וֹ  זה אבל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ י שׂ ראל.
ּת ּפ וּ ח להריח וער גּ תוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי ועוֹ ד , . ָּכ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

אׁש רי חלק וֹ .זה. ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

ה ה  ל ע  בני  ר ת מי ה א  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָא רי

וגו'גּ בּ וֹ ר זרעוֹ  יהיה ב )ּב ארץ רות:(קיב, מדרש חדש קב.)[זוהר ](דף ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

 ׁש ּמ תבּ ר מי הוּ א אׁש רי  - זרעוֹ  יהיה בּ ארץ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִגּ בּ וֹ ר
העוֹ לם לאוֹ תוֹ  יחידי  יל ׁש א כּ די הזּ ה בּ עוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ בנים
אלימל מּמ ׁש ּפ חת חיל גּ בּ וֹ ר  איׁש  לאיׁש ּה  מוֹ דע  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ לנעמי

וגוֹ ' בּ עז ּפ תח,(רותב )וּ ׁש מוֹ  רח וּ מאי  רבּ י קיב ). גּ בּ וֹ ר(תהלים ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
זרעוֹ  יהיה  בּ עוֹ לםבּ ארץ  בּ בנים ׁש ּמ תבּ ר מי  הוּ א אׁש רי  . ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

בּ דּ גמא וּ ראה, בּ א העוֹ לם. לאוֹ תוֹ  יחידי  יל ׁש א כּ די ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה,
כּ אן  למ"ה, ׁש לּ וֹ  האוֹ ר וּ מתּפ ר ׁש  מלא, יהו"ה בּ אדם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
וּ ׁש ּת ים לע שׂ רים וּ מתּפ רׁש  יהו"ה, מלא הם בּ גּ וּ ף  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵי ׁש 
ל אפּת ח ואני  וׁש בע. עשׂ רים הם  מנצפ "ךּ  ועם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת,
אוֹ תיּ וֹ ת, מאר בּ ע ׁש הוּ א אדם, דּ גמת ׁש הוּ א כּ מוֹ  יׁש ר .  ֶדּ ר◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ועפר אׁש  - יסוֹ דוֹ ת ארבּ עה בּ גּ וּ ף  יׁש   ּכ גּ דוֹ ל, אוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוהוּ א
ה בּ המית, רוּ ח הם: ואלּ וּ  כּ חוֹ ת. אר בּ עה והם וּ מים, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַרוּ ח
מצּ ד  והם לנׁש מה. והנּ ׁש מה והנּ ׁש מה, הבּ המית, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְונפ ׁש 

ֹ◌ְ◌ַהמאל .
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תהלי זוהר 

לאי בה מתע ררת  הה ' ְְִִִֶֶַָָמ

לנׁש מה.והם מהנּ ׁש מה הכל  זה: כּ מוֹ  הזּ ה בּ עוֹ לם ּפ וֹ עלים ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הבּ המית רוּ ח וּ מן הנּ ׁש מה. מן נמׁש כת הכל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְותאות
להנהיג הבּ המית ונפׁש  הגּ וֹ ים. עם וּ מּת ן הּמ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָיבא
וזוֹ הי  הּמ ׁש גּ ל, ותאות וּ ׁש תיּ ה לאכילה ׁש יּ לכוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים,

הבּ המית וחרף)הנּ פ ׁש  קיץ וחם קר  רוחות, ארבע  הרוח וחמ ה(מן . ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
אחה"ע  והם: בּ הם, נזכּ רוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים ׁש עשׂ רים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְמקוֹ מוֹ ת
מלּ ׁש וֹ ן, דטלנ"ת ,מחי גיכ"ק מפתים, בומ "ף ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמגּ רוֹ ן,
בּ אר בּ עה נכללים הּמ קוֹ מ וֹ ת חמׁש ת ואלּ וּ  מ ינּ ים. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִזסצר "ש
ה גּ וּ ף. כּ ל  נברא וּ בהם האיברים, מנהיגים  ׁש הם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹכּ ח וֹ ת,
ועליהם אדם, ׁש נּ קראוּ  קדוֹ ׁש וֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת האר בּ ע ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַועליהם

הכּ תוּ ב , א)אמר  וּ מן (בראשית בּ צלמוֹ . האדם את אהים ויּ ברא ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ירא האדם ׁש יּ היה האדוֹ נים , לאד וֹ ני יראה מתעוֹ ררת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהיּ וֹ "ד 
מתעוֹ ררת הו' וּ מן לאיׁש . ּת ׁש וּ בה מתעוֹ ררת הה' וּ מן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
וא וּ מצווֹ ת, טוֹ בים מע שׂ ים מתעוֹ ררים הה' וּ מן ּת וֹ רה. ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  כּ מוֹ  בּ צלמ וֹ . הנּ סּת ר הם זהוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶיחטא.

בּ אדם. נסּת ר הם זה הוּ א  ּכ בּ עוֹ למוֹ , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנסּת ר

ודע ודע  יהו"ה. יהו"ה. יהו"ה. יהו"ה. ׁש מוֹ ת: ארבּ עה ׁש הם ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
גוּ ף, ׁש נּ קראוּ  יס וֹ דוֹ ת ארבּ עה דּ גמת א וֹ ת יּ וֹ ת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש האר בּ ע
אלּ וּ  ועל איברים. וּ ׁש מוֹ נה ארבּ עים למאתים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתּפ טים
מתעלּ ים והם למעלה, הנּ זכּ רים אוֹ תיּ וֹ ת ארבּ ע יׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה
י ' בּ הברת כּ י  נקדּ וֹ ת. ונקראים  ׁש הזכּ רנוּ , ג וּ פים הארבּ עה ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַעל 

אה. ה' וּ בהברת אוֹ . ו' וּ בהברת אה. ה' וּ בהברת עלאי, ויׁש  ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
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תהלי זוהר 

אוֹ תיּ וֹ ת  לאר בּ ע מנהיגים  ׁש הם טעמים, כּ נגד הנּ קדּ וֹ ת ׁש הם , ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
נקראים והם הפלים, היסוֹ דוֹ ת מ וֹ צא ׁש הם הּמ ר כּ בה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַרגלי 
ׁש לׁש לת. ּת לׁש א זרקא והם טעמים, ׁש ׁש ה ועליהם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌◌ְנק דּ וֹ ת.
בּ אדם, וכן הוי"ה. ׁש ם ׁש הוּ א והּק דוֹ ׁש , הּט הוֹ ר  הנּ סּת ר ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוזה וּ 
אוֹ , אה, אי, ׁש ם: ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע  התּפ טוּ  לבדּ ּה  הא' ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמן
ּק בּ ל . מה מוֹ ציא הוּ א כּ י הנּ עלם, ה"א התּפ ט האלף וּ מן  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָאה.
והיּ וֹ "ד  מוֹ ליד. והני  מקבּ ל  הראׁש וֹ ן  - אוֹ  אי  הבר וֹ תיו ׁש ּת י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוגם
נקרא כּ ן ועל הכּ ל . מתּפ ט מ ּמ נּ וּ  כּ י מוֹ רה אי ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהנּ עלם
מ ּמ נּ וּ  כּ י ׁש ּמ וֹ רה הנּ עלם והיּ וֹ "ד  מוֹ ליד. והני  מקבּ ל, ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

ועל  הכּ ל. כּ י מתּפ ט הוּ א, כּ ן כּ ׁש מ וֹ  זרקא, הראׁש וֹ ן נקרא כּ ן ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ת"ל  מרכּ בת: מלּ ה ּת ל ׁש א, והניּ ה סוֹ ף. לוֹ  ׁש אין מוֹ רה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶהוּ א
היא, כּ ן כּ ׁש מּה  ׁש לׁש לת, והלי ׁש י הת"ל . נוֹ שׂ את היא כּ י  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִש"א.

ׁש ם ּפ וֹ נים ׁש הכּ ל לּת ל באמרו)הּמ ׁש ּפ עת המחבר  כון זה .(ועל  ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌

יוֹ סי .ודע  י וֹ סי  י וֹ סי יוֹ סי הזּ וֹ : בּ דּ גמא ׁש מוֹ ת, ארבּ עה ׁש הם ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
למאתים וּ מתּפ טים גוּ ף, ׁש נּ קראוּ  אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵיׁש 
נקדּ וֹ ת, ׁש נּ קראוּ  אוֹ תיּ וֹ ת  אר בּ ע ויׁש  איברים. וּ ׁש מוֹ נה ◌◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עים
ׁש הם טעמים, הנּ קדּ וֹ ת על וי ׁש  הגּ וּ ף . על  מתעלּ ים  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוהם
וקד וֹ ׁש , נסּת ר ׁש ם ׁש ׁש ה ועל האוֹ תיּ וֹ ת. את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמנהיגים
רחוּ מאי  רבּ י לנּ קדּ וֹ ת. גּ וּ ף והאוֹ תיּ וֹ ת  ל ּט עמים, גּ וּ ף ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְוהנּ ק דּ וֹ ת

קיב )ּפ תח, זרעוֹ .(תהלים  יהיה בּ ארץ ׁש יּ זכּ הגּ בּ וֹ ר  מי הוּ א אׁש רי ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ליד . מ יּ ד  הוֹ ל הוּ א א, ואם הזּ ה. בּ עוֹ לם  בּ בנים  ְלהתבּ ר◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

יא)וכת וּ ב ליד (משלי  יד זּ ה מה רע . י נּ קה א ליד כה)?יד (תהלים ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ליראיו. ה ' ◌ָ◌ֵ◌ִסוֹ ד 
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וצ דּ יק :ד לעד : ורח וּ ם ח נּ וּ ן ליׁש רים אוֹ ר   בּ חׁש זרח  
בּ מׁש ּפ ט:ה דּ בריו יכלכּ ל וּ מלוה  חוֹ נן איׁש  כּ יוטוֹ ב 

צ דּ יק: יהיה עוֹ לם לזכר יּמ וֹ ט א רעהזלעוֹ לם ממ וּ עה 
בּ יהו בּ טח לבּ וֹ  נכוֹ ן יירא  אח:א לבּ וֹ   ּסמו 

בצריו: יראה א ׁש ר  עד צדקתוֹ טיירא לאביוֹ נים נתן ּפ זּ ר  
ּב כבוֹ ד: ּת רוּ ם  קרנוֹ  לעד  ׁש נּ יויעמדת וכעס יראה ר ׁש ע 

ּת אבד : רׁש עים ּת אות ונמס יחרק
תהלי זוהר 

מ ט בריו יכל ל מלוה  נ ח אי ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָט ב 

וגו'טוֹ ב וּ מלוה חוֹ נן  ה)אי ׁש  נח:(קי "ב, פ' ח"א ס.)[זוהר אלּ ה](דף ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
ּפ תח , יהוּ דה רבּ י וגוֹ '. נח קיב )ּת וֹ לדת איׁש (תהלים טוֹ ב ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

בּ מׁש ּפ ט  דּ בריו יכל כּ ל  וּ מלוה הּק דוֹ ׁש חוֹ נן  זה - אי ׁש  ט וֹ ב . ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  טוֹ ב, ׁש נּ קרא הוּ א  ּקמה)בּ רו לכּ ל ,(שם ה' טוֹ ב ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ ◌ֹ

טו)וכתוּ ב וּ מלוה,(שמות  חוֹ נן הזּ ה לכּ ל  מלחמה. איׁש  ה ' ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
דּ בריו  יכלכּ ל  מּמ נּ וּ . נזּ וֹ ן  מקוֹ ם ואוֹ תוֹ  מלּ וֹ , לוֹ  ׁש אין  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלמק וֹ ם
כּ מ וֹ  בּ מ ׁש ּפ ט, אלּ א נזּ וֹ ן  א דבר  אוֹ תוֹ  ׁש הרי - ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש ּפ ט

פט )ׁש נּ אמר כּ סא .(תהלים מכוֹ ן וּ מׁש ּפ ט צדק ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

למי לע ע מדת  ע ה  הא  ְְִֶֶֶֶַָָָהדקה 

צדקתוֹ ּפ זּ ר לאביוֹ נים ט)וגו'נתן ויגש:(קיב , פ' ח"א רח.)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עׁש ירי  - בּ ע וֹ לם מתקיּ מים  כּ די כלּ ם וכ לּ ם וענ יּ ים ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌
חכמים לזכּ וֹ ת ר ׁש עים, עם צדּ יקים לז כּ וֹ ת באלּ וּ : אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלזכּ וֹ ת
זוֹ כה  ּכ מוּ ם ׁש הרי עניּ ים, עם עׁש ירים לזכּ וֹ ת טּפ ׁש ים, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִעם
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תהלי זוהר 

אוֹ תיּ וֹ ת  לאר בּ ע מנהיגים  ׁש הם טעמים, כּ נגד הנּ קדּ וֹ ת ׁש הם , ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
נקראים והם הפלים, היסוֹ דוֹ ת מ וֹ צא ׁש הם הּמ ר כּ בה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַרגלי 
ׁש לׁש לת. ּת לׁש א זרקא והם טעמים, ׁש ׁש ה ועליהם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌◌ְנק דּ וֹ ת.
בּ אדם, וכן הוי"ה. ׁש ם ׁש הוּ א והּק דוֹ ׁש , הּט הוֹ ר  הנּ סּת ר ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוזה וּ 
אוֹ , אה, אי, ׁש ם: ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע  התּפ טוּ  לבדּ ּה  הא' ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמן
ּק בּ ל . מה מוֹ ציא הוּ א כּ י הנּ עלם, ה"א התּפ ט האלף וּ מן  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָאה.
והיּ וֹ "ד  מוֹ ליד. והני  מקבּ ל  הראׁש וֹ ן  - אוֹ  אי  הבר וֹ תיו ׁש ּת י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוגם
נקרא כּ ן ועל הכּ ל . מתּפ ט מ ּמ נּ וּ  כּ י מוֹ רה אי ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהנּ עלם
מ ּמ נּ וּ  כּ י ׁש ּמ וֹ רה הנּ עלם והיּ וֹ "ד  מוֹ ליד. והני  מקבּ ל, ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

ועל  הכּ ל. כּ י מתּפ ט הוּ א, כּ ן כּ ׁש מ וֹ  זרקא, הראׁש וֹ ן נקרא כּ ן ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ת"ל  מרכּ בת: מלּ ה ּת ל ׁש א, והניּ ה סוֹ ף. לוֹ  ׁש אין מוֹ רה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶהוּ א
היא, כּ ן כּ ׁש מּה  ׁש לׁש לת, והלי ׁש י הת"ל . נוֹ שׂ את היא כּ י  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִש"א.

ׁש ם ּפ וֹ נים ׁש הכּ ל לּת ל באמרו)הּמ ׁש ּפ עת המחבר  כון זה .(ועל  ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌

יוֹ סי .ודע  י וֹ סי  י וֹ סי יוֹ סי הזּ וֹ : בּ דּ גמא ׁש מוֹ ת, ארבּ עה ׁש הם ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
למאתים וּ מתּפ טים גוּ ף, ׁש נּ קראוּ  אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵיׁש 
נקדּ וֹ ת, ׁש נּ קראוּ  אוֹ תיּ וֹ ת  אר בּ ע ויׁש  איברים. וּ ׁש מוֹ נה ◌◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַארבּ עים
ׁש הם טעמים, הנּ קדּ וֹ ת על וי ׁש  הגּ וּ ף . על  מתעלּ ים  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוהם
וקד וֹ ׁש , נסּת ר ׁש ם ׁש ׁש ה ועל האוֹ תיּ וֹ ת. את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמנהיגים
רחוּ מאי  רבּ י לנּ קדּ וֹ ת. גּ וּ ף והאוֹ תיּ וֹ ת  ל ּט עמים, גּ וּ ף ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְוהנּ ק דּ וֹ ת

קיב )ּפ תח, זרעוֹ .(תהלים  יהיה בּ ארץ ׁש יּ זכּ הגּ בּ וֹ ר  מי הוּ א אׁש רי ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ליד . מ יּ ד  הוֹ ל הוּ א א, ואם הזּ ה. בּ עוֹ לם  בּ בנים  ְלהתבּ ר◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

יא)וכת וּ ב ליד (משלי  יד זּ ה מה רע . י נּ קה א ליד כה)?יד (תהלים ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ליראיו. ה ' ◌ָ◌ֵ◌ִסוֹ ד 
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וצ דּ יק :ד לעד : ורח וּ ם ח נּ וּ ן ליׁש רים אוֹ ר   בּ חׁש זרח  
בּ מׁש ּפ ט:ה דּ בריו יכלכּ ל וּ מלוה  חוֹ נן איׁש  כּ יוטוֹ ב 

צ דּ יק: יהיה עוֹ לם לזכר יּמ וֹ ט א רעהזלעוֹ לם ממ וּ עה 
בּ יהו בּ טח לבּ וֹ  נכוֹ ן יירא  אח:א לבּ וֹ   ּסמו 

בצריו: יראה א ׁש ר  עד צדקתוֹ טיירא לאביוֹ נים נתן ּפ זּ ר  
ּב כבוֹ ד: ּת רוּ ם  קרנוֹ  לעד  ׁש נּ יויעמדת וכעס יראה ר ׁש ע 

ּת אבד : רׁש עים ּת אות ונמס יחרק
תהלי זוהר 

מ ט בריו יכל ל מלוה  נ ח אי ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָט ב 

וגו'טוֹ ב וּ מלוה חוֹ נן  ה)אי ׁש  נח:(קי "ב, פ' ח"א ס.)[זוהר אלּ ה](דף ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
ּפ תח , יהוּ דה רבּ י וגוֹ '. נח קיב )ּת וֹ לדת איׁש (תהלים טוֹ ב ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

בּ מׁש ּפ ט  דּ בריו יכל כּ ל  וּ מלוה הּק דוֹ ׁש חוֹ נן  זה - אי ׁש  ט וֹ ב . ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  טוֹ ב, ׁש נּ קרא הוּ א  ּקמה)בּ רו לכּ ל ,(שם ה' טוֹ ב ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֹ

טו)וכתוּ ב וּ מלוה,(שמות  חוֹ נן הזּ ה לכּ ל  מלחמה. איׁש  ה ' ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
דּ בריו  יכלכּ ל  מּמ נּ וּ . נזּ וֹ ן  מקוֹ ם ואוֹ תוֹ  מלּ וֹ , לוֹ  ׁש אין  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלמק וֹ ם
כּ מ וֹ  בּ מ ׁש ּפ ט, אלּ א נזּ וֹ ן  א דבר  אוֹ תוֹ  ׁש הרי - ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש ּפ ט

פט )ׁש נּ אמר כּ סא .(תהלים מכוֹ ן וּ מׁש ּפ ט צדק ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

למי לע ע מדת  ע ה  הא  ְְִֶֶֶֶַָָָהדקה 

צדקתוֹ ּפ זּ ר לאביוֹ נים ט)וגו'נתן ויגש:(קיב , פ' ח"א רח.)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עׁש ירי  - בּ ע וֹ לם מתקיּ מים  כּ די כלּ ם וכ לּ ם וענ יּ ים ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌
חכמים לזכּ וֹ ת ר ׁש עים, עם צדּ יקים לז כּ וֹ ת באלּ וּ : אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלזכּ וֹ ת
זוֹ כה  ּכ מוּ ם ׁש הרי עניּ ים, עם עׁש ירים לזכּ וֹ ת טּפ ׁש ים, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִעם
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תהלי זוהר 

החיּ ים בּ עץ  ונקׁש ר העוֹ לם לחיּ י  יוֹ סף האדם  יכל  וא ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌
ואמר, ּפ תח חיּ יא רבּ י וגוֹ '. עליו הנּ צּ בים לכל (תהליםלהתאּפ ק ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

בּ כבוֹ ד.קיב ) ּת ר וּ ם  קרנוֹ  לעד  עמדת צדקתוֹ  לאבי וֹ נים נתן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִּפ זּ ר 
את עליו וה ׁש ליט העוֹ לם את  בּ רא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ראה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
בּ עוֹ לם מּמ נּ וּ  נפרדים הזּ ה והאדם הכּ ל . על  מל ׁש יּ היה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
וּ מהם טּפ ׁש ים מהם רׁש עים, וּ מהם צדּ יקים מהם מינים , ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
כּ די  וכ לּ ם ועניּ ים, עׁש ירים בּ עוֹ לם , מתקיּ מים וכלּ ם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים,
חכמים לזכּ וֹ ת רׁש עים, עם צדּ יקים לז כּ וֹ ת באלּ וּ , אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלזכּ וֹ ת
זוֹ כה  ּכ מוּ ם ׁש הרי עניּ ים, עם  עׁש ירים לזכּ וֹ ת טּפ ׁש ים, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִעם
ׁש ה נּ ה אלּ א עוֹ ד, וא החיּ ים. בּ עץ ונקׁש ר הע וֹ לם לחיּ י  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
עמדת וצדקתוֹ  ׁש כּ ת וּ ב לעוֹ למים, עוֹ מדת עוֹ שׂ ה ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דקה

לאביוֹ נים לעד. נתן אמר,ּפ זּ ר אלעזר ר בּ י הּק דוֹ ׁש . כּ ׁש בּ רא ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
צדּ יק  וּ ׁש מוֹ  אחד עּמ וּ ד על  אוֹ תוֹ  העמיד העוֹ לם, את  הוּ א  ּבּ ר ו, ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

וזן  ׁש ּמ ׁש קה הוּ א וזה  העוֹ לם , ׁש ל הּק יּ וּ ם הוּ א הזּ ה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהצּ דּ יק
ׁש כּ תוּ ב  ב )ל כּ ל, ה גּ ן (בראשית את להׁש קוֹ ת מעדן יצא ונהר  ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

ראׁש ים. לארבּ עה והיה י ּפ רד  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִוּ מם

יראל נסת ז  לעד עמדת  ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹצדקת

יּפ רד וּ מם זּ ה מה ׁש ל י ּפ רד , והּמ ׁש קה ההוּ א הּמ זוֹ ן אלּ א ? ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
הּמ ׁש קה מתּפ זר  ּכ ואחר  הכּ ל, הגּ ן נוֹ טל ההוּ א ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה נּ הר
להיוֹ ת ׁש ּמ צּפ ים הם וכּמ ה הע וֹ לם, ׁש ל צדדים לארבּ עה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַההוּ א

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  מם, וּ להזּ וֹ ן קמה)מׁש קים אלי(תהלים כל עיני  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌
נתן  ּפ זּ ר  ּכ וּ מוּ ם בּ עּת וֹ . אכלם את להם נוֹ תן וא ּת ה ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְי שׂ בּ רוּ 
י שׂ ראל , כּ נסת ז וֹ  - לעד עמדת צדקתוֹ  צדּ יק. זה - ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלאביוֹ נים
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תהלי זוהר 

ר ׁש ע  ׁש לם. בּ קיּ וּ ם ׁש לוֹ ם ׁש ל בּ ס וֹ ד עוֹ מדת היא  ּכ ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ וּ ם 
ראה, בּ א וּ מ זּ לוֹ ת. כוֹ כבים ע וֹ בדי  מלכוּ ת זוֹ  - וכעס ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיראה

ל  ה ּמ קדּ ׁש , בּ ית היא ׁש מים הצּ ל מלכוּ ת  ֹבּ תו העניּ ים כּ ל קיּ ם ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לחן  צדקה, גּ בּ אי נקרא הוּ א הזּ ה והצּ דּ יק ה כינה, ראׁש ית ֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ל 
גּ בּ אי   ּכ מ וּ ם לאבי וֹ נים , נתן ּפ זּ ר  ׁש כּ תוּ ב הכּ ל, את ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְולזוּ ן

צדקה. הנּ וֹ תנים כּ ל  כּ נגד שׂ כר  נוֹ טלים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְצדקה

יוח  ק ל  לז האד על ע מדת  לעד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעמדת

לעדּפ זּ ר עמדת צדקתוֹ  לאבי וֹ נים  ט)וגו 'נתן ח"ג(קיב , [זוהר ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

בהעלותך קנ"ג .)פ' חיּ יא](דף ר בּ י הּמ ׁש כּ ן. את הקים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ ביוֹ ם 
קיב )ּפ תח, קרנוֹ (תהלים  לעד  עמדת צדקתוֹ  לאבי וֹ נים נתן ּפ זּ ר  ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ּפ זּ ר זּ ה מה לאביוֹ נים, ּפ זּ ר בּ כבוֹ ד. ׁש נּ אמרּת ר וּ ם כּ מוֹ  (משלי? ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ עלמאיא) ּפ זּ וּ ר  יכוֹ ל עוֹ ד. ונוֹ סף מפ זּ ר  להׁש מיענוּ י ׁש  בּ א ? ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

זה מה נאה. זה ּפ זּ וּ ר לעניּ ים, ׁש נּ תן  כּ יון  לאבי וֹ נים. נתן ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִּפ זּ ר 
עוֹ ד  בּ חיּ ים.ונוֹ סף  - עוֹ ד ונוֹ סף  בּ עׁש ר. - עוֹ ד ונוֹ סף בּ כּ ל . ? ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

זּ הּפ ס וּ ק מה עוֹ ד. ויוֹ סף  מפ זּ ר  יׁש  להיוֹ ת: לוֹ  צרי  ּכ זה ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
גּ וֹ רםונוֹ סף  הוּ א מיתה, בּ וֹ  ׁש וֹ רה מקוֹ ם אוֹ תוֹ  אלּ א  ? ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יהוּ דה רבּ י אמר לוֹ . להוֹ סיף  ׁש לּ מעלה מחיּ ים ׁש יּ ּת וֹ סף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶל וֹ 
מעוֹ רר לעניּ ים , ׁש נּ וֹ תן מי  ׁש כּ ל מעיד  הּפ ס וּ ק חיּ יא , ר בּ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ושׂ מחהעץ חיּ ים נמצא ואז הּמ ות, עץ לאוֹ תוֹ  להוֹ סיף הח יּ ים ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עץ  אוֹ תוֹ  לוֹ , ׁש צּ רי בּ ׁש עה זה, את ׁש גּ וֹ רם והאדם ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
 ּכ וּ מוּ ם עליו , מגן הּמ ות עץ  ואוֹ תוֹ  עליו, עוֹ מד ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים

עוֹ ד שנאמר )ונוֹ סף לעד(כמו  עמדת צדקתוֹ  קיא). זּ ה(תהלים  מה . ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
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החיּ ים בּ עץ  ונקׁש ר העוֹ לם לחיּ י  יוֹ סף האדם  יכל  וא ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌
ואמר, ּפ תח חיּ יא רבּ י וגוֹ '. עליו הנּ צּ בים לכל (תהליםלהתאּפ ק ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

בּ כבוֹ ד.קיב ) ּת ר וּ ם  קרנוֹ  לעד  עמדת צדקתוֹ  לאבי וֹ נים נתן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִּפ זּ ר 
את עליו וה ׁש ליט העוֹ לם את  בּ רא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ראה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
בּ עוֹ לם מּמ נּ וּ  נפרדים הזּ ה והאדם הכּ ל . על  מל ׁש יּ היה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
וּ מהם טּפ ׁש ים מהם רׁש עים, וּ מהם צדּ יקים מהם מינים , ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
כּ די  וכ לּ ם ועניּ ים, עׁש ירים בּ עוֹ לם , מתקיּ מים וכלּ ם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים,
חכמים לזכּ וֹ ת רׁש עים, עם צדּ יקים לז כּ וֹ ת באלּ וּ , אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלזכּ וֹ ת
זוֹ כה  ּכ מוּ ם ׁש הרי עניּ ים, עם  עׁש ירים לזכּ וֹ ת טּפ ׁש ים, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִעם
ׁש ה נּ ה אלּ א עוֹ ד, וא החיּ ים. בּ עץ ונקׁש ר הע וֹ לם לחיּ י  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
עמדת וצדקתוֹ  ׁש כּ ת וּ ב לעוֹ למים, עוֹ מדת עוֹ שׂ ה ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דקה

לאביוֹ נים לעד. נתן אמר,ּפ זּ ר אלעזר ר בּ י הּק דוֹ ׁש . כּ ׁש בּ רא ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
צדּ יק  וּ ׁש מוֹ  אחד עּמ וּ ד על  אוֹ תוֹ  העמיד העוֹ לם, את  הוּ א  ּבּ ר ו, ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

וזן  ׁש ּמ ׁש קה הוּ א וזה  העוֹ לם , ׁש ל הּק יּ וּ ם הוּ א הזּ ה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהצּ דּ יק
ׁש כּ תוּ ב  ב )ל כּ ל, ה גּ ן (בראשית את להׁש קוֹ ת מעדן יצא ונהר  ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

ראׁש ים. לארבּ עה והיה י ּפ רד  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִוּ מם

יראל נסת ז  לעד עמדת  ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹצדקת

יּפ רד וּ מם זּ ה מה ׁש ל י ּפ רד , והּמ ׁש קה ההוּ א הּמ זוֹ ן אלּ א ? ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
הּמ ׁש קה מתּפ זר  ּכ ואחר  הכּ ל, הגּ ן נוֹ טל ההוּ א ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה נּ הר
להיוֹ ת ׁש ּמ צּפ ים הם וכּמ ה הע וֹ לם, ׁש ל צדדים לארבּ עה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַההוּ א

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  מם, וּ להזּ וֹ ן קמה)מׁש קים אלי(תהלים כל עיני  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌
נתן  ּפ זּ ר  ּכ וּ מוּ ם בּ עּת וֹ . אכלם את להם נוֹ תן וא ּת ה ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְי שׂ בּ רוּ 
י שׂ ראל , כּ נסת ז וֹ  - לעד עמדת צדקתוֹ  צדּ יק. זה - ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלאביוֹ נים
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ר ׁש ע  ׁש לם. בּ קיּ וּ ם ׁש לוֹ ם ׁש ל בּ ס וֹ ד עוֹ מדת היא  ּכ ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ וּ ם 
ראה, בּ א וּ מ זּ לוֹ ת. כוֹ כבים ע וֹ בדי  מלכוּ ת זוֹ  - וכעס ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיראה

ל  ה ּמ קדּ ׁש , בּ ית היא ׁש מים הצּ ל מלכוּ ת  ֹבּ תו העניּ ים כּ ל קיּ ם ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לחן  צדקה, גּ בּ אי נקרא הוּ א הזּ ה והצּ דּ יק ה כינה, ראׁש ית ֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ל 
גּ בּ אי   ּכ מ וּ ם לאבי וֹ נים , נתן ּפ זּ ר  ׁש כּ תוּ ב הכּ ל, את ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְולזוּ ן

צדקה. הנּ וֹ תנים כּ ל  כּ נגד שׂ כר  נוֹ טלים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְצדקה

יוח  ק ל  לז האד על ע מדת  לעד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעמדת

לעדּפ זּ ר עמדת צדקתוֹ  לאבי וֹ נים  ט)וגו 'נתן ח"ג(קיב , [זוהר ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

בהעלותך קנ"ג .)פ' חיּ יא](דף ר בּ י הּמ ׁש כּ ן. את הקים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ ביוֹ ם 
קיב )ּפ תח, קרנוֹ (תהלים  לעד  עמדת צדקתוֹ  לאבי וֹ נים נתן ּפ זּ ר  ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ּפ זּ ר זּ ה מה לאביוֹ נים, ּפ זּ ר בּ כבוֹ ד. ׁש נּ אמרּת ר וּ ם כּ מוֹ  (משלי? ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ עלמאיא) ּפ זּ וּ ר  יכוֹ ל עוֹ ד. ונוֹ סף מפ זּ ר  להׁש מיענוּ י ׁש  בּ א ? ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

זה מה נאה. זה ּפ זּ וּ ר לעניּ ים, ׁש נּ תן  כּ יון  לאבי וֹ נים. נתן ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִּפ זּ ר 
עוֹ ד  בּ חיּ ים.ונוֹ סף  - עוֹ ד ונוֹ סף  בּ עׁש ר. - עוֹ ד ונוֹ סף בּ כּ ל . ? ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

זּ הּפ ס וּ ק מה עוֹ ד. ויוֹ סף  מפ זּ ר  יׁש  להיוֹ ת: לוֹ  צרי  ּכ זה ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
גּ וֹ רםונוֹ סף  הוּ א מיתה, בּ וֹ  ׁש וֹ רה מקוֹ ם אוֹ תוֹ  אלּ א  ? ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יהוּ דה רבּ י אמר לוֹ . להוֹ סיף  ׁש לּ מעלה מחיּ ים ׁש יּ ּת וֹ סף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶל וֹ 
מעוֹ רר לעניּ ים , ׁש נּ וֹ תן מי  ׁש כּ ל מעיד  הּפ ס וּ ק חיּ יא , ר בּ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ושׂ מחהעץ חיּ ים נמצא ואז הּמ ות, עץ לאוֹ תוֹ  להוֹ סיף הח יּ ים ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עץ  אוֹ תוֹ  לוֹ , ׁש צּ רי בּ ׁש עה זה, את ׁש גּ וֹ רם והאדם ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
 ּכ וּ מוּ ם עליו , מגן הּמ ות עץ  ואוֹ תוֹ  עליו, עוֹ מד ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים

עוֹ ד שנאמר )ונוֹ סף לעד(כמו  עמדת צדקתוֹ  קיא). זּ ה(תהלים  מה . ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌



יתה זוהר הלימוד1100 תמוזסדר ט  ליו
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תהלי זוהר 

לעד  כּ מ וֹ עמדת וחיּ ים. קיּ וּ ם לוֹ  לזּמ ן האדם על ע וֹ מדת ? ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ואלּ וּ  ל וֹ , נוֹ תנים גּ ם  ּכ הח יּ ים, לגבּ י ועוֹ רר חיּ ים לוֹ  נתן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

אילנ וֹ ת לו)ׁש ני  חיּ ים.(נותנים לוֹ  וּ להוֹ סיף להצּ ילוֹ  עליו עוֹ מדים ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
בּ כבוֹ ד תרוּ ם קרן קרנ וֹ  אוֹ תּה  ׁש אמרנוּ , הע וֹ לם ראה, בּ א . ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

וּ בּמ ה כּ אחד ,ּת רוּ ם, לחבּ רם גּ רם זה ׁש איׁש  ׁש לּ מעלה , בּ כּ ב וֹ ד ? ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
למ בּ רכ וֹ ת וּ מּט ה.וּ לר וֹ קן עלה ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌



יתה 1101זוהר הלימוד תמוזסדר י  ליו
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לחודש כד

יהואקיג עבדי הללוּ  ׁש םהללוּ יּה  את הללוּ  
יהו:ביהו ׁש ם מבריהי 

המינות להשמיד
ה' עבדי הללו א)הללויה קיג]:(קיג , לפרק תהלי טוב[שימוש הוא

.כוכבי עבודת להשמיד 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ד כב לפי ד כב לפי חל  צרי האחד את  ח ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמי
 בח צרי ְִִָָ

וגו'הללוּ יּה  ה' עבדי א')הללוּ  ויחי:(קי"ג , פ' ח"א רלב:)[זוהר רבּ י ](דף  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ואמר , ּפ תח קיג )חזקיּ ה ה'(תהלים עבדי הללוּ  הללוּ יּה  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש אמר כּ יון בּ וֹ . להתבּ וֹ נן י ׁש  זה  בּ פסוּ ק  ה'. ׁש ם  את ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַהלל וּ 
ה' ׁש ם את הלל וּ   ּכ ואחר  ה', עבדי הללוּ  ל ּמ ה אז ?הללוּ יּה , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌

ׁש נינוּ ,  ּכ אתא לּ א ׁש ּמ ׁש בּ ח ל ׁש ּב חוֹ [האחד]מי צרי האחר , ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש ּמ ׁש ּב ח  מי  ו ׁש נינוּ , ׁש בחוֹ .  צרי  ּכ כב וֹ דוֹ  וּ לפי  כבוֹ דוֹ , ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלפי 

מגלּ ה הוּ א  - ּב וֹ  ׁש אין ּב ׁש בח  האחר  ומסבב]את גּ נוּ תוֹ ,[גלוי את ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
אדם, בּ ן על *הסּפ ד ׁש ע וֹ שׂ ה מי  זה ועל אוֹ תוֹ . לגלּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְורוֹ צה
וּ בכל  לגנוּ תוֹ , בּ א ׁש בחוֹ   ֹׁש ּמ ּת ו יוֹ תר, וא כב וֹ דוֹ  כּ פי ָצרי◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

כבוֹ ד וֹ . לפי  צרי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בח

ה'  את הלל ה' עבדי  ְְְֵֵֶַַַהלל

מקוֹ םבּ א הכּ ל, רבּ וֹ ן ׁש ל  עליוֹ ן ׁש בח יׁש  כּ אן הללוּ י ּה , ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌

פרשיות בראשית-ויחי
פרקים א'-י"ב

חלק א’

סדר בראשית
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תהלי זוהר 

לעד  כּ מ וֹ עמדת וחיּ ים. קיּ וּ ם לוֹ  לזּמ ן האדם על ע וֹ מדת ? ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ואלּ וּ  ל וֹ , נוֹ תנים גּ ם  ּכ הח יּ ים, לגבּ י ועוֹ רר חיּ ים לוֹ  נתן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

אילנ וֹ ת לו)ׁש ני  חיּ ים.(נותנים לוֹ  וּ להוֹ סיף להצּ ילוֹ  עליו עוֹ מדים ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
בּ כבוֹ ד תרוּ ם קרן קרנ וֹ  אוֹ תּה  ׁש אמרנוּ , הע וֹ לם ראה, בּ א . ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

וּ בּמ ה כּ אחד ,ּת רוּ ם, לחבּ רם גּ רם זה ׁש איׁש  ׁש לּ מעלה , בּ כּ ב וֹ ד ? ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
למ בּ רכ וֹ ת וּ מּט ה.וּ לר וֹ קן עלה ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌



יתה 1101זוהר הלימוד תמוזסדר י  ליו
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לחודש כד

יהואקיג עבדי הללוּ  ׁש םהללוּ יּה  את הללוּ  
יהו:ביהו ׁש ם מבריהי 

המינות להשמיד
ה' עבדי הללו א)הללויה קיג]:(קיג , לפרק תהלי טוב[שימוש הוא

.כוכבי עבודת להשמיד 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ד כב לפי ד כב לפי חל  צרי האחד את  ח ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמי
 בח צרי ְִִָָ

וגו'הללוּ יּה  ה' עבדי א')הללוּ  ויחי:(קי"ג , פ' ח"א רלב:)[זוהר רבּ י ](דף  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ואמר , ּפ תח קיג )חזקיּ ה ה'(תהלים עבדי הללוּ  הללוּ יּה  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש אמר כּ יון בּ וֹ . להתבּ וֹ נן י ׁש  זה  בּ פסוּ ק  ה'. ׁש ם  את ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַהלל וּ 
ה' ׁש ם את הלל וּ   ּכ ואחר  ה', עבדי הללוּ  ל ּמ ה אז ?הללוּ יּה , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌

ׁש נינוּ ,  ּכ אתא לּ א ׁש ּמ ׁש בּ ח ל ׁש ּב חוֹ [האחד]מי צרי האחר , ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש ּמ ׁש ּב ח  מי  ו ׁש נינוּ , ׁש בחוֹ .  צרי  ּכ כב וֹ דוֹ  וּ לפי  כבוֹ דוֹ , ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלפי 

מגלּ ה הוּ א  - ּב וֹ  ׁש אין ּב ׁש בח  האחר  ומסבב]את גּ נוּ תוֹ ,[גלוי את ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
אדם, בּ ן על *הסּפ ד ׁש ע וֹ שׂ ה מי  זה ועל אוֹ תוֹ . לגלּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְורוֹ צה
וּ בכל  לגנוּ תוֹ , בּ א ׁש בחוֹ   ֹׁש ּמ ּת ו יוֹ תר, וא כב וֹ דוֹ  כּ פי ָצרי◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

כבוֹ ד וֹ . לפי  צרי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בח

ה'  את הלל ה' עבדי  ְְְֵֵֶַַַהלל

מקוֹ םבּ א הכּ ל, רבּ וֹ ן ׁש ל  עליוֹ ן ׁש בח יׁש  כּ אן הללוּ י ּה , ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌
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תהלי זוהר 

וּ להתבּ וֹ נן לדעת בּ וֹ  ׁש וֹ לטת העין טמיר[מקום]ׁש אין ׁש הוּ א , ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
וּ מיהוּ  הּט מירים, כּ ל כּ ׁש ל וּ מוּ ם הכּ ל. על  עליוֹ ן ׁש ם י "ּה , ? ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌

הדּ בר נסּת ר וכאן  כּ אחד, כּ לוּ לים כּ אחד, וׁש ם  ׁש בח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהלל וּ יּה ,
הללוּ  אמרוּ  למי הללוּ י ּה , מי  אמר  וא הלל וּ יּה  אלּ אׁש אמר  ? ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

נסּת רים, הם ׁש ּמ ׁש בּ חים ׁש בח  ּכ נסּת ר , ׁש יּ "ּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
נסּת ר להי וֹ ת הכּ ל צרי  וכ הם, מי  ידענוּ  א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש בּ חים
עבדי  הללוּ  ואמר  גּ לּ ה עליוֹ ן, בּ סוֹ ד ׁש נּ סּת ר ואחר עלי וֹ ן. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד
כּ אוֹ תוֹ  נסּת ר, ׁש א מק וֹ ם ׁש זּ הוּ  מוּ ם ה', ׁש ם את הללוּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַה'
כּ מ וֹ  ׁש ם, ׁש נּ קרא מק וֹ ם זהוּ  ה ּט מירים . כּ ל ׁש ל  הּט מיר ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶעליוֹ ן

ו)ׁש נּ אמר ב  נסּת ר(שמואל  הראׁש וֹ ן ה'. ׁש ם ׁש ם נקרא א ׁש ר  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ התגּ לּ וּ ת[השני]גלוּ י .[זה]ׁש אינוֹ  ׁש עוֹ מד וּ מוּ ם וגלוּ י. נס ּת ר  ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הם מי  מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  ׁש ּמ ׁש בּ חים אוֹ תם ׁש הםאמר , ואמר  ? ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
הזּ ה. הּמ קוֹ ם את לׁש בּ ח הראוּ יים ה' ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעבדי 

מבר ה '   ְְִֵָֹיהי

יהי ייה ׁש אמר  וֹ נה מה ,מבר ה' סוֹ ד ׁש ם - יהי  אלּ א ? ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ מ וֹ  נס ּת ר , ׁש הוּ א עליוֹ ן , מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההמׁש כה
כּ מ וֹ  ּת חּת וֹ נה, י וֹ "ד ׁש ה וּ א  הבּ רית  סוֹ ד עד י"ּה , ׁש הוּ א ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ ,
סוֹ ד  יהי,  ּכ וּ מוּ ם כּ ּס וֹ ף. הראׁש ית העלי וֹ נה, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש יּ וֹ "ד
הּת חּת וֹ נה, הדּ רגּ ה עד הּט מירים כּ ל ׁש ל  מּט מיר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההמׁש כה
יה "י  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בראׁש ית, מעשׂ ה כּ ל מתקיּ ם הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַוּ ב דּ בר
ׁש לּ מעלה הּמ עשׂ ים אוֹ תם בּ כל אוֹ ר. יה"י מארת, יה"י  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָרקיע ,
מוּ ם יהי, כתוּ ב  א ׁש לּ מּט ה מע שׂ ים אוֹ תם בּ כל יהי. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָכּ ת וּ ב

ׁש הוּ א זה א[המשכה]ׁש ּס וֹ ד  הנּ סּת רים, כּ ל נס ּת ר  עלי וֹ ן, מּס וֹ ד ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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עוֹ לם: ועד מהלּ לג מעּת ה מבוֹ אוֹ  עד ׁש מׁש  מּמ זרח 
יהו יהוד :ׁש ם גּ וֹ ים כּ ל על עלרם 

כּ בוֹ דוֹ : כּ יהוההמים אהינוּ מי 
לׁש בת: וּ בארץ:והּמ גבּ יהי בּ מים לראוֹ ת ׁש ּפ ילי הּמ  

תהלי זוהר 

בּ אוֹ תם נאמר וא ׁש לּ מעלה, עליוֹ נים בּ דברים אלּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתקיּ ם
בּ כּ ל , הּק דוֹ ׁש  הם   מת בּ ר וּ בזה ׁש לּ מּט ה. ּת ח ּת וֹ נים ֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
מב וֹ אוֹ . עד ׁש מׁש  מּמ זרח וגוֹ ', מבר ה' ׁש ם יהי  כּ תוּ ב זה ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
מקוֹ ם וזהוּ  לכּ ל , וּ מאיר המׁש  מּמ נּ וּ  ׁש ּמ אירה עליוֹ ן מקוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
הּק ׁש ר מקוֹ ם זהוּ  - מבוֹ אוֹ  ועד הנּ סּת ר. העלי וֹ ן הראׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶׁש ל 
לכּ ל , בּ רכ וֹ ת י וֹ צאוֹ ת וּ מם כּ ראוּ י, האמוּ נה בּ וֹ  ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קׁש רת
זה מקוֹ ם עוֹ מד   ּכ וּ מוּ ם ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  נזּ וֹ ן, מכּ אן ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהע וֹ לם
בּ התעוֹ רר וּ ת עוֹ מד והכּ ל  מם, וּ להתבּ ר מלמעלה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְלה זּ וֹ ן
ה ם את כּ ׁש ּמ ברכים ה' עבדי אוֹ תם ׁש ּמ עוֹ ררים ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ נה
כּ תוּ ב  בּ התגּ לּ וּ ת, ׁש היא  ּכ וּ מוּ ם ׁש אמרנוּ . כּ פי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,

ה'. ׁש ם את הלל וּ  ה' עבדי ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהלל וּ 

מס ק  ה "ה  הרי ל ע יקיצ נמצאי אי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָעה
לה מת ה  ולא  ְְִֵֶֶֶַָֹמה

וגו 'מי  א הינ וּ  ה)ּכ ה' מקץ:(קיג, פ' ח"א קצד:)[זוהר ואמר,](דף ּפ תח  ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
קיג ) כּ ה'(תהלים  מי וגוֹ '. ל ׁש בת הּמ גבּ יהי אהינוּ  כּ ה ' ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִמי

כב וֹ דוֹ , כּ ּס א  מעל ׁש התעלּ ה  - לׁש בת הּמ גבּ יהי כסא אהינוּ  [על ֱ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
למעלה] צדּ יקיםכבודו  נמצאים ׁש אין בּ ׁש עה למ ּט ה. התגּ לּ ה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
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תהלי זוהר 

וּ להתבּ וֹ נן לדעת בּ וֹ  ׁש וֹ לטת העין טמיר[מקום]ׁש אין ׁש הוּ א , ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
וּ מיהוּ  הּט מירים, כּ ל כּ ׁש ל וּ מוּ ם הכּ ל. על  עליוֹ ן ׁש ם י "ּה , ? ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌

הדּ בר נסּת ר וכאן  כּ אחד, כּ לוּ לים כּ אחד, וׁש ם  ׁש בח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהלל וּ יּה ,
הללוּ  אמרוּ  למי הללוּ י ּה , מי  אמר  וא הלל וּ יּה  אלּ אׁש אמר  ? ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

נסּת רים, הם ׁש ּמ ׁש בּ חים ׁש בח  ּכ נסּת ר , ׁש יּ "ּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
נסּת ר להי וֹ ת הכּ ל צרי  וכ הם, מי  ידענוּ  א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש בּ חים
עבדי  הללוּ  ואמר  גּ לּ ה עליוֹ ן, בּ סוֹ ד ׁש נּ סּת ר ואחר עלי וֹ ן. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד
כּ אוֹ תוֹ  נסּת ר, ׁש א מק וֹ ם ׁש זּ הוּ  מוּ ם ה', ׁש ם את הללוּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַה'
כּ מ וֹ  ׁש ם, ׁש נּ קרא מק וֹ ם זהוּ  ה ּט מירים . כּ ל ׁש ל  הּט מיר ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶעליוֹ ן

ו)ׁש נּ אמר ב  נסּת ר(שמואל  הראׁש וֹ ן ה'. ׁש ם ׁש ם נקרא א ׁש ר  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ התגּ לּ וּ ת[השני]גלוּ י .[זה]ׁש אינוֹ  ׁש עוֹ מד וּ מוּ ם וגלוּ י. נס ּת ר  ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הם מי  מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  ׁש ּמ ׁש בּ חים אוֹ תם ׁש הםאמר , ואמר  ? ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
הזּ ה. הּמ קוֹ ם את לׁש בּ ח הראוּ יים ה' ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעבדי 

מבר ה '   ְְִֵָֹיהי

יהי ייה ׁש אמר  וֹ נה מה ,מבר ה' סוֹ ד ׁש ם - יהי  אלּ א ? ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ מ וֹ  נס ּת ר , ׁש הוּ א עליוֹ ן , מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההמׁש כה
כּ מ וֹ  ּת חּת וֹ נה, י וֹ "ד ׁש ה וּ א  הבּ רית  סוֹ ד עד י"ּה , ׁש הוּ א ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ ,
סוֹ ד  יהי,  ּכ וּ מוּ ם כּ ּס וֹ ף. הראׁש ית העלי וֹ נה, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש יּ וֹ "ד
הּת חּת וֹ נה, הדּ רגּ ה עד הּט מירים כּ ל ׁש ל  מּט מיר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההמׁש כה
יה "י  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בראׁש ית, מעשׂ ה כּ ל מתקיּ ם הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַוּ ב דּ בר
ׁש לּ מעלה הּמ עשׂ ים אוֹ תם בּ כל אוֹ ר. יה"י מארת, יה"י  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָרקיע ,
מוּ ם יהי, כתוּ ב  א ׁש לּ מּט ה מע שׂ ים אוֹ תם בּ כל יהי. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָכּ ת וּ ב

ׁש הוּ א זה א[המשכה]ׁש ּס וֹ ד  הנּ סּת רים, כּ ל נס ּת ר  עלי וֹ ן, מּס וֹ ד ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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עוֹ לם: ועד מהלּ לג מעּת ה מבוֹ אוֹ  עד ׁש מׁש  מּמ זרח 
יהו יהוד :ׁש ם גּ וֹ ים כּ ל על עלרם 

כּ בוֹ דוֹ : כּ יהוההמים אהינוּ מי 
לׁש בת: וּ בארץ:והּמ גבּ יהי בּ מים לראוֹ ת ׁש ּפ ילי הּמ  

תהלי זוהר 

בּ אוֹ תם נאמר וא ׁש לּ מעלה, עליוֹ נים בּ דברים אלּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתקיּ ם
בּ כּ ל , הּק דוֹ ׁש  הם   מת בּ ר וּ בזה ׁש לּ מּט ה. ּת ח ּת וֹ נים ֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
מב וֹ אוֹ . עד ׁש מׁש  מּמ זרח וגוֹ ', מבר ה' ׁש ם יהי  כּ תוּ ב זה ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
מקוֹ ם וזהוּ  לכּ ל , וּ מאיר המׁש  מּמ נּ וּ  ׁש ּמ אירה עליוֹ ן מקוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
הּק ׁש ר מקוֹ ם זהוּ  - מבוֹ אוֹ  ועד הנּ סּת ר. העלי וֹ ן הראׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶׁש ל 
לכּ ל , בּ רכ וֹ ת י וֹ צאוֹ ת וּ מם כּ ראוּ י, האמוּ נה בּ וֹ  ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קׁש רת
זה מקוֹ ם עוֹ מד   ּכ וּ מוּ ם ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  נזּ וֹ ן, מכּ אן ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהע וֹ לם
בּ התעוֹ רר וּ ת עוֹ מד והכּ ל  מם, וּ להתבּ ר מלמעלה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְלה זּ וֹ ן
ה ם את כּ ׁש ּמ ברכים ה' עבדי אוֹ תם ׁש ּמ עוֹ ררים ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ נה
כּ תוּ ב  בּ התגּ לּ וּ ת, ׁש היא  ּכ וּ מוּ ם ׁש אמרנוּ . כּ פי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,

ה'. ׁש ם את הלל וּ  ה' עבדי ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהלל וּ 

מס ק  ה "ה  הרי ל ע יקיצ נמצאי אי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָעה
לה מת ה  ולא  ְְִֵֶֶֶַָֹמה

וגו 'מי  א הינ וּ  ה)ּכ ה' מקץ:(קיג, פ' ח"א קצד:)[זוהר ואמר,](דף ּפ תח  ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
קיג ) כּ ה'(תהלים  מי וגוֹ '. ל ׁש בת הּמ גבּ יהי אהינוּ  כּ ה ' ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִמי

כב וֹ דוֹ , כּ ּס א  מעל ׁש התעלּ ה  - לׁש בת הּמ גבּ יהי כסא אהינוּ  [על ֱ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
למעלה] צדּ יקיםכבודו  נמצאים ׁש אין בּ ׁש עה למ ּט ה. התגּ לּ ה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוא
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ירז מאׁש ּפ ת דּ ל מעפר אביוֹ ן:מקימי עםחים ׁש יבי להוֹ  
עּמ וֹ : נדיבי עם אםטנדיבים הבּ ית עקרת ׁש יבי מוֹ  

הללוּ יּה : שׂ מחה הבּ נים
תהלי זוהר 

לה מתגּ לּ ה וא מהם מסּת לּ ק  הוּ א הרי הּמ ׁש ּפ ילי בּ ע וֹ לם, ם. ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ עוֹ לם , נמצאים הם ׁש הצּ דּ יקים בּ ׁש עה - ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלראוֹ ת
העוֹ לם, על להׁש גּ יח הּת חּת וֹ נים כּ נגד בּ דרגוֹ תיו יוֹ רד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהוּ א
ה וּ א בּ עוֹ לם, הצּ דּ יקים נמצאים כּ ׁש אין  ׁש הרי להם. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְלהיטיב
מוּ ם עליהם, מ ׁש גּ יח וא ּפ נים מהם וּ מס ּת יר  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת לּ ק

ׁש כּ תוּ ב העוֹ לם, ׁש ל והּק יּ וּ ם היסוֹ ד  הם י)ׁש הצּ דּ יקים (משלי  ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש מ וֹ  את גלּ ה א הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  כּ ן ועל ע וֹ לם. יסוֹ ד ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוצ דּ יק 
ואת ונחלתוֹ , גּ וֹ רלוֹ  חלק ׁש הם לבדּ ם, לי שׂ ראל  רק  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
נתבּ אר, והנּ ה מגנּ ים, לממנּ ים הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  חלּ ק ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם

לב )ׁש כּ תוּ ב ה'(דברים חלק כּ י  וכתוּ ב  וגוֹ ', גּ וֹ ים עלי וֹ ן בּ הנחל ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
נחלתוֹ . חבל  יעקב ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַע ּמ וֹ 

ה יק  סי  למעלה  ציק יקי צ ני י כינה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָעכו
המארח וזה  ה בירה  על  זה נימי  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלמ ה 

וגו 'מ וֹ ׁש יבי  הּב ית ט)עקרת בראשית :(קיג, פ' ח"א  מז .)[זוהר ](דף ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בּ יהוּ דה כּ תוּ ב ראה, לז)בּ א ונמ כּ ר נּ וּ (בראשית  לכוּ  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌
והפרידוֹ  היסוֹ ד אוֹ תוֹ  אל חטא ׁש ה וּ א  וּ בגלל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַל יּ ׁש מעאלים.
בּ אוֹ תוֹ   ּכ מוּ ם אוֹ תוֹ , למכּ ר עצה ונתן עלי וֹ נה ארץ  ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵמאוֹ תּה 
ׁש ל  חלקוֹ  היה מה ׁש נינוּ , וכ יסוֹ ד . לוֹ  היה א ׁש לּ וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵחלק 

ׁש ל יהוּ דה בּ חלקוֹ  היה  וּ מה ועזרוֹ ת. וּ לׁש כ וֹ ת הבּ ית הר  ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
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תהלי זוהר 

למּט ה צדּ יק ׁש הוּ א קדׁש בּ נימין , וּ בית  והיכל אוּ לם ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌
כּ לּפ י  ׁש היא יהוּ דה ׁש ל מחלקוֹ  יוֹ צאת  וּ רצוּ עה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד ׁש ים.
ׁש ל  לחלקוֹ  ונכנסה מ ּמ זרח, היה דּ גלוֹ  גּ ם ׁש הרי ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמזרח,
יהוּ דה ׁש ל חלקוֹ  הּמ זבּ ח ׁש הרי הּמ זבּ ח, נבנה ועליה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ נימין,

ׁש בּ ארנוּ  כּ פי  כט )היה, על (בראשית הכּ ּס א ׁש עמד מלּ דת, וּת עמד ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
הרביעי  ּת וֹ מ והוּ א ׁש היא(מלכות)עּמ וּ דיו, ישׂ ראל כּ נסת כּ נגד , ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

בּ ּה  וכתוּ ב קיח)רביעית , לראׁש (תהלים  היתה הבּ וֹ נים מאסוּ  אבן ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּ סוֹ ד ּפ נּ ה  ׁש בּ ארנוּ  כּ מוֹ  מזבּ ח, בּ אוֹ תוֹ  אחז בּ נוֹ  ודוד , . ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌

זהוּ  אליו. אוֹ תּה  לקרב  עליו מצטער  הצּ דּ יק וּ בנימין  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה,
לג )ׁש כּ ת וּ ב בּ נימין (דברים זכה  ּכ מוּ ם היּ וֹ ם. כּ ל עליו חוֹ פף ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

למ כּ תפיו הצּ דּ יק  וּ בּ ין ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ל גּ בוּ רה , מארח ונעשׂ ה ּט ה, ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ ּמ ערב  חלקוֹ  ׁש הוּ א .ׁש כן , ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

למי ע ית ק ה ית ְְִִִֵֵַָָָנקרא 

הצּ דּ יק,ועכׁש ו  י וֹ סף - למעלה  צ דּ יק  צדּ יקים. ׁש ני בּ ין ׁש כינה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לכן  המארח . וזה הגּ בירה, בּ על  זהוּ  בּ נימין. - ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

קיג )כּ תוּ ב  הבּ ית,(תהלים עקרת ׁש ּמ תכּ לּ המוֹ ׁש יבי  עוֹ לם [ס"א זה ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
העוֹ לםשמתגלה] עּק ר הבּ ית. עקרת ׁש היא ּת חּת וֹ נה ׁש כינה זוֹ  ,ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ ית נקרא לכן וּ למ ּט ה. למעלה  צדּ יקים ׁש ני  בּ ין רחל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה
בּ יר תוֹ  היה ע וֹ למים בּ ית ׁש ל הּמ ז בּ ח עוֹ למים. בּ ית ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
בּ ׁש י ה, יוֹ סף  ׁש ל  בּ ירתוֹ  ׁש כינה  כּ ׁש רתה אבל בּ נימין, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל 
למעלה הוּ א הוֹ ד ע וֹ לם ׁש הרי עוֹ למים, בּ ית לּה  קוֹ רא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵא 

הללוּ י ּה . ולכן ׁש כינה, זוֹ  - שׂ מחה הבּ נים אם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה.
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ירז מאׁש ּפ ת דּ ל מעפר אביוֹ ן:מקימי עםחים ׁש יבי להוֹ  
עּמ וֹ : נדיבי עם אםטנדיבים הבּ ית עקרת ׁש יבי מוֹ  

הללוּ יּה : שׂ מחה הבּ נים
תהלי זוהר 

לה מתגּ לּ ה וא מהם מסּת לּ ק  הוּ א הרי הּמ ׁש ּפ ילי בּ ע וֹ לם, ם. ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ עוֹ לם , נמצאים הם ׁש הצּ דּ יקים בּ ׁש עה - ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלראוֹ ת
העוֹ לם, על להׁש גּ יח הּת חּת וֹ נים כּ נגד בּ דרגוֹ תיו יוֹ רד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהוּ א
ה וּ א בּ עוֹ לם, הצּ דּ יקים נמצאים כּ ׁש אין  ׁש הרי להם. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְלהיטיב
מוּ ם עליהם, מ ׁש גּ יח וא ּפ נים מהם וּ מס ּת יר  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת לּ ק

ׁש כּ תוּ ב העוֹ לם, ׁש ל והּק יּ וּ ם היסוֹ ד  הם י)ׁש הצּ דּ יקים (משלי  ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש מ וֹ  את גלּ ה א הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  כּ ן ועל ע וֹ לם. יסוֹ ד ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוצ דּ יק 
ואת ונחלתוֹ , גּ וֹ רלוֹ  חלק ׁש הם לבדּ ם, לי שׂ ראל  רק  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
נתבּ אר, והנּ ה מגנּ ים, לממנּ ים הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  חלּ ק ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם

לב )ׁש כּ תוּ ב ה'(דברים חלק כּ י  וכתוּ ב  וגוֹ ', גּ וֹ ים עלי וֹ ן בּ הנחל ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
נחלתוֹ . חבל  יעקב ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַע ּמ וֹ 

ה יק  סי  למעלה  ציק יקי צ ני י כינה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָעכו
המארח וזה  ה בירה  על  זה נימי  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלמ ה 

וגו 'מ וֹ ׁש יבי  הּב ית ט)עקרת בראשית :(קיג, פ' ח"א  מז .)[זוהר ](דף ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בּ יהוּ דה כּ תוּ ב ראה, לז)בּ א ונמ כּ ר נּ וּ (בראשית  לכוּ  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌
והפרידוֹ  היסוֹ ד אוֹ תוֹ  אל חטא ׁש ה וּ א  וּ בגלל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַל יּ ׁש מעאלים.
בּ אוֹ תוֹ   ּכ מוּ ם אוֹ תוֹ , למכּ ר עצה ונתן עלי וֹ נה ארץ  ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵמאוֹ תּה 
ׁש ל  חלקוֹ  היה מה ׁש נינוּ , וכ יסוֹ ד . לוֹ  היה א ׁש לּ וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵחלק 

ׁש ל יהוּ דה בּ חלקוֹ  היה  וּ מה ועזרוֹ ת. וּ לׁש כ וֹ ת הבּ ית הר  ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
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תהלי זוהר 

למּט ה צדּ יק ׁש הוּ א קדׁש בּ נימין , וּ בית  והיכל אוּ לם ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌
כּ לּפ י  ׁש היא יהוּ דה ׁש ל מחלקוֹ  יוֹ צאת  וּ רצוּ עה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד ׁש ים.
ׁש ל  לחלקוֹ  ונכנסה מ ּמ זרח, היה דּ גלוֹ  גּ ם ׁש הרי ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמזרח,
יהוּ דה ׁש ל חלקוֹ  הּמ זבּ ח ׁש הרי הּמ זבּ ח, נבנה ועליה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ נימין,

ׁש בּ ארנוּ  כּ פי  כט )היה, על (בראשית הכּ ּס א ׁש עמד מלּ דת, וּת עמד ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
הרביעי  ּת וֹ מ והוּ א ׁש היא(מלכות)עּמ וּ דיו, ישׂ ראל כּ נסת כּ נגד , ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

בּ ּה  וכתוּ ב קיח)רביעית , לראׁש (תהלים  היתה הבּ וֹ נים מאסוּ  אבן ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּ סוֹ ד ּפ נּ ה  ׁש בּ ארנוּ  כּ מוֹ  מזבּ ח, בּ אוֹ תוֹ  אחז בּ נוֹ  ודוד , . ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌

זהוּ  אליו. אוֹ תּה  לקרב  עליו מצטער  הצּ דּ יק וּ בנימין  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה,
לג )ׁש כּ ת וּ ב בּ נימין (דברים זכה  ּכ מוּ ם היּ וֹ ם. כּ ל עליו חוֹ פף ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

למ כּ תפיו הצּ דּ יק  וּ בּ ין ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ל גּ בוּ רה , מארח ונעשׂ ה ּט ה, ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ ּמ ערב  חלקוֹ  ׁש הוּ א .ׁש כן , ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

למי ע ית ק ה ית ְְִִִֵֵַָָָנקרא 

הצּ דּ יק,ועכׁש ו  י וֹ סף - למעלה  צ דּ יק  צדּ יקים. ׁש ני בּ ין ׁש כינה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לכן  המארח . וזה הגּ בירה, בּ על  זהוּ  בּ נימין. - ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

קיג )כּ תוּ ב  הבּ ית,(תהלים עקרת ׁש ּמ תכּ לּ המוֹ ׁש יבי  עוֹ לם [ס"א זה ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
העוֹ לםשמתגלה] עּק ר הבּ ית. עקרת ׁש היא ּת חּת וֹ נה ׁש כינה זוֹ  ,ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ ית נקרא לכן וּ למ ּט ה. למעלה  צדּ יקים ׁש ני  בּ ין רחל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה
בּ יר תוֹ  היה ע וֹ למים בּ ית ׁש ל הּמ ז בּ ח עוֹ למים. בּ ית ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
בּ ׁש י ה, יוֹ סף  ׁש ל  בּ ירתוֹ  ׁש כינה  כּ ׁש רתה אבל בּ נימין, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל 
למעלה הוּ א הוֹ ד ע וֹ לם ׁש הרי עוֹ למים, בּ ית לּה  קוֹ רא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵא 

הללוּ י ּה . ולכן ׁש כינה, זוֹ  - שׂ מחה הבּ נים אם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה.
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תהלי זוהר 

ניה  א ה ית  ע ר היא רחל ז  ה ית  עקרת ֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמיבי
לאה ז  ְֵֵָָמחה

וגו'מ וֹ ׁש יבי  ה ּב ית ט)עקרת  ויצא:(קיג, פ' ח"א קנד.)[זוהר ו יּ רא](דף  ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ּפ תח , אלעזר רבּ י  וגוֹ '. לאה שׂ נ וּ אה כּ י קיג )ה' (תהלים ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הלל וּ י ּה  שׂ מחה  הבּ נים אם  הבּ ית  עקרת  מוֹ ׁש יבי מוֹ ׁש יבי . ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

- שׂ מחה ה בּ נים אם הבּ ית. ע ּק ר  ׁש היא רחל , זוֹ  - הבּ ית  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲעקרת
ׁש היא ׁש מּט ה , זוֹ  - הבּ ית עקרת מוֹ ׁש יבי  אחר  דּ בר  לאה . ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵזוֹ 
זה - שׂ מחה הבּ נים אם מנהג. הוּ א עליו הזּ ה, העוֹ לם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִעּק ר 
בּ וֹ , ּת לוּ יים הע וֹ למוֹ ת כּ ל  ׁש ל חדוה וכל שׂ מחה ׁש כּ ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ וֹ בל,
הכּ ל  כּ וֹ לל ׁש זּ ה מוּ ם הכּ ל, ׁש ל הכּ לל הוּ א הזּ ה ֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהּפ ס וּ ק

הללוּ י ּה . הּפ ס וּ ק סיּ וּ ם  זה ועל קד וֹ ׁש , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ סוֹ ד

לאה ז  מחה  ניה א רחל . ז  הית עקרת  ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמיבי

וגו'מ וֹ ׁש יבי הּב ית ט)עקרת ויצא:(קיג, פ' ח"א קנז :)[זוהר ּפ תח](דף ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
הבּ נים ואמר, אם הבּ ית  עקרת שׂ מחה מוֹ ׁש יבי ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

עקרתהלל וּ י ּה  מוֹ ׁש יבי אוֹ מרת : הּק ד ׁש  רוּ ח חיּ יא, ר בּ י  אמר  . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌
עקרת מ וֹ ׁש יבי  לאה. זוֹ  - שׂ מחה הבּ נים אם רחל. זוֹ  - ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית

שׂ מחה ה בּ נים אם הּת חּת וֹ ן. העוֹ לם זה - זה[הללויה]הבּ ית - ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
הללוּ י ּה .  ּכ מ וּ ם העלי וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהע וֹ לם

בה  והא ה "ה  לפני זכת  ימר ל הע ני  ביְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻכ
ת בה נקרא  זה  אז ני ה על  ְְְִִֶַַַָָָָָמכה 

וגו 'מ וֹ ׁש יבי  הּב ית ט)עקרת ריח:]:(קיג , -דף  ויחי  פ' ח"א [זוהר ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רבּ י  אמר כּ תוּ בלמדנ וּ , קיג )יצחק, הבּ נים (תהלים אם  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
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הידוּ עה  האם הלל וּ יּה . הםשׂ מחה מי  הבּ נים ׁש מע וֹ ן,. רבּ י אמר ? ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ואחד  זכר אחד הוּ א,  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  בנים ׁש ני ׁש יּ ׁש  ׁש נינוּ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי

ׁש כּ תוּ ב ליעקב , אוֹ תוֹ  נתן הזּ כר  ד )נקבה. י שׂ ראל ,(שמות בכרי בּ ני ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מט )וכתוּ ב  לאברהם,(ישעיה  נתן בּ ת אתּפ אר .  ּב אׁש ר ישׂ ראל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כד )ׁש כּ תוּ ב לוֹ (בראשית היתה בּ ת בּ כּ ל . אברהם  את  בּ ר וה' ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תם, ׁש ּמ יניקה עליהם, ר וֹ בצת והאם ׁש מ ּה . וּ בכּ ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאברהם,
האדם יר בּ ה אל וׁש נינוּ , הבּ נים. על האם תּק ח  א כּ תוּ ב זה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל

וכתוּ ב  הבּ נים, מעל האם ׁש ּת סּת לּ ק כּ די  למּט ה, יח)חטאיו (ויקרא ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ כ ׁש בים ערות ּה . ׁש ּמ גלּ ה  למי אוֹ י ערותּה . תגלּ ה א הוא   ִאּמ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש בה והאם ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני בּ זכיּ וֹ ת וּ מר בּ ים העוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

ּת ׁש וּ בה זּ ה מה תׁש וּ בה. נקרא זה אז הבּ נים , על זוֹ וּ מכּס ה  ? ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
שׂ מחה. הבּ נים אם כּ תוּ ב ואז בּ קיּ וּ מּה , ׁש בה האם ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְתׁש וּ בה

מ ּפ ר יּ ה האדם י ּפ טר א ולכן ודּ אי . ה בּ נים עד אם וּ רביּ ה ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
בּ ן וּ בת.ׁש ּמ וֹ ליד  ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

לה ג ע  מי  הרה ל אחת  מצוה  ע  ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמי

וגו'מ וֹ ׁש יבי הּב ית ט)עקרת יתרו :(קיג , פ ' ח"ב פ"ה :)[זוהר כּ מ וֹ ](דף  ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
,הּמ ל בּ גוּ ף אחוּ זוֹ ת הּת וֹ רה מצווֹ ת כּ ל  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש נינוּ ,

העליון) הקדוש  בּ ידי (במלך וּ מהן בּ גּ וּ ף, וּ מהן ,הּמ ל בּ רא ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵמהן
החוּ צה.  הּמ ל מגּ וּ ף ׁש יּ וֹ צא מי ואין בּ רגליו, וּ מהן ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
בּ גוּ ף  ׁש ּפ ׁש ע  כּ מי הּת וֹ רה, ׁש ל אחת בּ מצוה ׁש ּפ ׁש ע מי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

ׁש כּ תוּ ב הּמ ל כּ מוֹ  ס, האנׁש ים)(ישעיה בּ פגרי וראוּ  ויצאוּ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מצווֹ ת על  ׁש עוֹ ברים לרׁש עים  אוֹ י מּמ ׁש . בּ י בּ י, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַהּפ ׁש עים
אוֹ תוֹ  ׁש מע וֹ ן, רבּ י  ׁש אמר  ע וֹ שׂ ים. הם מה יוֹ דעים וא ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
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ניה  א ה ית  ע ר היא רחל ז  ה ית  עקרת ֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמיבי
לאה ז  ְֵֵָָמחה

וגו'מ וֹ ׁש יבי  ה ּב ית ט)עקרת  ויצא:(קיג, פ' ח"א קנד.)[זוהר ו יּ רא](דף  ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ּפ תח , אלעזר רבּ י  וגוֹ '. לאה שׂ נ וּ אה כּ י קיג )ה' (תהלים ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הלל וּ י ּה  שׂ מחה  הבּ נים אם  הבּ ית  עקרת  מוֹ ׁש יבי מוֹ ׁש יבי . ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

- שׂ מחה ה בּ נים אם הבּ ית. ע ּק ר  ׁש היא רחל , זוֹ  - הבּ ית  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲעקרת
ׁש היא ׁש מּט ה , זוֹ  - הבּ ית עקרת מוֹ ׁש יבי  אחר  דּ בר  לאה . ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵזוֹ 
זה - שׂ מחה הבּ נים אם מנהג. הוּ א עליו הזּ ה, העוֹ לם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִעּק ר 
בּ וֹ , ּת לוּ יים הע וֹ למוֹ ת כּ ל  ׁש ל חדוה וכל שׂ מחה ׁש כּ ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ וֹ בל,
הכּ ל  כּ וֹ לל ׁש זּ ה מוּ ם הכּ ל, ׁש ל הכּ לל הוּ א הזּ ה ֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהּפ ס וּ ק

הללוּ י ּה . הּפ ס וּ ק סיּ וּ ם  זה ועל קד וֹ ׁש , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ סוֹ ד

לאה ז  מחה  ניה א רחל . ז  הית עקרת  ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמיבי

וגו'מ וֹ ׁש יבי הּב ית ט)עקרת ויצא:(קיג, פ' ח"א קנז :)[זוהר ּפ תח](דף ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
הבּ נים ואמר, אם הבּ ית  עקרת שׂ מחה מוֹ ׁש יבי ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

עקרתהלל וּ י ּה  מוֹ ׁש יבי אוֹ מרת : הּק ד ׁש  רוּ ח חיּ יא, ר בּ י  אמר  . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌
עקרת מ וֹ ׁש יבי  לאה. זוֹ  - שׂ מחה הבּ נים אם רחל. זוֹ  - ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית

שׂ מחה ה בּ נים אם הּת חּת וֹ ן. העוֹ לם זה - זה[הללויה]הבּ ית - ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
הללוּ י ּה .  ּכ מ וּ ם העלי וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהע וֹ לם

בה  והא ה "ה  לפני זכת  ימר ל הע ני  ביְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻכ
ת בה נקרא  זה  אז ני ה על  ְְְִִֶַַַָָָָָמכה 

וגו 'מ וֹ ׁש יבי  הּב ית ט)עקרת ריח:]:(קיג , -דף  ויחי  פ' ח"א [זוהר ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רבּ י  אמר כּ תוּ בלמדנ וּ , קיג )יצחק, הבּ נים (תהלים אם  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
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הידוּ עה  האם הלל וּ יּה . הםשׂ מחה מי  הבּ נים ׁש מע וֹ ן,. רבּ י אמר ? ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ואחד  זכר אחד הוּ א,  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  בנים ׁש ני ׁש יּ ׁש  ׁש נינוּ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי

ׁש כּ תוּ ב ליעקב , אוֹ תוֹ  נתן הזּ כר  ד )נקבה. י שׂ ראל ,(שמות בכרי בּ ני ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מט )וכתוּ ב  לאברהם,(ישעיה  נתן בּ ת אתּפ אר .  ּב אׁש ר ישׂ ראל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כד )ׁש כּ תוּ ב לוֹ (בראשית היתה בּ ת בּ כּ ל . אברהם  את  בּ ר וה' ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תם, ׁש ּמ יניקה עליהם, ר וֹ בצת והאם ׁש מ ּה . וּ בכּ ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאברהם,
האדם יר בּ ה אל וׁש נינוּ , הבּ נים. על האם תּק ח  א כּ תוּ ב זה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל

וכתוּ ב  הבּ נים, מעל האם ׁש ּת סּת לּ ק כּ די  למּט ה, יח)חטאיו (ויקרא ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ כ ׁש בים ערות ּה . ׁש ּמ גלּ ה  למי אוֹ י ערותּה . תגלּ ה א הוא   ִאּמ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש בה והאם ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני בּ זכיּ וֹ ת וּ מר בּ ים העוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

ּת ׁש וּ בה זּ ה מה תׁש וּ בה. נקרא זה אז הבּ נים , על זוֹ וּ מכּס ה  ? ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
שׂ מחה. הבּ נים אם כּ תוּ ב ואז בּ קיּ וּ מּה , ׁש בה האם ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְתׁש וּ בה

מ ּפ ר יּ ה האדם י ּפ טר א ולכן ודּ אי . ה בּ נים עד אם וּ רביּ ה ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
בּ ן וּ בת.ׁש ּמ וֹ ליד  ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

לה ג ע  מי  הרה ל אחת  מצוה  ע  ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמי

וגו'מ וֹ ׁש יבי הּב ית ט)עקרת יתרו :(קיג , פ ' ח"ב פ"ה :)[זוהר כּ מ וֹ ](דף  ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
,הּמ ל בּ גוּ ף אחוּ זוֹ ת הּת וֹ רה מצווֹ ת כּ ל  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש נינוּ ,

העליון) הקדוש  בּ ידי (במלך וּ מהן בּ גּ וּ ף, וּ מהן ,הּמ ל בּ רא ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵמהן
החוּ צה.  הּמ ל מגּ וּ ף ׁש יּ וֹ צא מי ואין בּ רגליו, וּ מהן ,ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
בּ גוּ ף  ׁש ּפ ׁש ע  כּ מי הּת וֹ רה, ׁש ל אחת בּ מצוה ׁש ּפ ׁש ע מי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

ׁש כּ תוּ ב הּמ ל כּ מוֹ  ס, האנׁש ים)(ישעיה בּ פגרי וראוּ  ויצאוּ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מצווֹ ת על  ׁש עוֹ ברים לרׁש עים  אוֹ י מּמ ׁש . בּ י בּ י, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַהּפ ׁש עים
אוֹ תוֹ  ׁש מע וֹ ן, רבּ י  ׁש אמר  ע וֹ שׂ ים. הם מה יוֹ דעים וא ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
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תהלי זוהר 

חטאוֹ . מגלּ ה מּמ ׁש  מקוֹ ם אוֹ תוֹ  אליו, חטא ׁש הוּ א (ואמר מקוֹ ם ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
חטאו) מגלה ממש הוא ברוך הקדוש  שמעון, ה וּ ארבי  ּבּ ר ו בּ ּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָחטא

ׁש כּ תוּ ב חטאוֹ , מגלּ ה הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כ )- ׁש מים(איוב  יגלּ וּ  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  זה - עונוֹ  ׁש מים יגלּ וּ  לוֹ . מתקוֹ ממה וארץ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲעונוֹ 

הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  זה - לוֹ  מתקוֹ ממה וארץ כנסתהוּ א. (זו ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש ה וּ אישראל ) וּ בׁש עה אדם, ׁש ל חטאוֹ  מגלּ ים ׁש מים ׁש נינוּ , .ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

מתקוֹ ממה וארץ ׁש כּ תוּ ב האדם, דּ ין  עוֹ שׂ ה ארץ חטאוֹ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמגלּ ה
רבּ י  ׁש ל ממוֹ  ׁש נינוּ  יוֹ סי , רבּ י אמר דּ ין. בּ וֹ  לעשׂ וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַל וֹ ,
בׁש למוּ ת, נמצאוּ  והבּ נים האם תוֹ רה, ׁש נּ ּת נה בּ ׁש עה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,

קיג )ׁש כּ תוּ ב שׂ מחה (תהלים הבּ נים אנכי ,אם .היא ה' אנכי . ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌
וזוֹ  ׁש כינה, היא אבינוּ . לאברהם לוֹ  היתה בּ ת ׁש נינוּ , ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

וכתוּ ב ישׂ ראל. בכרי  בּ ני ׁש כּ תוּ ב ,היא ה' ג )בּ ת. עץ (משלי  ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מארץ   הוֹ צאתי אׁש ר בּ ן. הנּ ה בּ ּה . לּמ חזיקים היא ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים

ׁש כּ תוּ ב כה)מצרים, וכתוּ ב (ויקרא לכם. ּת היה קד ׁש  הוא יוֹ בל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וּ קראתם ׁש נה החמים  ׁש נת את וקדּ ׁש ּת ם שׂ מחה. הבּ נים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאם

הבּ נים. י וֹ ׁש בים האם, י וֹ ׁש בת וּ בנים. אם הרי  (והעולמות)דּ רוֹ ר . ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
שׂ מחה. הבּ נים אם כּ תוּ ב זה ועל  בּ ׁש למוּ ת, בּ שׂ מחה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם

וכתוּ ב מּמ קוֹ מם. נעברים כּ לּ ם - האם כב )נעברה א(דברים ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
למּט ה, חטאים אדם יעשׂ ה א ו ׁש נינוּ , הבּ נים. על האם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִתּק ח
הּק דוֹ ׁש  הכּ ל יצחק , ר בּ י אמר הבּ נים. מעל האם ׁש ּת עבר  ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
התגּ לּ וּ  הלּ לוּ  והדּ ברים אחד. הכּ ל  הוּ א. ה כּ ל הוּ א.  ָּבּ רו◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  אׁש ריהם הדה. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְלקוֹ צרי
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עז:אקיד מעם יעקב בּ ית מּמ צרים ישׂ ראל בּ צאת
ממׁש לוֹ תיו:ב ישׂ ראל לקדׁש וֹ  יהוּ דה היתה

לאחוֹ ר:ג  יּס ב היּ רדּ ן ויּ נס ראה רקדוּ ד היּ ם ההרים 

ומוכר  שקונה  למי
ישראל  א)בצאת קיד ]:(קיד, לפרק תהלי ומזבי.[שימוש דזבי למא

ותצ  בחנותא. א"ה .כתוב הוא שלו וש ליח.

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

יה והיה נבקע  מד סי ל  נאר את  ה ראה  יוְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגו'היּ ם ו יּ נס ג)ראה פקודי:(קיד , פ' ח"ב ר"ל:)[זוהר ּפ תח](דף  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌
א)ואמר , למי (יונה בּ אׁש ר לנוּ  נּ א הגּ ידה אליו ויּ אמרוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ׁש אלוּ  כּ לּ ם  להתבּ וֹ נן, יׁש  ה זּ ה בּ ּפ ס וּ ק וגוֹ '. לנוּ  הזּ את ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהרעה
- בּ אׁש ר למי . בּ אׁש ר לנוּ  נּ א הגּ ידה  ׁש כּ תוּ ב החכמה , ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ס וֹ ד
אם לדעת בּ נגלה, ׁש הוּ א סוֹ ד ׁש אל וּ  כּ אן החכמה. בּ ס וֹ ד ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָׁש אל וּ 
נבקע  מיּ ד אר וֹ נוֹ , את היּ ם ׁש ראה ׁש כּ יון י וֹ סף, ׁש ל מזּ רעוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָבּ א

ׁש כּ תוּ ב  יבּ ׁש ה , קיד )והיה את(תהלים ראה היּ ם ויּ נס. ראה היּ ם ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב לט )אוֹ תוֹ  היּ ר דּ ן (בראשית  - מ יּ ד החוּ צה. ויּ צא ויּ נס ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בּ יוֹ סף, בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב  בּ אׁש ר, אוֹ תוֹ  ׁש אלוּ  כּ ן  ועל לאח וֹ ר . ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ִי ּס ב
היּ ם ׁש יּ ׁש ּת ק התּפ לּ ל הזּ רע, מאוֹ תוֹ  בּ את  אם אׁש ּת וֹ . אּת  ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַבּ אׁש ר 

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב יעקב, ׁש ל  מזּ רע וֹ  בּ את ואם - למי  לב )מאּת נוּ . (שם ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌
ׁש לח קדוֹ ׁש ים מלאכים היוּ  והם .תל ואנה אּת ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְלמי 
מלאכוֹ  ויׁש לח  ,לרבּ וֹ נ התּפ לּ ל צרה. מאוֹ תּה  ונצּ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ליחוּ תוֹ 

צרה. מאוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוננּ צל 
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תהלי זוהר 

חטאוֹ . מגלּ ה מּמ ׁש  מקוֹ ם אוֹ תוֹ  אליו, חטא ׁש הוּ א (ואמר מקוֹ ם ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
חטאו) מגלה ממש הוא ברוך הקדוש  שמעון, ה וּ ארבי  ּבּ ר ו בּ ּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָחטא

ׁש כּ תוּ ב חטאוֹ , מגלּ ה הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כ )- ׁש מים(איוב  יגלּ וּ  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  זה - עונוֹ  ׁש מים יגלּ וּ  לוֹ . מתקוֹ ממה וארץ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲעונוֹ 

הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  זה - לוֹ  מתקוֹ ממה וארץ כנסתהוּ א. (זו ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש ה וּ אישראל ) וּ בׁש עה אדם, ׁש ל חטאוֹ  מגלּ ים ׁש מים ׁש נינוּ , .ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

מתקוֹ ממה וארץ ׁש כּ תוּ ב האדם, דּ ין  עוֹ שׂ ה ארץ חטאוֹ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמגלּ ה
רבּ י  ׁש ל ממוֹ  ׁש נינוּ  יוֹ סי , רבּ י אמר דּ ין. בּ וֹ  לעשׂ וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַל וֹ ,
בׁש למוּ ת, נמצאוּ  והבּ נים האם תוֹ רה, ׁש נּ ּת נה בּ ׁש עה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,

קיג )ׁש כּ תוּ ב שׂ מחה (תהלים הבּ נים אנכי ,אם .היא ה' אנכי . ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌
וזוֹ  ׁש כינה, היא אבינוּ . לאברהם לוֹ  היתה בּ ת ׁש נינוּ , ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

וכתוּ ב ישׂ ראל. בכרי  בּ ני ׁש כּ תוּ ב ,היא ה' ג )בּ ת. עץ (משלי  ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מארץ   הוֹ צאתי אׁש ר בּ ן. הנּ ה בּ ּה . לּמ חזיקים היא ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים

ׁש כּ תוּ ב כה)מצרים, וכתוּ ב (ויקרא לכם. ּת היה קד ׁש  הוא יוֹ בל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וּ קראתם ׁש נה החמים  ׁש נת את וקדּ ׁש ּת ם שׂ מחה. הבּ נים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאם

הבּ נים. י וֹ ׁש בים האם, י וֹ ׁש בת וּ בנים. אם הרי  (והעולמות)דּ רוֹ ר . ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
שׂ מחה. הבּ נים אם כּ תוּ ב זה ועל  בּ ׁש למוּ ת, בּ שׂ מחה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם

וכתוּ ב מּמ קוֹ מם. נעברים כּ לּ ם - האם כב )נעברה א(דברים ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
למּט ה, חטאים אדם יעשׂ ה א ו ׁש נינוּ , הבּ נים. על האם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִתּק ח
הּק דוֹ ׁש  הכּ ל יצחק , ר בּ י אמר הבּ נים. מעל האם ׁש ּת עבר  ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
התגּ לּ וּ  הלּ לוּ  והדּ ברים אחד. הכּ ל  הוּ א. ה כּ ל הוּ א.  ָּבּ רו◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  אׁש ריהם הדה. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְלקוֹ צרי
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עז:אקיד מעם יעקב בּ ית מּמ צרים ישׂ ראל בּ צאת
ממׁש לוֹ תיו:ב ישׂ ראל לקדׁש וֹ  יהוּ דה היתה

לאחוֹ ר:ג  יּס ב היּ רדּ ן ויּ נס ראה רקדוּ ד היּ ם ההרים 

ומוכר  שקונה  למי
ישראל  א)בצאת קיד ]:(קיד, לפרק תהלי ומזבי.[שימוש דזבי למא

ותצ  בחנותא. א"ה .כתוב הוא שלו וש ליח.

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

יה והיה נבקע  מד סי ל  נאר את  ה ראה  יוְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגו'היּ ם ו יּ נס ג)ראה פקודי:(קיד , פ' ח"ב ר"ל:)[זוהר ּפ תח](דף  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌
א)ואמר , למי (יונה בּ אׁש ר לנוּ  נּ א הגּ ידה אליו ויּ אמרוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ׁש אלוּ  כּ לּ ם  להתבּ וֹ נן, יׁש  ה זּ ה בּ ּפ ס וּ ק וגוֹ '. לנוּ  הזּ את ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהרעה
- בּ אׁש ר למי . בּ אׁש ר לנוּ  נּ א הגּ ידה  ׁש כּ תוּ ב החכמה , ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ס וֹ ד
אם לדעת בּ נגלה, ׁש הוּ א סוֹ ד ׁש אל וּ  כּ אן החכמה. בּ ס וֹ ד ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָׁש אל וּ 
נבקע  מיּ ד אר וֹ נוֹ , את היּ ם ׁש ראה ׁש כּ יון י וֹ סף, ׁש ל מזּ רעוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָבּ א

ׁש כּ תוּ ב  יבּ ׁש ה , קיד )והיה את(תהלים ראה היּ ם ויּ נס. ראה היּ ם ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב לט )אוֹ תוֹ  היּ ר דּ ן (בראשית  - מ יּ ד החוּ צה. ויּ צא ויּ נס ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בּ יוֹ סף, בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב  בּ אׁש ר, אוֹ תוֹ  ׁש אלוּ  כּ ן  ועל לאח וֹ ר . ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ִי ּס ב
היּ ם ׁש יּ ׁש ּת ק התּפ לּ ל הזּ רע, מאוֹ תוֹ  בּ את  אם אׁש ּת וֹ . אּת  ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַבּ אׁש ר 

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב יעקב, ׁש ל  מזּ רע וֹ  בּ את ואם - למי  לב )מאּת נוּ . (שם ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌
ׁש לח קדוֹ ׁש ים מלאכים היוּ  והם .תל ואנה אּת ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְלמי 
מלאכוֹ  ויׁש לח  ,לרבּ וֹ נ התּפ לּ ל צרה. מאוֹ תּה  ונצּ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ליחוּ תוֹ 

צרה. מאוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוננּ צל 
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צאן: כּ בני גּ בעוֹ ת תנוּ סהכאילים כּ י היּ ם  ּל מה 
לאחוֹ ר: ּת ּס ב גּ בעוֹ תוהיּ רדּ ן כאילים ּת רקדוּ  ההרים 

תהלי זוהר 

החצה וצא  ונס   ת ב  ת א ראה א א  ונס ? ה  ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמה

וגו'היּ ם ויּ נס ג)ראה  פנחס:(קיד, פ' ח"ג רי"ד.)[זוהר  רבּ י ](דף אמר ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש יּ וֹ קיר זוֹ כה זה , וׁש וֹ מר בּ זה ר בּ וֹ נוֹ  ׁש ם ׁש ּמ וֹ קיר מי ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵייסא,

לנוּ  מ נּ ין הכּ ל. על ר בּ וֹ נוֹ  ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ  מיּ וֹ סף, מא)? (בראשית ִ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
כּ ל  על אתוֹ  ונתוֹ ן וכתוּ ב  לוֹ , אׁש ר ה ּמ ׁש נה  בּ מר כּ בת אתוֹ  ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ ר כּ ב
אר וֹ נוֹ  היּ ם, את י שׂ ראל  כּ ׁש עברוּ  אלּ א עוֹ ד , וא  מצרים. ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶארץ
על  ע וֹ מדים ה ּמ ים הי וּ  וא  בּ התחלה, בּ פנים נכנס יוֹ סף ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ל 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לפניו. קיד )עמדם זּ ה(תהלים מה ויּ נס. ראה  היּ ם ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌
בּ וֹ ויּ נס  ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ  ראה אלּ א לט )? החוּ צה.(בראשית ויּ צא ויּ נס ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

בּ חיּ יו  בּ מיתתוֹ . לכבוֹ ד  וז וֹ כה בּ חיּ יו לכבוֹ ד  ז וֹ כה וּ ראה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש כּ תוּ במדּ וּ ע  בּ ּה , להתדּ בּ ק רצה ׁש א זמן אוֹ תוֹ  בּ גלל (שם)? ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לׁש כּ ב  אליה ׁש מע וא וכתוּ ב, אדניו. אׁש ת אל ויּ אמר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַוימאן
זכה זה בּ גלל עּמ ּה . להי וֹ ת ׁש כּ תוּ ב אצל ּה  כּ יון העוֹ לם. בּ זה ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לבּס וֹ ף  זכה החוּ צה, ויּ צא ויּ נס וכתוּ ב בּ בגדוֹ , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַוּת תּפ שׂ ה וּ 
בּ זה לקח ׁש לּ וֹ  את - לוֹ  ראוּ י  וכ עלי וֹ נה, מחצּ ה   ֹלתו ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס

האחר. בּ עוֹ לם לקח ׁש לּ וֹ  ואת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

יני  ב עה  ההר הזעזע  סיני הר התה  ה "ה  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעה
רדי וי לי ע והי  עזעהז  ל הע הרי אר ל ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָהז עזע 

וגו 'מה  תנוּ ס  ּכ י  היּ ם  ּה)ל ח"ב:(קיד, יתרו [זוהר פ"ד.)פ' ׁש נינוּ ,](דף  ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
יצחק, רבּ י בּ הראמר התגּ לּ ה  ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  בּ ׁש עה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
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צאן: יעקב:זכּ בני אלוֹ ּה  מלּ פני ארץ חוּ לי אדוֹ ן מלּ פני 
מים:ח למעינוֹ  חלּ מיׁש  מים אגם הצּ וּ ר ההפכי

תהלי זוהר 

הרי ׁש אר כּ ל הזדּ עזע, ׁש ּס יני וּ ב ׁש עה ההר, הזדּ עזע  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִסיני,
וי וֹ רדים  עוֹ לים והיוּ  הזדּ עזעוּ  הּק דוֹ ׁש העוֹ לם ׁש הוֹ ׁש יט עד , ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌

וּ מכריז, יוֹ צא וקוֹ ל  והתיבוּ , עליהם ידוֹ  הוּ א  ּקיד )בּ רו (תהלים  ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כאילים ּת רקדוּ  ההרים לאחוֹ ר, ּת ּס ב היּ רדּ ן תנוּ ס כּ י  היּ ם  ּל ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַמה
רבּ י  אמר  ארץ. חוּ לי אדוֹ ן מלּ פני  ואוֹ מרים, ׁש בים והם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְוגוֹ '.
חוּ לי  שׂ מחה . הבּ נים אם ׁש כּ תוּ ב האם, זוֹ  - אדוֹ ן מלּ פני ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
האב, זהוּ  - יעקב  אלוֹ ּה  מלּ פני  הּת חּת וֹ נה. האם זוֹ  - ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָארץ
לּ וֹ  ׁש ע ּט רה בּ עטרה כּ תוּ ב זה ועל ישׂ ראל. בכרי בּ ני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

בּ עטרה זּ ה מה כּ כּ תוּ באּמ וֹ . יצחק, ר בּ י  אמר  כג )? א (שמואל  ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וּ באדם בּ לבן ׁש ּמ תעּט ר מוּ ם דּ וד. אל עטרים ואנׁש יו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוׁש א וּ ל
רבּ י  אמר בּ וֹ . וּ מ ּק פים בּ וֹ  כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם הגּ ונים בּ כל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְוּ בירק,

העטרה זוֹ  מי  א ּמ וֹ , לּ וֹ  ׁש עּט רה בּ עטרה ׁש כּ תוּ ב יהוּ דה, ? ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ (ישעיהמט ) אׁש ר  וכתוּ בי שׂ ראל  ּת פאר ּת י (שםס)אתּפ אר , וּ בית ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

◌ֵ◌ָ◌ֲאפאר.

?על מי ה ר  ל  מע מה   על  מי ְֳֳִִֶַַַַָָָָָהר
מי ל  על לע ת  מי ה ר  התהְֲֳִִִֵֶֶַַַַָָ

וגוֹ 'ההפכי  מים אגם ח)ה צּ וּ ר המן]:(קיד, [פ' ח"ב ס"ד:)[זוהר  ](דף ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ר בּ  אמר  ידוּ ע,עוֹ ד  הרי מקוֹ ם, בּ כל מים אבּ א, י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
א ׁש הרי מים, להוֹ ריק הזּ ה בּ צּ וּ ר  מתע וֹ רר ה וּ א   ּבּ רו ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

מגדלה]ראוּ י  זה[אלא ועל הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ונס אוֹ ת וזהוּ  , ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
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צאן: כּ בני גּ בעוֹ ת תנוּ סהכאילים כּ י היּ ם  ּל מה 
לאחוֹ ר: ּת ּס ב גּ בעוֹ תוהיּ רדּ ן כאילים ּת רקדוּ  ההרים 

תהלי זוהר 

החצה וצא  ונס   ת ב  ת א ראה א א  ונס ? ה  ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמה

וגו'היּ ם ויּ נס ג)ראה  פנחס:(קיד, פ' ח"ג רי"ד.)[זוהר  רבּ י ](דף אמר ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש יּ וֹ קיר זוֹ כה זה , וׁש וֹ מר בּ זה ר בּ וֹ נוֹ  ׁש ם ׁש ּמ וֹ קיר מי ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵייסא,

לנוּ  מ נּ ין הכּ ל. על ר בּ וֹ נוֹ  ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ  מיּ וֹ סף, מא)? (בראשית ִ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
כּ ל  על אתוֹ  ונתוֹ ן וכתוּ ב  לוֹ , אׁש ר ה ּמ ׁש נה  בּ מר כּ בת אתוֹ  ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ ר כּ ב
אר וֹ נוֹ  היּ ם, את י שׂ ראל  כּ ׁש עברוּ  אלּ א עוֹ ד , וא  מצרים. ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶארץ
על  ע וֹ מדים ה ּמ ים הי וּ  וא  בּ התחלה, בּ פנים נכנס יוֹ סף ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ל 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לפניו. קיד )עמדם זּ ה(תהלים מה ויּ נס. ראה  היּ ם ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌
בּ וֹ ויּ נס  ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ  ראה אלּ א לט )? החוּ צה.(בראשית ויּ צא ויּ נס ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

בּ חיּ יו  בּ מיתתוֹ . לכבוֹ ד  וז וֹ כה בּ חיּ יו לכבוֹ ד  ז וֹ כה וּ ראה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש כּ תוּ במדּ וּ ע  בּ ּה , להתדּ בּ ק רצה ׁש א זמן אוֹ תוֹ  בּ גלל (שם)? ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לׁש כּ ב  אליה ׁש מע וא וכתוּ ב, אדניו. אׁש ת אל ויּ אמר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַוימאן
זכה זה בּ גלל עּמ ּה . להי וֹ ת ׁש כּ תוּ ב אצל ּה  כּ יון העוֹ לם. בּ זה ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לבּס וֹ ף  זכה החוּ צה, ויּ צא ויּ נס וכתוּ ב בּ בגדוֹ , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַוּת תּפ שׂ ה וּ 
בּ זה לקח ׁש לּ וֹ  את - לוֹ  ראוּ י  וכ עלי וֹ נה, מחצּ ה   ֹלתו ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס

האחר. בּ עוֹ לם לקח ׁש לּ וֹ  ואת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

יני  ב עה  ההר הזעזע  סיני הר התה  ה "ה  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעה
רדי וי לי ע והי  עזעהז  ל הע הרי אר ל ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָהז עזע 

וגו 'מה  תנוּ ס  ּכ י  היּ ם  ּה)ל ח"ב:(קיד, יתרו [זוהר פ"ד.)פ' ׁש נינוּ ,](דף  ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
יצחק, רבּ י בּ הראמר התגּ לּ ה  ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  בּ ׁש עה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
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צאן: יעקב:זכּ בני אלוֹ ּה  מלּ פני ארץ חוּ לי אדוֹ ן מלּ פני 
מים:ח למעינוֹ  חלּ מיׁש  מים אגם הצּ וּ ר ההפכי

תהלי זוהר 

הרי ׁש אר כּ ל הזדּ עזע, ׁש ּס יני וּ ב ׁש עה ההר, הזדּ עזע  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִסיני,
וי וֹ רדים  עוֹ לים והיוּ  הזדּ עזעוּ  הּק דוֹ ׁש העוֹ לם ׁש הוֹ ׁש יט עד , ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌

וּ מכריז, יוֹ צא וקוֹ ל  והתיבוּ , עליהם ידוֹ  הוּ א  ּקיד )בּ רו (תהלים  ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כאילים ּת רקדוּ  ההרים לאחוֹ ר, ּת ּס ב היּ רדּ ן תנוּ ס כּ י  היּ ם  ּל ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַמה
רבּ י  אמר  ארץ. חוּ לי אדוֹ ן מלּ פני  ואוֹ מרים, ׁש בים והם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְוגוֹ '.
חוּ לי  שׂ מחה . הבּ נים אם ׁש כּ תוּ ב האם, זוֹ  - אדוֹ ן מלּ פני ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
האב, זהוּ  - יעקב  אלוֹ ּה  מלּ פני  הּת חּת וֹ נה. האם זוֹ  - ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָארץ
לּ וֹ  ׁש ע ּט רה בּ עטרה כּ תוּ ב זה ועל ישׂ ראל. בכרי בּ ני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

בּ עטרה זּ ה מה כּ כּ תוּ באּמ וֹ . יצחק, ר בּ י  אמר  כג )? א (שמואל  ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וּ באדם בּ לבן ׁש ּמ תעּט ר מוּ ם דּ וד. אל עטרים ואנׁש יו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוׁש א וּ ל
רבּ י  אמר בּ וֹ . וּ מ ּק פים בּ וֹ  כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם הגּ ונים בּ כל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְוּ בירק,

העטרה זוֹ  מי  א ּמ וֹ , לּ וֹ  ׁש עּט רה בּ עטרה ׁש כּ תוּ ב יהוּ דה, ? ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ (ישעיהמט ) אׁש ר  וכתוּ בי שׂ ראל  ּת פאר ּת י (שםס)אתּפ אר , וּ בית ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

◌ֵ◌ָ◌ֲאפאר.

?על מי ה ר  ל  מע מה   על  מי ְֳֳִִֶַַַַָָָָָהר
מי ל  על לע ת  מי ה ר  התהְֲֳִִִֵֶֶַַַַָָ

וגוֹ 'ההפכי  מים אגם ח)ה צּ וּ ר המן]:(קיד, [פ' ח"ב ס"ד:)[זוהר  ](דף ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ר בּ  אמר  ידוּ ע,עוֹ ד  הרי מקוֹ ם, בּ כל מים אבּ א, י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
א ׁש הרי מים, להוֹ ריק הזּ ה בּ צּ וּ ר  מתע וֹ רר ה וּ א   ּבּ רו ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

מגדלה]ראוּ י  זה[אלא ועל הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ונס אוֹ ת וזהוּ  , ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
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תהלי זוהר 

ואמר, דּ וד קיד )ׁש בּ ח וג וֹ '(תהלים מים אגם ה צּ וּ ר .ההפכי  ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌
בּ צּ וּ ר זה  ועל  .בּ כ הצּ וּ ר דּ ר אין ׁש הרי  ההפכי, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַוּ מׁש מע
אוֹ תוֹ  ׁש ל  מוֹ  וּ מה ׁש לּ מּט ה. מּמ ק וֹ ם מים הוֹ ציא ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

וּ בּמ הׁש לּ מּט ה הּס לע. מן מים להם והוֹ צאת ׁש כּ תוּ ב סלע, ? ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
מים הזּ ה הּס לע ׁש מעוֹ ן ה וֹ ציא רבּ י ׁש לּ מעלה. הצּ וּ ר בּ כח ? ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ּפ עלוֹ  ּת מים הצּ וּ ר  ׁש ל  ּמ ׁש מעוֹ  מה ּפ עלוֹ , ּת מים  הצּ וּ ר  ?אמר, ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌
ה ּת מים וּ מיהוּ  ּת מים. ׁש ל ּפ עלוֹ  לעשׂ וֹ ת ה צּ וּ ר   ׁש התהּפ? ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב יז)אברהם, וזהוּ (בראשית תמים. והיה לפני  ּהתהל ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אברהם. וזה ּפ על וֹ , ּת מים וּ מׁש מע מים, אגם הצּ וּ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַההפכי
כּ ׁש רצה אחרת, ׁש ניּ ה בּ ׁש עה לתמים. הצּ וּ ר  הוֹ פ זוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה

חזר[כשנעש] א י שׂ ראל  בּ חטאי  הזּ ה, בּ צּ וּ ר מים להוֹ ציא ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹמׁש ה
צוּ ר ואמר , מׁש ה התרעם זמן בּ אוֹ תוֹ  בּ התחלה. כּ מוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלתמים
בּ ּת חלּ ה, היה  מּמ ה אוֹ תוֹ  החלׁש ּת  כּ ל וֹ מר , ּת ׁש י. ְילד◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נמצא א  ונעשׂ הׁש בּ ׁש ביל ּת מים, א[בו]עכ ׁש ו מה דּ ין, ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
.עלוּ מי כּ לוֹ מר ,ילד בּ ימי ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָהיה
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קטו תהלי מזמור | לחודש כד | חמישי ספר 

יהואקטו לנוּ  ּת ןא לׁש מ כּ י לנוּ  א 
: אמּת על  ּחסד על יאמרוּ בכּ בוֹ ד לּמ ה 

אהיהם נא איּ ה במיםואהינוּ ג :הגּ וֹ ים 
עשׂ ה: חפץ אׁש ר ידיד כּ ל מעשׂ ה וזהב כּ סף עצבּ יהם 

יראוּ :האדם: וא להם עינים ידבּ רוּ  וא להם ּפ ה 
יריחוּ ן:ו וא להם אף יׁש מעוּ  וא להם ידיהםזאזנים 

בּ גרוֹ נם: יהגּ וּ  א יהלּ כוּ  וא רגליהם ימיׁש וּ ן וא
בּ הם:כּ ח בּ טח אׁש ר כּ ל עשׂ יהם יהיוּ  ישׂ ראלטמוֹ הם 

ּב יהו הוּ א:בּ טח וּ מגנּ ם אהרןיעזרם בּ ית 
בּ יהו הוּ א:בּ טחוּ  וּ מגנּ ם יהויאעזרם יראי 

בּ יהו הוּ א:בּ טחוּ  וּ מגנּ ם יהויבעזרם 
ּב ית את יבר ישׂ ראל בּ ית את יבר יבר זכרנוּ 

המיני  ע להתוכח
לנו  א)לא  קטו ]:(קטו, לפרק  תהלי טוב[שימוש  הוא המזמור  זה

ע"ג . עובדי  נגד בדת להתוכח  בבוא

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

 א  יראל ית  את יבר בריה  א  יבר  זכרנ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָה'
י נ  ואחר  חה רלהת צריכי כרי  מ  יְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָה

וגוֹ 'ה' יבר יב )זכרנוּ  ויחי :(קטו, פ' ח"א רלג .)[זוהר בּ יּ וֹ ם](דף ויברכם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌
ואמר , ּפ תח  יוֹ סי רבּ י לאמ וֹ ר. קטו)ההוּ א זכרנוּ (תהלים ה' ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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תהלי זוהר 

ואמר, דּ וד קיד )ׁש בּ ח וג וֹ '(תהלים מים אגם ה צּ וּ ר .ההפכי  ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌
בּ צּ וּ ר זה  ועל  .בּ כ הצּ וּ ר דּ ר אין ׁש הרי  ההפכי, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַוּ מׁש מע
אוֹ תוֹ  ׁש ל  מוֹ  וּ מה ׁש לּ מּט ה. מּמ ק וֹ ם מים הוֹ ציא ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

וּ בּמ הׁש לּ מּט ה הּס לע. מן מים להם והוֹ צאת ׁש כּ תוּ ב סלע, ? ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
מים הזּ ה הּס לע ׁש מעוֹ ן ה וֹ ציא רבּ י ׁש לּ מעלה. הצּ וּ ר בּ כח ? ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ּפ עלוֹ  ּת מים הצּ וּ ר  ׁש ל  ּמ ׁש מעוֹ  מה ּפ עלוֹ , ּת מים  הצּ וּ ר  ?אמר, ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌
ה ּת מים וּ מיהוּ  ּת מים. ׁש ל ּפ עלוֹ  לעשׂ וֹ ת ה צּ וּ ר   ׁש התהּפ? ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב יז)אברהם, וזהוּ (בראשית תמים. והיה לפני  ּהתהל ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אברהם. וזה ּפ על וֹ , ּת מים וּ מׁש מע מים, אגם הצּ וּ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַההפכי
כּ ׁש רצה אחרת, ׁש ניּ ה בּ ׁש עה לתמים. הצּ וּ ר  הוֹ פ זוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה

חזר[כשנעש] א י שׂ ראל  בּ חטאי  הזּ ה, בּ צּ וּ ר מים להוֹ ציא ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹמׁש ה
צוּ ר ואמר , מׁש ה התרעם זמן בּ אוֹ תוֹ  בּ התחלה. כּ מוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלתמים
בּ ּת חלּ ה, היה  מּמ ה אוֹ תוֹ  החלׁש ּת  כּ ל וֹ מר , ּת ׁש י. ְילד◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נמצא א  ונעשׂ הׁש בּ ׁש ביל ּת מים, א[בו]עכ ׁש ו מה דּ ין, ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
.עלוּ מי כּ לוֹ מר ,ילד בּ ימי ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָהיה
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יהואקטו לנוּ  ּת ןא לׁש מ כּ י לנוּ  א 
: אמּת על  ּחסד על יאמרוּ בכּ בוֹ ד לּמ ה 

אהיהם נא איּ ה במיםואהינוּ ג :הגּ וֹ ים 
עשׂ ה: חפץ אׁש ר ידיד כּ ל מעשׂ ה וזהב כּ סף עצבּ יהם 

יראוּ :האדם: וא להם עינים ידבּ רוּ  וא להם ּפ ה 
יריחוּ ן:ו וא להם אף יׁש מעוּ  וא להם ידיהםזאזנים 

בּ גרוֹ נם: יהגּ וּ  א יהלּ כוּ  וא רגליהם ימיׁש וּ ן וא
בּ הם:כּ ח בּ טח אׁש ר כּ ל עשׂ יהם יהיוּ  ישׂ ראלטמוֹ הם 

ּב יהו הוּ א:בּ טח וּ מגנּ ם אהרןיעזרם בּ ית 
בּ יהו הוּ א:בּ טחוּ  וּ מגנּ ם יהויאעזרם יראי 

בּ יהו הוּ א:בּ טחוּ  וּ מגנּ ם יהויבעזרם 
בּ ית את יבר ישׂ ראל בּ ית את יבר יבר זכרנוּ 

המיני  ע להתוכח
לנו  א)לא  קטו ]:(קטו, לפרק  תהלי טוב[שימוש  הוא המזמור  זה

ע"ג . עובדי  נגד בדת להתוכח  בבוא

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

 א  יראל ית  את יבר בריה  א  יבר  זכרנ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָה'
י נ  ואחר  חה רלהת צריכי כרי  מ  יְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָה

וגוֹ 'ה' יבר יב )זכרנוּ  ויחי :(קטו, פ' ח"א רלג .)[זוהר בּ יּ וֹ ם](דף ויברכם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌
ואמר , ּפ תח  יוֹ סי רבּ י לאמ וֹ ר. קטו)ההוּ א זכרנוּ (תהלים ה' ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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יהויגאהרן: יראי יבר:הגּ דלים עם הקּ טנּ ים 

תהלי זוהר 

הגּ ברים. אלּ וּ  - יבר זכרנוּ  ה ' וגוֹ '. ישׂ ראל בּ ית את יבר ְיבר◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
צריכים ׁש זּ כרים  מוּ ם הנּ ׁש ים. אלּ וּ  - ישׂ ראל בּ ית את  ְיבר◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אלּ א מתבּ רכוֹ ת א ונׁש ים נׁש ים ,  ּכ ואחר בּ ּת חלּ ה,  ְלהתבּ ר◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הנּ ׁש ים. מתבּ רכוֹ ת אז מת בּ רכים, ׁש כּ ׁש זּ כרים הזּ כרים, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמבּ רכּ ת

ׁש כּ תוּ ב מזּ ה ּת אמר טז)ואם בּ יתוֹ ,(ויקרא וּ בעד בּ עדוֹ  וכ ּפ ר ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ּמ תבּ ר ׁש צּ  מוּ ם בּ יתוֹ , על  ּכ ואחר בּ ּת ח לּ ה עליו לכ ּפ ר   רי ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מגּ ברים, רק אלּ א מתבּ רכוֹ ת א ׁש נּ ׁש ים ראה בּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
בּ ּמ ה אלּ א מתבּ רכוֹ ת. זוֹ  וּ מבּ רכה בּ ּת חלּ ה, אלּ וּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש ּמ תבּ רכים

י שׂ ראל  בּ ית את יבר נתן בּ ארנוּ  ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אלּ א ? ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
האה, מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ תבּ רכת מוּ ם ׁש נּ וֹ שׂ א, לזּ כר בּ רכוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶּת וֹ ספת
ל זּ כר בּ רכוֹ ת ּת וֹ ספת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נוֹ תן  מקוֹ ם בּ כל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוכן

ׁש ּמ תבּ ר מוּ ם ברוךׁש נּ וֹ שׂ א, הקדוש נותן מקום בכל  וכן  אשתו , [ממנו ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הנקבה] ממנו  שתתברך כדי  שנשא לזכר ברכות תוספת ּת וֹ ספתהוא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵמאוֹ תּה 

לוֹ  אחד  חלקים, ׁש ני  ל וֹ  נוֹ תן האדם, ׁש נּ א  כּ יון  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכוֹ ת.
נקבתוֹ . וחלק חלקוֹ  - הכּ ל נוֹ טל והוּ א לנקבתוֹ , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

דר  ח לי ע הי  ברי ה א ה   יבר זכרנ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה'
 זמ כל  עליה סי מ  ת א מבר ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָוה"ה 

וגוֹ 'ה ' יבר יב )זכרנוּ  במדבר:(קטו , פ' במדבר קי"ז :)[זוהר רבּ י ](דף ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, קטו)יצחק  וגוֹ '.(תהלים בּ ית את יבר  יבר זכרנוּ  ה' ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

בּ ּמ דבּ ר, בּ חׁש בּ וֹ ן ע וֹ לים ׁש היוּ  הגּ ברים, אלּ ה -  יבר זכרנוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְה'
בּ א זמן. בּ כל עליהם וּ מוֹ סיף אוֹ תם מבר הוּ א  ּבּ ר ו ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
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צרי - ממוֹ נוֹ  ׁש ל אוֹ  בּ ניו, ׁש ל חבר וֹ , ׁש בח  ׁש אוֹ מר מי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְראה,
לנוּ  מנּ ין  בּ ברכוֹ ת. עליו וּ לה וֹ דוֹ ת ׁש כּ תוּ ב לברכ וֹ  מּמ ׁש ה, ? ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌

א) כּ תוּ ב (דברים מה  ּכ אחר  לרב. המים כּ כ וֹ כבי  היּ וֹ ם ?וה נּ כם ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ׁש ּת י  וגוֹ '. ּפ עמים  אלף כּ כם עליכם יסף אבוֹ תכם אהי  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֱה'
-  ּכ אחר  אחת. הרי  אבוֹ תכם, אהי ה' - אחת הי וּ : ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְברכוֹ ת
על  בּ רכ וֹ ת עליהם, להוֹ ד וֹ ת לכם. דּ בּ ר כּ אׁש ר  אּת כם ִויבר◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ רכוֹ ת עליו מ וֹ דה וא חברוֹ  ׁש בח את מוֹ נה הוּ א ואם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת.
ה וּ א - אוֹ תוֹ  מבר הוּ א ואם מלמעלה. בּ ּת חלּ ה נתּפ ס ה וּ א  -ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וא ט וֹ בה, בּ עין אוֹ תּה  לבר  צרי והבּ רכה מלמעלה. ִמתבּ ר◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌

ר ּמ י בּ עין וּ מה הלּ ב. אהבת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  רוֹ צה וּ בכּ ל עה. ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בּ עין  אוֹ תוֹ   ׁש יּ בר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ר וֹ צה חברוֹ , את ֶׁש ּמ בר◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
אחת על  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את   ׁש ּמ בר מי - טוֹ ב בּ לב ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָטוֹ בה,
זה, בּ גלל הלּ ב. ואהבת טוֹ ב ולב  טוֹ בה עין ׁש צּ רי וכּמ ה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

ו) וגוֹ '.(שם  לבב בּ כל  היא ה' את ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואהבּת 

ט ב בלב ט בה עי  הע את  מברכי ה  אהר ית  את   ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיבר

דּ ברבּ א  על ׁש וֹ רה ׁש לּ מעלה הבּ רכה אין  ּפ רׁש וּ ה, הרי ראה, ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
נמנוּ  אי ישׂ ראל ּת אמר, ואם לקחׁש נּ מנה. כּ פר  אלּ א ? ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌

אוֹ תוֹ  כּ ל ׁש נּ אסף עד  היה א והחׁש בּ וֹ ן ּפ ר ׁש וּ ה, והרי ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם,
 ּכ אחר  ישׂ ראל, את מברכים וּ בּת חלּ ה לחׁש בּ וֹ ן. ועלה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַהכּ פר 
י שׂ ראל . את וּ מברכים חוֹ זרים  ּכ אחר  כּ פר , א וֹ ת וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִמוֹ נים
בהם ע וֹ לה וא וּ בּס וֹ ף, בּ ּת חלּ ה מתבּ רכים ׁש יּ שׂ ראל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

במנין  עוֹ לה הּמ גּ פה לּמ ה אמגּ פה. ׁש בּ רכה מוּ ם אלּ א ? ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש וֹ רה האחר הצּ ד הבּ רכה , ׁש ּמ ס ּת לּ קת כּ יון במנין. ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָׁש וֹ רה
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הגּ ברים. אלּ וּ  - יבר זכרנוּ  ה ' וגוֹ '. ישׂ ראל בּ ית את יבר ְיבר◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
צריכים ׁש זּ כרים  מוּ ם הנּ ׁש ים. אלּ וּ  - ישׂ ראל בּ ית את  ְיבר◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אלּ א מתבּ רכוֹ ת א ונׁש ים נׁש ים ,  ּכ ואחר בּ ּת חלּ ה,  ְלהתבּ ר◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הנּ ׁש ים. מתבּ רכוֹ ת אז מת בּ רכים, ׁש כּ ׁש זּ כרים הזּ כרים, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמבּ רכּ ת

ׁש כּ תוּ ב מזּ ה ּת אמר טז)ואם בּ יתוֹ ,(ויקרא וּ בעד בּ עדוֹ  וכ ּפ ר ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ּמ תבּ ר ׁש צּ  מוּ ם בּ יתוֹ , על  ּכ ואחר בּ ּת ח לּ ה עליו לכ ּפ ר   רי ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מגּ ברים, רק אלּ א מתבּ רכוֹ ת א ׁש נּ ׁש ים ראה בּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
בּ ּמ ה אלּ א מתבּ רכוֹ ת. זוֹ  וּ מבּ רכה בּ ּת חלּ ה, אלּ וּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש ּמ תבּ רכים

י שׂ ראל  בּ ית את יבר נתן בּ ארנוּ  ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אלּ א ? ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
האה, מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ תבּ רכת מוּ ם ׁש נּ וֹ שׂ א, לזּ כר בּ רכוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶּת וֹ ספת
ל זּ כר בּ רכוֹ ת ּת וֹ ספת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נוֹ תן  מקוֹ ם בּ כל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוכן

ׁש ּמ תבּ ר מוּ ם ברוךׁש נּ וֹ שׂ א, הקדוש נותן מקום בכל  וכן  אשתו , [ממנו ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הנקבה] ממנו  שתתברך כדי  שנשא לזכר ברכות תוספת ּת וֹ ספתהוא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵמאוֹ תּה 

לוֹ  אחד  חלקים, ׁש ני  ל וֹ  נוֹ תן האדם, ׁש נּ א  כּ יון  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכוֹ ת.
נקבתוֹ . וחלק חלקוֹ  - הכּ ל נוֹ טל והוּ א לנקבתוֹ , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

דר  ח לי ע הי  ברי ה א ה   יבר זכרנ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה'
 זמ כל  עליה סי מ  ת א מבר ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָוה"ה 

וגוֹ 'ה ' יבר יב )זכרנוּ  במדבר:(קטו , פ' במדבר קי"ז :)[זוהר רבּ י ](דף ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, קטו)יצחק  וגוֹ '.(תהלים בּ ית את יבר  יבר זכרנוּ  ה' ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

בּ ּמ דבּ ר, בּ חׁש בּ וֹ ן ע וֹ לים ׁש היוּ  הגּ ברים, אלּ ה -  יבר זכרנוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְה'
בּ א זמן. בּ כל עליהם וּ מוֹ סיף אוֹ תם מבר הוּ א  ּבּ ר ו ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
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תהלי זוהר 

צרי - ממוֹ נוֹ  ׁש ל אוֹ  בּ ניו, ׁש ל חבר וֹ , ׁש בח  ׁש אוֹ מר מי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְראה,
לנוּ  מנּ ין  בּ ברכוֹ ת. עליו וּ לה וֹ דוֹ ת ׁש כּ תוּ ב לברכ וֹ  מּמ ׁש ה, ? ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌

א) כּ תוּ ב (דברים מה  ּכ אחר  לרב. המים כּ כ וֹ כבי  היּ וֹ ם ?וה נּ כם ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ׁש ּת י  וגוֹ '. ּפ עמים  אלף כּ כם עליכם יסף אבוֹ תכם אהי  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֱה'
-  ּכ אחר  אחת. הרי  אבוֹ תכם, אהי ה' - אחת הי וּ : ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְברכוֹ ת
על  בּ רכ וֹ ת עליהם, להוֹ ד וֹ ת לכם. דּ בּ ר כּ אׁש ר  אּת כם ִויבר◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ רכוֹ ת עליו מ וֹ דה וא חברוֹ  ׁש בח את מוֹ נה הוּ א ואם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת.
ה וּ א - אוֹ תוֹ  מבר הוּ א ואם מלמעלה. בּ ּת חלּ ה נתּפ ס ה וּ א  -ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וא ט וֹ בה, בּ עין אוֹ תּה  לבר  צרי והבּ רכה מלמעלה. ִמתבּ ר◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌

ר ּמ י בּ עין וּ מה הלּ ב. אהבת  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  רוֹ צה וּ בכּ ל עה. ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בּ עין  אוֹ תוֹ   ׁש יּ בר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ר וֹ צה חברוֹ , את ֶׁש ּמ בר◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
אחת על  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  את   ׁש ּמ בר מי - טוֹ ב בּ לב ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָטוֹ בה,
זה, בּ גלל הלּ ב. ואהבת טוֹ ב ולב  טוֹ בה עין ׁש צּ רי וכּמ ה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

ו) וגוֹ '.(שם  לבב בּ כל  היא ה' את ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואהבּת 

ט ב בלב ט בה עי  הע את  מברכי ה  אהר ית  את   ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיבר

דּ ברבּ א  על ׁש וֹ רה ׁש לּ מעלה הבּ רכה אין  ּפ רׁש וּ ה, הרי ראה, ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
נמנוּ  אי ישׂ ראל ּת אמר, ואם לקחׁש נּ מנה. כּ פר  אלּ א ? ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌

אוֹ תוֹ  כּ ל ׁש נּ אסף עד  היה א והחׁש בּ וֹ ן ּפ ר ׁש וּ ה, והרי ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם,
 ּכ אחר  ישׂ ראל, את מברכים וּ בּת חלּ ה לחׁש בּ וֹ ן. ועלה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַהכּ פר 
י שׂ ראל . את וּ מברכים חוֹ זרים  ּכ אחר  כּ פר , א וֹ ת וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִמוֹ נים
בהם ע וֹ לה וא וּ בּס וֹ ף, בּ ּת חלּ ה מתבּ רכים ׁש יּ שׂ ראל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

במנין  עוֹ לה הּמ גּ פה לּמ ה אמגּ פה. ׁש בּ רכה מוּ ם אלּ א ? ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש וֹ רה האחר הצּ ד הבּ רכה , ׁש ּמ ס ּת לּ קת כּ יון במנין. ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָׁש וֹ רה
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יהויד בּ ניכם:יסף ועל עליכם עליכם 
ליהוטו אּת ם וארץ:בּ רוּ כים ׁש מים עשׂ ה 
ליהוטז ׁש מים אדם:המים לבני נתן והארץ 
תהלי זוהר 

וּ פדי וֹ ן, כּ פר לוֹ קחים בּ מנין זה בּ גלל  להנּ זק. ויכוֹ ל  ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעליו,
ׁש א ה נּ ׁש ים, אלּ וּ  - ישׂ ראל בּ ית את  יבר מהם. אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְלסלּ ק
העם את מברכים ׁש הם - אהרן בּ ית  את יבר בּ ּמ נין. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעוֹ לוֹ ת
גּ ם  ּכ - אהרן בּ ית את הלּ ב. וּ באהבת טוֹ ב וּ בלב טוֹ בה ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ עין

בּ בּ רכה(שלהם)הנּ ׁש ים ׁש ּמ ת בּ רכ וֹ ת .(שלהם), ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ל הע רכת  זיו הא  ה ני, ְִִִֵֶֶַָָֹחד
הםיבר כּ י  מתבּ רכים, וכלּ ם הלויּ ם, הם  אלּ ה - ה' יראי ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

- ה גּ דלים עם  הּק טנּ ים הוּ א.  ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְיראים
מנין  נמצא א ראה, בּ א בּ ּמ נין. עוֹ לים ׁש א גּ ב על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
היה,  להתבּ ר זה ׁש ּמ נין זה, כּ מנין בוֹ  ׁש התבּ רכ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ י שׂ ראל
יוֹ צא וֹ ת ׁש הבּ רכ וֹ ת וּ במקוֹ ם היה, העוֹ למים ׁש למוּ ת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להׁש לים
העוֹ לם, בּ רכוֹ ת זיו ׁש הוּ א הני, לחדׁש  בּ אחד ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִנמנוּ ,
ׁש הזּ יו  זי "ו , חד ׁש  נקרא זה ועל לעוֹ לם. זיו יוֹ צא ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ ּמ נּ וּ 

כּ תוּ ב  זה ועל מּמ נּ וּ , י וֹ צא הכּ ל קלד )ׁש ל ה'(תהלים  יברכ ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
וכתוּ ב  אחד, דּ בר והכּ ל  קלג )מצּ יּ וֹ ן , את(שם ה' צוּ ה ׁש ם כּ י ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
וגוֹ '.הבּ רכה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

מ ה מי  למה למעלה  מי עניני ב '  נ י – לה '  מי   ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
וגוֹ 'המים  לה' טז)ׁש מים  שמות:(קטו  רט.)[זוהר רבּ י ](דף ּפ תח ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

כּ תוּ ב  ואמר , קטו)אבּ א לה'(תהלים ׁש מים המים  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
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דוּ מה:יז ירדי כּ ל וא יּה  יהללוּ  הּמ תים ואנחנוּ יחא 
הללוּ יּה : עוֹ לם ועד מעּת ה יּה  נבר

תהלי זוהר 

צרי  וכ להתבּ וֹ נן, י ׁש  הזּ ה בּ ּפ סוּ ק אדם . לבני נתן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ
המים זּ ה מה אדם. לבני נתן והארץ  לה', המים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַל וֹ מר :

ויׁש ׁש מים ׁש מים ׁש יּ ׁש  מוּ ם להתבּ וֹ נן, י ׁש  כּ אן אלּ א ? ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
למעלה, ׁש מים מהם . למּט ה  וארץ למּט ה, ׁש מים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים.
כּ לּ ן  והּת חּת וֹ נוֹ ת העליוֹ נוֹ ת הדּ רגוֹ ת וכל  מהם. למּט ה ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְוארץ
כּ מ וֹ  יריעוֹ ת, ע שׂ ר  הם למּט ה, ׁש מים בּ אלּ ה. אלּ ה זה, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

קד )ׁש נּ אמר ה וּ א(שם  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  כּ יריעה. ׁש מים נוֹ טה ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הארץ  את להנהיג ׁש בּ תוֹ כם הּמ חנוֹ ת ואת א וֹ תם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ה
ׁש ּס וֹ בבים הּת חּת וֹ נים, את מנהיג הּת ׁש יעי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ נה.

העּק ר. הוּ א הע שׂ ירי העגלה. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַכּ עב וֹ תוֹ ת

למי הע לחי  וה רבה  חי ה א  לה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָוד

וג וֹ 'א  יּה  יהללוּ  יז)הּמ תים ויגש:(קטו , פ' ח"א רז :)[זוהר ](דף ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

מוּ ם הּמ תים, א יּה . יהללוּ  הּמ תים א אמר  ּכ ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
ה ּמ תים א ׁש כּ תוּ ב  כן, א לחי וּ מת לחי. חי ל ׁש בּ ח  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
חלק  לנוּ  ואין חיּ ים, אנ וּ  ׁש הרי יּה ,  נבר ואנחנוּ  יּה , ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְיהללוּ 

אמר, חזקיּ ה וּ  כּ לל. הּמ ות לח)בּ צד י וֹ ד(ישעיה ה וּ א  חי  חי ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
והּק רבה חי, הוּ א הּמ ל דּ וד לחי . מתקרב ׁש חי  מ וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָכּ מ וֹ ני,
ואּת ם ׁש כּ תוּ ב חי, הוּ א אליו ׁש נּ קרב וּ מי העוֹ למים, לחי  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 
בּ ן  וּ בניהוּ  וכתוּ ב היּ וֹ ם, כּ לּ כם חיּ ים אהיכם בּ ה' ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהדּ בקים

מּק בצאל . ּפ עלים רב חי  איׁש  בּ ן ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְיהוֹ ידע
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יהויד בּ ניכם:יסף ועל עליכם עליכם 
ליהוטו אּת ם וארץ:בּ רוּ כים ׁש מים עשׂ ה 
ליהוטז ׁש מים אדם:המים לבני נתן והארץ 
תהלי זוהר 

וּ פדי וֹ ן, כּ פר לוֹ קחים בּ מנין זה בּ גלל  להנּ זק. ויכוֹ ל  ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעליו,
ׁש א ה נּ ׁש ים, אלּ וּ  - ישׂ ראל בּ ית את  יבר מהם. אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְלסלּ ק
העם את מברכים ׁש הם - אהרן בּ ית  את יבר בּ ּמ נין. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעוֹ לוֹ ת
גּ ם  ּכ - אהרן בּ ית את הלּ ב. וּ באהבת טוֹ ב וּ בלב טוֹ בה ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ עין

בּ בּ רכה(שלהם)הנּ ׁש ים ׁש ּמ ת בּ רכ וֹ ת .(שלהם), ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ל הע רכת  זיו הא  ה ני, ְִִִֵֶֶַָָֹחד
הםיבר כּ י  מתבּ רכים, וכלּ ם הלויּ ם, הם  אלּ ה - ה' יראי ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

- ה גּ דלים עם  הּק טנּ ים הוּ א.  ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְיראים
מנין  נמצא א ראה, בּ א בּ ּמ נין. עוֹ לים ׁש א גּ ב על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
היה,  להתבּ ר זה ׁש ּמ נין זה, כּ מנין בוֹ  ׁש התבּ רכ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ י שׂ ראל
יוֹ צא וֹ ת ׁש הבּ רכ וֹ ת וּ במקוֹ ם היה, העוֹ למים ׁש למוּ ת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להׁש לים
העוֹ לם, בּ רכוֹ ת זיו ׁש הוּ א הני, לחדׁש  בּ אחד ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִנמנוּ ,
ׁש הזּ יו  זי "ו , חד ׁש  נקרא זה ועל לעוֹ לם. זיו יוֹ צא ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ ּמ נּ וּ 

כּ תוּ ב  זה ועל מּמ נּ וּ , י וֹ צא הכּ ל קלד )ׁש ל ה'(תהלים  יברכ ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
וכתוּ ב  אחד, דּ בר והכּ ל  קלג )מצּ יּ וֹ ן , את(שם ה' צוּ ה ׁש ם כּ י ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
וגוֹ '.הבּ רכה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

מ ה מי  למה למעלה  מי עניני ב '  נ י – לה '  מי   ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
וגוֹ 'המים  לה' טז)ׁש מים  שמות:(קטו  רט.)[זוהר רבּ י ](דף ּפ תח ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

כּ תוּ ב  ואמר , קטו)אבּ א לה'(תהלים ׁש מים המים  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌

יתה 1117זוהר הלימוד תמוזסדר יד ליו
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דוּ מה:יז ירדי כּ ל וא יּה  יהללוּ  הּמ תים ואנחנוּ יחא 
הללוּ יּה : עוֹ לם ועד מעּת ה יּה  נבר

תהלי זוהר 

צרי  וכ להתבּ וֹ נן, י ׁש  הזּ ה בּ ּפ סוּ ק אדם . לבני נתן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ
המים זּ ה מה אדם. לבני נתן והארץ  לה', המים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַל וֹ מר :

ויׁש ׁש מים ׁש מים ׁש יּ ׁש  מוּ ם להתבּ וֹ נן, י ׁש  כּ אן אלּ א ? ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
למעלה, ׁש מים מהם . למּט ה  וארץ למּט ה, ׁש מים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים.
כּ לּ ן  והּת חּת וֹ נוֹ ת העליוֹ נוֹ ת הדּ רגוֹ ת וכל  מהם. למּט ה ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְוארץ
כּ מ וֹ  יריעוֹ ת, ע שׂ ר  הם למּט ה, ׁש מים בּ אלּ ה. אלּ ה זה, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

קד )ׁש נּ אמר ה וּ א(שם  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  כּ יריעה. ׁש מים נוֹ טה ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הארץ  את להנהיג ׁש בּ תוֹ כם הּמ חנוֹ ת ואת א וֹ תם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ה
ׁש ּס וֹ בבים הּת חּת וֹ נים, את מנהיג הּת ׁש יעי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ נה.

העּק ר. הוּ א הע שׂ ירי העגלה. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַכּ עב וֹ תוֹ ת

למי הע לחי  וה רבה  חי ה א  לה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָוד

וג וֹ 'א  יּה  יהללוּ  יז)הּמ תים ויגש:(קטו , פ' ח"א רז :)[זוהר ](דף ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

מוּ ם הּמ תים, א יּה . יהללוּ  הּמ תים א אמר  ּכ ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
ה ּמ תים א ׁש כּ תוּ ב  כן, א לחי וּ מת לחי. חי ל ׁש בּ ח  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
חלק  לנוּ  ואין חיּ ים, אנ וּ  ׁש הרי יּה ,  נבר ואנחנוּ  יּה , ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְיהללוּ 

אמר, חזקיּ ה וּ  כּ לל. הּמ ות לח)בּ צד י וֹ ד(ישעיה ה וּ א  חי  חי ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
והּק רבה חי, הוּ א הּמ ל דּ וד לחי . מתקרב ׁש חי  מ וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָכּ מ וֹ ני,
ואּת ם ׁש כּ תוּ ב חי, הוּ א אליו ׁש נּ קרב וּ מי העוֹ למים, לחי  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ 
בּ ן  וּ בניהוּ  וכתוּ ב היּ וֹ ם, כּ לּ כם חיּ ים אהיכם בּ ה' ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהדּ בקים

מּק בצאל . ּפ עלים רב חי  איׁש  בּ ן ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְיהוֹ ידע
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יהואקטז יׁש מע כּ י קוֹ ליאהבּת י את 
אקרא:בּת חנוּ ני: וּ בימי לי אזנוֹ  הּט ה כּ י 

ויגוֹ ןג  צרה מצאוּ ני ׁש אוֹ ל וּ מצרי מות חבלי אפפוּ ני
יהוד אמצא: יהווּ בׁש ם אנּ ה אקרא 

נפׁש י: יהוֹ המלּ טה ואהינוּ חנּ וּ ן וצדּ יק 
יהוֹ ומרחם: ּפ תאים וׁש מר ׁש יע:דּ לּ וֹ תי יהוֹ  לי 

יהוז כּ י למנוּ חיכי נפׁש י עליכי:ׁש וּ בי גּ מל 
רגליח את דּ מעה מן עיני את מּמ ות נפׁש י חלּ צּת  כּ י

יהוטמדּ חי: לפני  ּאתהל:החיּ ים ּב ארצוֹ ת 

משונה ממיתה ימות שלא 
ישמע כי א)אהבתי קטז]:(קטז, לפרק תהלי תדיר [שימוש  האומרו 

פתאומית. ממיתה ולא משונה  ממיתה  ימות לא

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

המה היא  חביבה מ קה  ה ב ד א  מחת  התנה ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
יהח מארצ ת  דְִֵֶַַַַֹה

 ּוגוֹ 'אתה ל ה' ט)לפני  הנעלם:(קטז, מדרש נח, פ' חדש כ"ו:)[זוהר ](דף  ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

הזּ ה, בּ ּפ ס וּ ק ּפ תח ה)ר בּ י המרים(שם מצאני  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌
ׁש מרי  מעלי  רדידי  את נשׂ אוּ  פצעוּ ני  ה כּ וּ ני בּ עיר ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַהּס בבים
כּ ּס א מּת חת הנּ תוּ נה הנּ ׁש מה היא חביבה כּ ּמ ה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ַהחמוֹ ת.

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  החיּ ים, מארצוֹ ת הּק דׁש , מ ּמ קוֹ ם  (תהליםהכּ בוֹ ד, ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
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מאד:י עניתי אני אדבּ ר כּ י אמרּת ייאהאמנּת י אני 
כּ זב: האדם כּ ל ליהויבבחפזי אׁש יב כּ למה 

עלי: ּת גמוּ לוֹ הי
תהלי זוהר 

דוד קטז) קראוֹ  ולּמ ה החיּ ים. בּ ארצוֹ ת  ה' לפני   ֶּאתהל◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ארצוֹ ת יׁש  למעלה וכי החיּ ים, אארצוֹ ת יצחק, רבּ י  אמר  ? ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אלּ א דּ וד, אוֹ תוֹ  אמר ארצוֹ ת ׁש ל  דּ עת  על וא מּמ ׁש , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲארצוֹ ת
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הוּ א, רצּ וּ י כ )לׁש וֹ ן כּ לוֹ מר,(יחזקאל אתכם. ארצה ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

תמיד  ירצוּ  אׁש ר בּ מקוֹ ם ה' לפני  ּאתהל דּ וד, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר
ׁש ּמ ה. ללכת וחפצם רצוֹ נם אׁש ר חיּ ים , ה נּ קראים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,
כּ די  האפל , הגּ וּ ף על  להאיר ה נּ ׁש מה  בּ אה ה ּק דׁש  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִוּ מּמ קוֹ ם
לבא בּ וֹ ראוֹ , וּ רצוֹ ן עבוֹ דתוֹ  ולעבד י ׁש רה  בּ דר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְלה וֹ ליכ וֹ 

ול ּט ל  שׂ כר וֹ למחר  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌

מה נגד מ ה   ה "ה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָמל ד

וגוֹ 'מה  לה ' יב )אׁש יב רות:(קטז, מדרש חדש צט:)[זוהר וּת ק ](דף  ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ׁש מּה  נקרא לּמ ה ׁש מּה . הרפה - ערּפ ה לחמוֹ תּה . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָער ּפ ה

לשׂ דהער ּפ ה למקוֹ מ ּה  וחזרה לחמוֹ תּה , ערף ׁש החזירה על ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
והכּ ל  ּפ לׁש ּת ים. לארץ והלכה  קבּ ל וּ ה, וא זנתה, ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָמוֹ אב.
מזּ נוּ ת וילדה לזנוּ ת. עצמּה  ׁש הפקירה כּ הריפוֹ ת, בּ ּה  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָדּ ׁש ים
ׁש ל  בּ נּה  בּ ן ׁש היה ואנׁש יו, דּ וד בּ יד  נפל וּ  וכלּ ם בנים, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִׁש ה 

ׁש נּ אמר  כא)רוּ ת, מי (שם וכי הרפה. בּ ילידי אׁש ר בנב ויׁש בּ י ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בּ נב  אוֹ תם בּ ארץ נתן היא, לירוּ ׁש לים סמוּ כה נב והא ? ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ּפ לׁש ּת ים בּ ארץ והוּ א ּפ נחס,ישׂ ראל, רבּ י אמר  ּכ אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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יהואקטז יׁש מע כּ י קוֹ ליאהבּת י את 
אקרא:בּת חנוּ ני: וּ בימי לי אזנוֹ  הּט ה כּ י 

ויגוֹ ןג  צרה מצאוּ ני ׁש אוֹ ל וּ מצרי מות חבלי אפפוּ ני
יהוד אמצא: יהווּ בׁש ם אנּ ה אקרא 

נפׁש י: יהוֹ המלּ טה ואהינוּ חנּ וּ ן וצדּ יק 
יהוֹ ומרחם: ּפ תאים וׁש מר ׁש יע:דּ לּ וֹ תי יהוֹ  לי 

יהוז כּ י למנוּ חיכי נפׁש י עליכי:ׁש וּ בי גּ מל 
רגליח את דּ מעה מן עיני את מּמ ות נפׁש י חלּ צּת  כּ י

יהוטמדּ חי: לפני  ּאתהל:החיּ ים בּ ארצוֹ ת 

משונה ממיתה ימות שלא 
ישמע כי א)אהבתי קטז]:(קטז, לפרק תהלי תדיר [שימוש  האומרו 

פתאומית. ממיתה ולא משונה  ממיתה  ימות לא

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

המה היא  חביבה מ קה  ה ב ד א  מחת  התנה ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
יהח מארצ ת  דְִֵֶַַַַֹה

 ּוגוֹ 'אתה ל ה' ט)לפני  הנעלם:(קטז, מדרש נח, פ' חדש כ"ו:)[זוהר ](דף  ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

הזּ ה, בּ ּפ ס וּ ק ּפ תח ה)ר בּ י המרים(שם מצאני  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌
ׁש מרי  מעלי  רדידי  את נשׂ אוּ  פצעוּ ני  ה כּ וּ ני בּ עיר ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַהּס בבים
כּ ּס א מּת חת הנּ תוּ נה הנּ ׁש מה היא חביבה כּ ּמ ה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ַהחמוֹ ת.

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  החיּ ים, מארצוֹ ת הּק דׁש , מ ּמ קוֹ ם  (תהליםהכּ בוֹ ד, ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
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קטזתהלי מזמור  | לחודש  כד  | חמישי ספר

מאד:י עניתי אני אדבּ ר כּ י אמרּת ייאהאמנּת י אני 
כּ זב: האדם כּ ל ליהויבבחפזי אׁש יב כּ למה 

עלי: ּת גמוּ לוֹ הי
תהלי זוהר 

דוד קטז) קראוֹ  ולּמ ה החיּ ים. בּ ארצוֹ ת  ה' לפני   ֶּאתהל◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ארצוֹ ת יׁש  למעלה וכי החיּ ים, אארצוֹ ת יצחק, רבּ י  אמר  ? ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אלּ א דּ וד, אוֹ תוֹ  אמר ארצוֹ ת ׁש ל  דּ עת  על וא מּמ ׁש , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲארצוֹ ת
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הוּ א, רצּ וּ י כ )לׁש וֹ ן כּ לוֹ מר,(יחזקאל אתכם. ארצה ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

תמיד  ירצוּ  אׁש ר בּ מקוֹ ם ה' לפני  ּאתהל דּ וד, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר
ׁש ּמ ה. ללכת וחפצם רצוֹ נם אׁש ר חיּ ים , ה נּ קראים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,
כּ די  האפל , הגּ וּ ף על  להאיר ה נּ ׁש מה  בּ אה ה ּק דׁש  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִוּ מּמ קוֹ ם
לבא בּ וֹ ראוֹ , וּ רצוֹ ן עבוֹ דתוֹ  ולעבד י ׁש רה  בּ דר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְלה וֹ ליכ וֹ 

ול ּט ל  שׂ כר וֹ למחר  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌

מה נגד מ ה   ה "ה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָמל ד

וגוֹ 'מה  לה ' יב )אׁש יב רות:(קטז, מדרש חדש צט:)[זוהר וּת ק ](דף  ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ׁש מּה  נקרא לּמ ה ׁש מּה . הרפה - ערּפ ה לחמוֹ תּה . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָער ּפ ה

לשׂ דהער ּפ ה למקוֹ מ ּה  וחזרה לחמוֹ תּה , ערף ׁש החזירה על ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
והכּ ל  ּפ לׁש ּת ים. לארץ והלכה  קבּ ל וּ ה, וא זנתה, ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָמוֹ אב.
מזּ נוּ ת וילדה לזנוּ ת. עצמּה  ׁש הפקירה כּ הריפוֹ ת, בּ ּה  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָדּ ׁש ים
ׁש ל  בּ נּה  בּ ן ׁש היה ואנׁש יו, דּ וד בּ יד  נפל וּ  וכלּ ם בנים, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִׁש ה 

ׁש נּ אמר  כא)רוּ ת, מי (שם וכי הרפה. בּ ילידי אׁש ר בנב ויׁש בּ י ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בּ נב  אוֹ תם בּ ארץ נתן היא, לירוּ ׁש לים סמוּ כה נב והא ? ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ּפ לׁש ּת ים בּ ארץ והוּ א ּפ נחס,ישׂ ראל, רבּ י אמר  ּכ אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌



יתה זוהר הלימוד1120 תמוזסדר יד ליו

קטזתהלי מזמור  | לחודש  כד  | חמישי ספר

תהלי זוהר 

הכּ הנים, עיר  נב ענין  ׁש גּ רם מ ּפ ני נב, עסקי על ׁש בּ א ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמלּמ ד 
כּ חוּ ט אפלּ וּ  הצּ דּ יקים עם מדק דּ ק הוּ א  ּבּ רו ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
בּ נב   ּכ כּ ל גּ רמּת  דּ וד, הוּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהערה.
וא , זרע על אוֹ  ,עצמ על יחוּ ל הדּ ין אוֹ  , חיּ י הכּ הנים, ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִעיר

כּ תוּ ב ח יּ יא, ר בּ י ׁש נה אחד. אלּ א כב )יאר א  בּ ן (שמואל  ויּ ּמ לט ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
ו   לאחימל אביו אחד  בּ ית  מכּ ל  לאחימל נׁש אר  ׁש א גוֹ '. ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

אלפים וכ ּמ ה  וּ בניו, ׁש אוּ ל מת זה עוֹ ן ועל לבדּ וֹ , אביתר  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָזוּ לתי
לארץ   ׁש הל כּ יון למוּ ת. דּ וד על ונגזר  מיּ שׂ ראל, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוּ רבבוֹ ת 
.אחי ׁש הרג זה לבנּה : אמרה הרפה. אוֹ תוֹ  ראתה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְּפ ל ׁש ּת ים,
עסקי  על מדּ וד להנּ קם הדּ ין  מדּ ת זמן הגּ יע העה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 
עסקי  על ׁש בּ א בנב, ויׁש בּ י  - מיּ ד  להרגוֹ . י ׁש בּ י  את וזּמ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְֹנב ,
יהיה זרעי עוֹ לם, ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  דּ וד : אמר   ּכ יוֹ חנן, רבּ י אמר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹנב .

הדּ ין. את עלי מקבּ ל  והריני , לפני ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָנכ וֹ ן

הּמ ּט ה.עשׂ המה  ועל עליו עצמוֹ  את והגרים יׁש בּ י , נטל וֹ  ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
הּס יף  ושׂ ם  בּ אויר , וּ זרק וֹ  נטלוֹ  כּ בוֹ די . אין לוֹ : ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָאמר

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  דּ וד. בּ וֹ  כא)ׁש יּ הרג ב  חרב (שמואל  חגוּ ר  והוּ א ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ם אביׁש י  הזכּ יר מיּ ד  דּ וד . את להכּ וֹ ת  ויּ אמר  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲחדׁש ה 
לירוּ ׁש לים. והל נׁש מט, מיּ ד וסוּ סוֹ  בּ אויר, ועמד ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַהמפרׁש ,
ׁש ל  סוּ ס וֹ  על לרכּ ב מהוּ  ואמר, לּס נהדרין וּ בא אבי ׁש י ָהל◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌

הדּ חק  בּ ׁש עת אמרמל בּ אויר . עוֹ מד  לדוד מצא וֹ  וה ּת יר וּ הוּ . ? ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌
לוֹ , אמר .מּת פלּ ת חזּ ר  קטז)ל וֹ , כּ ל(תהלים לה' א ׁש יב  מה ֲ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

עלי הרמתי ,ּת גמוּ לוֹ הי ׁש מוּ אל ׁש ל  דּ ינוֹ  מבּ ית מק בּ לני   ּׁש כ . ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עצמ וֹ  ימנע אל  אדם ׁש ל צוּ ארוֹ  על מ נּ חת ח דּ ה חרב  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אפ לּ וּ 
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יהויג וּ בׁש ם אא ׁש וּ עוֹ ת י נדריידאקרא:כּ וֹ ס 

תהלי זוהר 

ׁש כּ תוּ ב  זרעוֹ , על  הדּ ין וק בּ ל מּת פלּ תוֹ , חזר מיּ ד הרחמים. ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִמן
כא) ב  וגוֹ '.(שמואל הּפ לׁש ּת י  את  ּוי צרוּ יה  בּ ן אבי ׁש י לוֹ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עזר

כּ תוּ ב  יא)?מה א  בּ נ ּה (שמואל  מת כּ י ראתה אחזיהוּ  אם ועתליה ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
כב )וּת קם, ב  הימים  כּ תוּ ב (דברי  ה ּמ מלכה. זרע כּ ל את ו ּת אבּ ד ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וּת ד בּ ר מהוּ  כוּ '. זרע כּ ל את וּת דבּ ר וכתוּ ב אמרה,וּת אבּ ד, ? ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ת יהוֹ ׁש בע  וּת ּק ח העוֹ לם. מן לאבד  דּ וד ׁש ל  זרעוֹ  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידין

בּ ר ׁש הּק דוֹ ׁש  מלּמ ד כוּ '. י וֹ אׁש  את כ וּ ', יוֹ רם דּ ן הּמ ל הוּ א  ּו ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ונּת ן  זוֹ  גזרה ׁש נּ גזרה ּפ י  על אף  זה, כּ ל ועל מדּ ה. כּ נגד ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִמדּ ה

כּ תוּ ב זה  על  הדּ ין, למדּ ת י)רׁש וּ ת לעמד .(ישעיה בּ נב היּ וֹ ם ע וֹ ד ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֹ
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מ לּ פני דּ ין ותוֹ בעת  עוֹ מדת  בּ נב ה דּ ין מדּ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲעדין
בּ רׁש עים -  ּכ הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  מדקדּ ק בּ צדּ יקים וּ מה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָהוּ א.

וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַעל

יראל כנסת  א  עלי ע ר לה  י ה  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמה 
צדדיה מ ל  תא יפ ת  רחמי מת  ע רה ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹי

וגוֹ 'ּכ וֹ ס  אא  יג)י ׁש וּ ע וֹ ת הזוהר:(קטז , א .)[הקדמת חזקיּ ה](דף ר בּ י ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אלעזר ) רבי  כּ תוּ ב(נ"א ב )ּפ תח, השירים בּ ין (שיר כּ ׁש וֹ ׁש נּ ה ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

ישׂ ראל כּ נסת זוֹ  הוֹ ׁש נּ ה מי ויש הח וֹ חים. שושנה שיש [משום ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
-שושנה] ולבן אדם בּ ּה  י ׁש  החוֹ חים בּ ין ׁש היא ה וֹ ׁש נּ ה מה .ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

בּ ּה  י ׁש  וֹ ׁש נּ ה מה ורחמים. דּ ין בּ ּה  יׁש  ישׂ ראל כּ נסת  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַאף
מדּ וֹ ת ע שׂ רה ׁש ׁש  י ׁש  ישׂ ראל בּ כנסת אף - עלים עשׂ ר ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
כּ אן, ׁש ל אהים אף צדדיה. מכּ ל  אוֹ תּה  ׁש ּמ ּק יפוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
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תהלי זוהר 

הכּ הנים, עיר  נב ענין  ׁש גּ רם מ ּפ ני נב, עסקי על ׁש בּ א ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמלּמ ד 
כּ חוּ ט אפלּ וּ  הצּ דּ יקים עם מדק דּ ק הוּ א  ּבּ רו ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
בּ נב   ּכ כּ ל גּ רמּת  דּ וד, הוּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהערה.
וא , זרע על אוֹ  ,עצמ על יחוּ ל הדּ ין אוֹ  , חיּ י הכּ הנים, ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִעיר

כּ תוּ ב ח יּ יא, ר בּ י ׁש נה אחד. אלּ א כב )יאר א  בּ ן (שמואל  ויּ ּמ לט ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
ו   לאחימל אביו אחד  בּ ית  מכּ ל  לאחימל נׁש אר  ׁש א גוֹ '. ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

אלפים וכ ּמ ה  וּ בניו, ׁש אוּ ל מת זה עוֹ ן ועל לבדּ וֹ , אביתר  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָזוּ לתי
לארץ   ׁש הל כּ יון למוּ ת. דּ וד על ונגזר  מיּ שׂ ראל, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוּ רבבוֹ ת 
.אחי ׁש הרג זה לבנּה : אמרה הרפה. אוֹ תוֹ  ראתה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְּפ ל ׁש ּת ים,
עסקי  על מדּ וד להנּ קם הדּ ין  מדּ ת זמן הגּ יע העה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 
עסקי  על ׁש בּ א בנב, ויׁש בּ י  - מיּ ד  להרגוֹ . י ׁש בּ י  את וזּמ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְֹנב ,
יהיה זרעי עוֹ לם, ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  דּ וד : אמר   ּכ יוֹ חנן, רבּ י אמר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹנב .

הדּ ין. את עלי מקבּ ל  והריני , לפני ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָנכ וֹ ן

הּמ ּט ה.עשׂ המה  ועל עליו עצמוֹ  את והגרים יׁש בּ י , נטל וֹ  ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
הּס יף  ושׂ ם  בּ אויר , וּ זרק וֹ  נטלוֹ  כּ בוֹ די . אין לוֹ : ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָאמר

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  דּ וד. בּ וֹ  כא)ׁש יּ הרג ב  חרב (שמואל  חגוּ ר  והוּ א ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ם אביׁש י  הזכּ יר מיּ ד  דּ וד . את להכּ וֹ ת  ויּ אמר  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲחדׁש ה 
לירוּ ׁש לים. והל נׁש מט, מיּ ד וסוּ סוֹ  בּ אויר, ועמד ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַהמפרׁש ,
ׁש ל  סוּ ס וֹ  על לרכּ ב מהוּ  ואמר, לּס נהדרין וּ בא אבי ׁש י ָהל◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌

הדּ חק  בּ ׁש עת אמרמל בּ אויר . עוֹ מד  לדוד מצא וֹ  וה ּת יר וּ הוּ . ? ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌
לוֹ , אמר .מּת פלּ ת חזּ ר  קטז)ל וֹ , כּ ל(תהלים לה' א ׁש יב  מה ֲ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

עלי הרמתי ,ּת גמוּ לוֹ הי ׁש מוּ אל ׁש ל  דּ ינוֹ  מבּ ית מק בּ לני   ּׁש כ . ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עצמ וֹ  ימנע אל  אדם ׁש ל צוּ ארוֹ  על מ נּ חת ח דּ ה חרב  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אפ לּ וּ 
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יהויג וּ בׁש ם אא ׁש וּ עוֹ ת י נדריידאקרא:כּ וֹ ס 

תהלי זוהר 

ׁש כּ תוּ ב  זרעוֹ , על  הדּ ין וק בּ ל מּת פלּ תוֹ , חזר מיּ ד הרחמים. ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִמן
כא) ב  וגוֹ '.(שמואל הּפ לׁש ּת י  את  ּוי צרוּ יה  בּ ן אבי ׁש י לוֹ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עזר

כּ תוּ ב  יא)?מה א  בּ נ ּה (שמואל  מת כּ י ראתה אחזיהוּ  אם ועתליה ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
כב )וּת קם, ב  הימים  כּ תוּ ב (דברי  ה ּמ מלכה. זרע כּ ל את ו ּת אבּ ד ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וּת ד בּ ר מהוּ  כוּ '. זרע כּ ל את וּת דבּ ר וכתוּ ב אמרה,וּת אבּ ד, ? ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ת יהוֹ ׁש בע  וּת ּק ח העוֹ לם. מן לאבד  דּ וד ׁש ל  זרעוֹ  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידין

בּ ר ׁש הּק דוֹ ׁש  מלּמ ד כוּ '. י וֹ אׁש  את כ וּ ', יוֹ רם דּ ן הּמ ל הוּ א  ּו ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ונּת ן  זוֹ  גזרה ׁש נּ גזרה ּפ י  על אף  זה, כּ ל ועל מדּ ה. כּ נגד ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִמדּ ה

כּ תוּ ב זה  על  הדּ ין, למדּ ת י)רׁש וּ ת לעמד .(ישעיה בּ נב היּ וֹ ם ע וֹ ד ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֹ
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מ לּ פני דּ ין ותוֹ בעת  עוֹ מדת  בּ נב ה דּ ין מדּ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲעדין
בּ רׁש עים -  ּכ הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  מדקדּ ק בּ צדּ יקים וּ מה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָהוּ א.

וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַעל

יראל כנסת  א  עלי ע ר לה  י ה  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמה 
צדדיה מ ל  תא יפ ת  רחמי מת  ע רה ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹי

וגוֹ 'ּכ וֹ ס  אא  יג)י ׁש וּ ע וֹ ת הזוהר:(קטז , א .)[הקדמת חזקיּ ה](דף ר בּ י ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אלעזר ) רבי  כּ תוּ ב(נ"א ב )ּפ תח, השירים בּ ין (שיר כּ ׁש וֹ ׁש נּ ה ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

ישׂ ראל כּ נסת זוֹ  הוֹ ׁש נּ ה מי ויש הח וֹ חים. שושנה שיש [משום ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
-שושנה] ולבן אדם בּ ּה  י ׁש  החוֹ חים בּ ין ׁש היא ה וֹ ׁש נּ ה מה .ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

בּ ּה  י ׁש  וֹ ׁש נּ ה מה ורחמים. דּ ין בּ ּה  יׁש  ישׂ ראל כּ נסת  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַאף
מדּ וֹ ת ע שׂ רה ׁש ׁש  י ׁש  ישׂ ראל בּ כנסת אף - עלים עשׂ ר ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
כּ אן, ׁש ל אהים אף צדדיה. מכּ ל  אוֹ תּה  ׁש ּמ ּק יפוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
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תהלי זוהר 

כּ נסת את לה ּק יף תבוֹ ת ע שׂ רה ׁש ׁש  הוֹ ציא ׁש נּ זכּ ר, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמעה
נזכּ ר לּמ ה אחרת. ּפ עם נזכּ ר  ּכ ואחר אוֹ תּה . ול ׁש מר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
את ׁש ּס וֹ בבים חזקים עלים חמה להוֹ ציא כּ די  אחרת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ פעם

והם י ׁש וּ עוֹ ת, נקראים החמה וא וֹ תם [חמשה]ה וֹ ׁש נּ ה. ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
כּ תוּ ב[חמשים] הּס וֹ ד זה ועל קטז)ׁש ערים. יׁש וּ עוֹ ת(תהלים כּ וֹ ס ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌

על  להי וֹ ת צריכה בּ רכה ׁש ל הכּ וֹ ס בּ רכה. ׁש ל כּ וֹ ס זוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאא,
חמ ה על  ׁש יּ וֹ ׁש בת ׁש הוֹ ׁש נּ ה כּ מוֹ  יוֹ תר, וא אצבּ ע וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָחמׁש 
היא הזּ וֹ  והוֹ ׁש נּ ה אצבּ ע וֹ ת. חמׁש  ׁש ל  בּ דגמא חזקים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָעלים
- הלי ׁש י "א הים" עד  הני מ"אהים" בּ רכה. ׁש ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶכּ וֹ ס
בּ בּ רית ונכלל ונגנז  ׁש נּ ברא האוֹ ר והלאה מכּ אן  ּת בוֹ ת . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָחמׁש 

בּ וֹ ׁש נּ ה ׁש נּ כנס זו]ההוּ א עץ [ס"א נקרא וזה זרע, ב ּה  והוֹ ציא ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מּמ ׁש . הבּ רית בּ אוֹ ת ק יּ ם הזּ רע ואוֹ תוֹ  בוֹ . זרעוֹ  אׁש ר ּפ רי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹע שׂ ה

ז וּ וּ גים וּ ׁש נים בּ ארבּ עים נזרע הבּ רית ׁש דּ מוּ ת אותו]וּ כמוֹ  [של ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
וּ ׁש ּת ים בּ ארבּ עים  מפר ׁש  החקוּ ק הם נזרע  ּכ ההוּ א, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ רע

בראׁש ית. מע שׂ ה ׁש ל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת 

ז כס  הרי  אא  י עת  מא ת ס  הרכ ת פעת ְְְְֲֵֵֶֶַָָָ
אליו תא וכנס   ת א נטל  והא  מעלה ְְְְְֵֵֵֶַָָָָיעת

וגוֹ 'ּכ וֹ ס  אא יג)י ׁש וּ ע וֹ ת ויחי :(קטז , פ' ח"א רנ.)[זוהר רב ](דף  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
, לבר אחר לאדם בּ רכה ׁש ל כּ וֹ ס נתן א הזּ קן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהמנוּ נא

לטל] אוֹ תוֹ [שרצה ונטל הק דּ ים ה וּ א  ובשמאל]אלּ א בּ ׁש ּת י [בימין ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ימין א וֹ ת וֹ  לּט ל  ׁש צּ רי אמרנוּ  והרי . וּ מבר בשמאל]ידיו [ולא ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌

אבל  הוּ א. יפה - בוֹ  התעוֹ רר וּ  ׁש כּ לּ ם  גּ ב על ואף ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִוּ ב שׂ מאל ,
ׁש כּ תוּ ב כּ וֹ ס , צרי  ּכ בּ רכה ׁש ל קטז)כּ וֹ ס יׁש וּ עוֹ ת (תהלים כּ וֹ ס ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
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תהלי זוהר 

יׁש וּ עוֹ ת  מאוֹ תן ה בּ רכ וֹ ת ׁש וֹ פעוֹ ת זוֹ  בּ כ וֹ ס  ׁש הרי ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶאא,
אליו  אוֹ תם וכוֹ נס  אוֹ תם נ וֹ טל והוּ א  נׁש מרׁש לּ מעלה, וׁש ם , ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אוֹ תוֹ [להם] לבר וּ צריכים כּ וֹ ס , בּ אוֹ תוֹ  וּ מתכּ נּ ס  העליוֹ ן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַיין
ה זּ את ,[ובשמאל]בּ ימין ּב ּכ וֹ ס ּכ נוּ ס  ׁש הוּ א והיּ ין  בשׂ מאל, ו א ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֹ

ריק יהיה ׁש א ה לחן את לבר וּ צריכים  ּכ אחד, ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תּב רכ וּ 

ה ּכ ל  ויין, נקראת[אחד]מ לּ חם י שׂ ראל  כּ נסת  ראה, בּ א כּ אחד. ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וּ שׂ מאל  ימין צרי בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס ׁש היא וכיון בּ רכה, ׁש ל ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶכּ וֹ ס

וּ צריכה[וצריך] לשׂ מאל , ימין בּ ין נּת נת כּ וֹ ס  וא וֹ ת ּה  אוֹ תּה , ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִלּט ל
וּ בא הבּ א. העוֹ לם מן ׁש יּ וֹ צא הּת וֹ רה יין בּ ׁש ביל יין  ֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתמלּ א 

בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס כּ אן [כאן]ראה, עלי וֹ נים  דברים התגּ לּ וּ  בּ זה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
כּ וֹ ס  הּק דוֹ ׁש ה, הּמ ר כּ בה סוֹ ד נתגּ לּ ה כּ אן אוֹ מר בּ ּמ ערה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אנוּ 
וכוֹ ס  ודרוֹ ם, צפוֹ ן זה וּ ב שׂ מאל, בּ ימין לקבּ ל ּה   צרי בּ רכה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ל 

מהם. בּ רכה נוֹ טל ׁש יּ היה בּ רכה  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ל 

האמ נה סד רכה ל ְְֱֶָָָָכס 

בּ רכהמי  ׁש ל כּ וֹ ס זוֹ זוֹ  ג )? ׁש צּ רי(שיר  ׁש לּ ׁש מה, מּט תוֹ  ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌
והגּ וּ ף  בּ ימין, להנּ יח ּה  וצרי ודר וֹ ם, צפוֹ ן בּ ין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּת נּ תן
אוֹ תּה  לבר בּ רכה ׁש ל  כּ וֹ ס  בּ אוֹ תּה  ויׁש גּ יח עּמ הם , ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תּת ּק ן

ׁש כּ תוּ ב מוּ ם בּ רכוֹ ת, יא)בּ אר בּ ע  אהי(דברים  ה' עיני ּת מיד ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌
וגוֹ '. האמוּ נה נמ בּ ּה  סוֹ ד  בּ רכה ׁש ל בּ כוֹ ס  ודר וֹ םצא צפוֹ ן  , ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ לחם, וׁש לחן לוֹ . כּ ראוּ י  קד וֹ ׁש ה מר כּ בה הרי וּ מערב, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִוּ מזרח
ויהיה עני, לחם  ויתבּ ר ׁש לּ מּט ה לחם  א וֹ ת וֹ   ׁש יּ תבּ ר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
מת בּ רכת ישׂ ראל ׁש כּ נסת ויּמ צא בּ ארנוּ . והרי ענג , ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶלחם

למעלה וּ למּט ה, למעלה העוֹ לם, צדדי  שלבּ ארבּ עת לחם [באותו  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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כּ נסת את לה ּק יף תבוֹ ת ע שׂ רה ׁש ׁש  הוֹ ציא ׁש נּ זכּ ר, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמעה
נזכּ ר לּמ ה אחרת. ּפ עם נזכּ ר  ּכ ואחר אוֹ תּה . ול ׁש מר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
את ׁש ּס וֹ בבים חזקים עלים חמה להוֹ ציא כּ די  אחרת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ פעם

והם י ׁש וּ עוֹ ת, נקראים החמה וא וֹ תם [חמשה]ה וֹ ׁש נּ ה. ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
כּ תוּ ב[חמשים] הּס וֹ ד זה ועל קטז)ׁש ערים. יׁש וּ עוֹ ת(תהלים כּ וֹ ס ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌

על  להי וֹ ת צריכה בּ רכה ׁש ל הכּ וֹ ס בּ רכה. ׁש ל כּ וֹ ס זוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאא,
חמ ה על  ׁש יּ וֹ ׁש בת ׁש הוֹ ׁש נּ ה כּ מוֹ  יוֹ תר, וא אצבּ ע וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָחמׁש 
היא הזּ וֹ  והוֹ ׁש נּ ה אצבּ ע וֹ ת. חמׁש  ׁש ל  בּ דגמא חזקים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָעלים
- הלי ׁש י "א הים" עד  הני מ"אהים" בּ רכה. ׁש ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶכּ וֹ ס
בּ בּ רית ונכלל ונגנז  ׁש נּ ברא האוֹ ר והלאה מכּ אן  ּת בוֹ ת . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָחמׁש 

בּ וֹ ׁש נּ ה ׁש נּ כנס זו]ההוּ א עץ [ס"א נקרא וזה זרע, ב ּה  והוֹ ציא ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מּמ ׁש . הבּ רית בּ אוֹ ת ק יּ ם הזּ רע ואוֹ תוֹ  בוֹ . זרעוֹ  אׁש ר ּפ רי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹע שׂ ה

ז וּ וּ גים וּ ׁש נים בּ ארבּ עים נזרע הבּ רית ׁש דּ מוּ ת אותו]וּ כמוֹ  [של ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
וּ ׁש ּת ים בּ ארבּ עים  מפר ׁש  החקוּ ק הם נזרע  ּכ ההוּ א, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ רע

בראׁש ית. מע שׂ ה ׁש ל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת 

ז כס  הרי  אא  י עת  מא ת ס  הרכ ת פעת ְְְְֲֵֵֶֶַָָָ
אליו תא וכנס   ת א נטל  והא  מעלה ְְְְְֵֵֵֶַָָָָיעת

וגוֹ 'ּכ וֹ ס  אא יג)י ׁש וּ ע וֹ ת ויחי :(קטז , פ' ח"א רנ.)[זוהר רב ](דף  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
, לבר אחר לאדם בּ רכה ׁש ל כּ וֹ ס נתן א הזּ קן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהמנוּ נא

לטל] אוֹ תוֹ [שרצה ונטל הק דּ ים ה וּ א  ובשמאל]אלּ א בּ ׁש ּת י [בימין ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ימין א וֹ ת וֹ  לּט ל  ׁש צּ רי אמרנוּ  והרי . וּ מבר בשמאל]ידיו [ולא ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌

אבל  הוּ א. יפה - בוֹ  התעוֹ רר וּ  ׁש כּ לּ ם  גּ ב על ואף ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִוּ ב שׂ מאל ,
ׁש כּ תוּ ב כּ וֹ ס , צרי  ּכ בּ רכה ׁש ל קטז)כּ וֹ ס יׁש וּ עוֹ ת (תהלים כּ וֹ ס ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
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יׁש וּ עוֹ ת  מאוֹ תן ה בּ רכ וֹ ת ׁש וֹ פעוֹ ת זוֹ  בּ כ וֹ ס  ׁש הרי ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶאא,
אליו  אוֹ תם וכוֹ נס  אוֹ תם נ וֹ טל והוּ א  נׁש מרׁש לּ מעלה, וׁש ם , ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אוֹ תוֹ [להם] לבר וּ צריכים כּ וֹ ס , בּ אוֹ תוֹ  וּ מתכּ נּ ס  העליוֹ ן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַיין
ה זּ את ,[ובשמאל]בּ ימין ּב ּכ וֹ ס ּכ נוּ ס  ׁש הוּ א והיּ ין  בשׂ מאל, ו א ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֹ

ריק יהיה ׁש א ה לחן את לבר וּ צריכים  ּכ אחד, ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תּב רכ וּ 

ה ּכ ל  ויין, נקראת[אחד]מ לּ חם י שׂ ראל  כּ נסת  ראה, בּ א כּ אחד. ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וּ שׂ מאל  ימין צרי בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס ׁש היא וכיון בּ רכה, ׁש ל ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶכּ וֹ ס

וּ צריכה[וצריך] לשׂ מאל , ימין בּ ין נּת נת כּ וֹ ס  וא וֹ ת ּה  אוֹ תּה , ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִלּט ל
וּ בא הבּ א. העוֹ לם מן ׁש יּ וֹ צא הּת וֹ רה יין בּ ׁש ביל יין  ֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתמלּ א 

בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס כּ אן [כאן]ראה, עלי וֹ נים  דברים התגּ לּ וּ  בּ זה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
כּ וֹ ס  הּק דוֹ ׁש ה, הּמ ר כּ בה סוֹ ד נתגּ לּ ה כּ אן אוֹ מר בּ ּמ ערה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אנוּ 
וכוֹ ס  ודרוֹ ם, צפוֹ ן זה וּ ב שׂ מאל, בּ ימין לקבּ ל ּה   צרי בּ רכה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ל 

מהם. בּ רכה נוֹ טל ׁש יּ היה בּ רכה  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ל 

האמ נה סד רכה ל ְְֱֶָָָָכס 

בּ רכהמי  ׁש ל כּ וֹ ס זוֹ זוֹ  ג )? ׁש צּ רי(שיר  ׁש לּ ׁש מה, מּט תוֹ  ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌
והגּ וּ ף  בּ ימין, להנּ יח ּה  וצרי ודר וֹ ם, צפוֹ ן בּ ין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּת נּ תן
אוֹ תּה  לבר בּ רכה ׁש ל  כּ וֹ ס  בּ אוֹ תּה  ויׁש גּ יח עּמ הם , ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תּת ּק ן

ׁש כּ תוּ ב מוּ ם בּ רכוֹ ת, יא)בּ אר בּ ע  אהי(דברים  ה' עיני ּת מיד ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌
וגוֹ '. האמוּ נה נמ בּ ּה  סוֹ ד  בּ רכה ׁש ל בּ כוֹ ס  ודר וֹ םצא צפוֹ ן  , ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ לחם, וׁש לחן לוֹ . כּ ראוּ י  קד וֹ ׁש ה מר כּ בה הרי וּ מערב, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִוּ מזרח
ויהיה עני, לחם  ויתבּ ר ׁש לּ מּט ה לחם  א וֹ ת וֹ   ׁש יּ תבּ ר ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
מת בּ רכת ישׂ ראל ׁש כּ נסת ויּמ צא בּ ארנוּ . והרי ענג , ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶלחם

למעלה וּ למּט ה, למעלה העוֹ לם, צדדי  שלבּ ארבּ עת לחם [באותו  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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ויתבּ ר ברכה] בּ אבוֹ ת, הּמ ל דּ וד  לחבּ ר בּ רכה, ׁש ל וכוֹ ס .ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש יּ תבּ ר מלמעלה למּט ה, הצדדים, מכל  שיתברך משום בלחם [והשלחן ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

למטה, ויתברך באבות המלך דוד שיתחבר ברכה, של כוס בסוד למעלה ומלמטה

ויתברך] בארנו, והרי  ענג, לחם ויהיה עני לחם האדם,שיתברך ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ׁש לחנוֹ 
ּת מיד . מזוֹ ן בוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צא

וס דתיה מנהגיה  רכה ל ס  ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָסדר

וגוֹ 'ּכ וֹ ס א א יג)יׁש וּ עוֹ ת פנחס:(קטז, פ' ח"ג רמ"ד:)[זוהר ](דף ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

דברים: ע שׂ רה בוֹ  ׁש ּת ּק נוּ  בּ רכה ׁש ל כּ וֹ ס - ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליׁש י 
ידיו. בּ ׁש ּת י מקבּ לוֹ  מלא. חי. עּט וּ ף . ע ּט וּ ר . וּ ׁש טיפה. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהדחה
טפח. הּק רקע  מן וּ מגבּ יהוֹ  בּ וֹ . עיניו ונוֹ תן בּ יּ מין. ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְונוֹ תנוֹ 

כּ וֹ ס סוֹ ד,  וּ בדר ביתוֹ . לאנׁש י בּ מּת נה לג )וּ מ ׁש גּ ר וֹ  מלא(דברים ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
על  ׁש היא הנּ ׁש מה, וּ מ ם  אהי"ם, בּ גימטריּ א כּ וֹ ס ה'. ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ רכּ ת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כּ וֹ ס . - קטז)ׁש מוֹ  אא (תהלים יׁש וּ עוֹ ת מי כּ וֹ ס . ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
יׁש וּ עוֹ ת ׁש ל נקרא ספיר וֹ ת  חמׁש  כּ נגד ׁש הן אצבּ עוֹ ת, חמׁש  ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

בּ הם מתּפ טת ׁש ה בּ ינה חיּ ים אהים ׁש ם ׁש הוּ א  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֶכּ וֹ ס,
עשׂ רה ׁש הוּ א י ', בּ אוֹ ת ע שׂ ר , ּפ עמים ה' ׁש ערים. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַלחמים
חמ ׁש  ח יּ ים, אהים ׁש ה וּ א  בּ כוֹ ס, חכמים ׁש ּת ּק נוּ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדברים
וּ ׁש טיפה. הדחה ׁש צּ רי בּ כוֹ ס וּ באר וּ , ה'. בּ חׁש בּ וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
ּת וֹ כוֹ  ׁש יּ הא - הדּ בר וסוֹ ד מ בּ פנים. וּ ׁש טיפה מבּ חוּ ץ, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲהדחה
טהוֹ רה נׁש מה להיוֹ ת זה, מכּ וֹ ס  ל נּ ׁש מה ׁש זּ כה מי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְכּ בר וֹ .

- הדּ בר  וסוֹ ד וּ מ בּ ח וּ ץ. טז)מבּ פנים  טהרה(ויקרא וקדּ ׁש וֹ . וטהר וֹ  ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌
וּ קדתוֹ  טהרתוֹ  אין כּ וֹ ס וּ מה מבּ חוּ ץ. וּ קד ה ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמבּ פנים,
טהרתּה  אין הנּ ׁש מה  ּכ אף - מים בּ לי וּ מבּ חוּ ץ ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמבּ פנים
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ר בּ ן  אמר זה וּ מוּ ם תוֹ רה. בּ לי  וּ מבּ חוּ ץ מבּ פנים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְוּ קדתּה 
בּ גלל  הּמ דרׁש . לבית  יכּ נס א כּ ברוֹ  ּת וֹ כ וֹ  ׁש אין מי  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל,

הח עץ מצּ ד  הוּ א ורע.ׁש אין  טוֹ ב הדּ עת מעץ א לּ א יּ ים, ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כּ וֹ ס,עטוּ ר היא ה' - ס וֹ ד  ודר בּ תלמידים. מעּט ר וֹ  ּפ רׁש וּ הוּ  - ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
ה'. על  עטרה ׁש היא י', בּ אוֹ ת בּ תלמידים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמעּט רוֹ 
 ּׁש כ ראׁש וֹ . על ׁש הכינה בּ גלל ראׁש וֹ  לעטף צרי - ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִעּט וּ ף 
אּמ וֹ ת ד'  ּלהל חכם לתלמיד אסוּ ר הּמ ׁש נה, בּ עלי ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ הוּ 

מ וּ ם הראׁש , ו)בּ גלּ וּ י  ׁש כּ ן (ישעיה  כּ ל כּ בוֹ דוֹ . הארץ כל  מא ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
הראׁש . בּ גלּ וּ י  להי וֹ ת ׁש אסוּ ר הּק דוֹ ׁש  ׁש ם וּ בהזכּ רת ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ברכה 
אויר. ונע שׂ תה  בּ אוֹ ר , ׁש התעּט פה היא יהו"ה מן י' ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש אוֹ ת

מחכים) ישראל  ארץ של אויר חכמה,(וזהו ׁש היא י', ׁש אוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִמוּ ם
זהוּ  העוֹ לם. את כּ ׁש בּ רא בּ וֹ  ׁש התעּט ף אוֹ ר וזהוּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָבּ אויר,

קד )ׁש כּ תוּ ב וזהוּ (תהלים  כּ למה. אוֹ ר א)עטה  אוֹ ר(בראשית יהי ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש נּ תה וּ ה בּ טרם הּת וֹ רה , ס וֹ דוֹ ת בּ עלי  וּ פר ׁש וּ הוּ  אויר. יהי -ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
אוֹ ר, ויהי אוֹ ר יהי נאמר זה וּ מוּ ם ההויוֹ ת . נתהוּ וּ  דּ בר, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

קדמוֹ ן. מזּ מן סוֹ ד חיׁש היה ודר החבית. מן חי  ּפ ר ׁש וּ ה וּ  - ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
למעלה, מּמ ּט ה לּס פירוֹ ת ׁש מינית היא עליוֹ נה ׁש כינה -ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ּה  ונאמר  ח', אוֹ ת נקראת זה כד )וּ מוּ ם  יבּ נה(משלי  בּ חכמה ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  חיּ ים, ׁש היא וּ מוּ ם  בּ י"ת. ח' חבית: וזהוּ  (משליבּ ית. ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

יינ ּה ג ) וזהוּ  חי. הוּ א מם היּ ין בּ ּה , לּמ חזיקים היא חיּ ים ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵעץ
ׁש ה וּ א חי, צדּ יק וע וֹ ד, חי. נקרא בּ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ּת וֹ רה. ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל 
יין  ואדם. לבן. - גונים ׁש ני  מּמ נּ וּ  י ׁש  יין החבית. מן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַחי 
היּ ין, ׁש ל  גונים ׁש ני וּ כנגד ע "ב . הרי ּפ נים. ׁש בעים  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִגּ ימטריּ א
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ויתבּ ר ברכה] בּ אבוֹ ת, הּמ ל דּ וד  לחבּ ר בּ רכה, ׁש ל וכוֹ ס .ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש יּ תבּ ר מלמעלה למּט ה, הצדדים, מכל  שיתברך משום בלחם [והשלחן ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

למטה, ויתברך באבות המלך דוד שיתחבר ברכה, של כוס בסוד למעלה ומלמטה

ויתברך] בארנו, והרי  ענג, לחם ויהיה עני לחם האדם,שיתברך ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ׁש לחנוֹ 
ּת מיד . מזוֹ ן בוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צא

וס דתיה מנהגיה  רכה ל ס  ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָסדר

וגוֹ 'ּכ וֹ ס א א יג)יׁש וּ עוֹ ת פנחס:(קטז, פ' ח"ג רמ"ד:)[זוהר ](דף ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

דברים: ע שׂ רה בוֹ  ׁש ּת ּק נוּ  בּ רכה ׁש ל כּ וֹ ס - ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליׁש י 
ידיו. בּ ׁש ּת י מקבּ לוֹ  מלא. חי. עּט וּ ף . ע ּט וּ ר . וּ ׁש טיפה. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהדחה
טפח. הּק רקע  מן וּ מגבּ יהוֹ  בּ וֹ . עיניו ונוֹ תן בּ יּ מין. ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְונוֹ תנוֹ 

כּ וֹ ס סוֹ ד,  וּ בדר ביתוֹ . לאנׁש י בּ מּת נה לג )וּ מ ׁש גּ ר וֹ  מלא(דברים ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
על  ׁש היא הנּ ׁש מה, וּ מ ם  אהי"ם, בּ גימטריּ א כּ וֹ ס ה'. ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ רכּ ת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כּ וֹ ס . - קטז)ׁש מוֹ  אא (תהלים יׁש וּ עוֹ ת מי כּ וֹ ס . ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
יׁש וּ עוֹ ת ׁש ל נקרא ספיר וֹ ת  חמׁש  כּ נגד ׁש הן אצבּ עוֹ ת, חמׁש  ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

בּ הם מתּפ טת ׁש ה בּ ינה חיּ ים אהים ׁש ם ׁש הוּ א  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֶכּ וֹ ס,
עשׂ רה ׁש הוּ א י ', בּ אוֹ ת ע שׂ ר , ּפ עמים ה' ׁש ערים. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַלחמים
חמ ׁש  ח יּ ים, אהים ׁש ה וּ א  בּ כוֹ ס, חכמים ׁש ּת ּק נוּ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדברים
וּ ׁש טיפה. הדחה ׁש צּ רי בּ כוֹ ס וּ באר וּ , ה'. בּ חׁש בּ וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
ּת וֹ כוֹ  ׁש יּ הא - הדּ בר וסוֹ ד מ בּ פנים. וּ ׁש טיפה מבּ חוּ ץ, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲהדחה
טהוֹ רה נׁש מה להיוֹ ת זה, מכּ וֹ ס  ל נּ ׁש מה ׁש זּ כה מי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְכּ בר וֹ .

- הדּ בר  וסוֹ ד וּ מ בּ ח וּ ץ. טז)מבּ פנים  טהרה(ויקרא וקדּ ׁש וֹ . וטהר וֹ  ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌
וּ קדתוֹ  טהרתוֹ  אין כּ וֹ ס וּ מה מבּ חוּ ץ. וּ קד ה ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמבּ פנים,
טהרתּה  אין הנּ ׁש מה  ּכ אף - מים בּ לי וּ מבּ חוּ ץ ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמבּ פנים
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ר בּ ן  אמר זה וּ מוּ ם תוֹ רה. בּ לי  וּ מבּ חוּ ץ מבּ פנים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְוּ קדתּה 
בּ גלל  הּמ דרׁש . לבית  יכּ נס א כּ ברוֹ  ּת וֹ כ וֹ  ׁש אין מי  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל,

הח עץ מצּ ד  הוּ א ורע.ׁש אין  טוֹ ב הדּ עת מעץ א לּ א יּ ים, ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כּ וֹ ס,עטוּ ר היא ה' - ס וֹ ד  ודר בּ תלמידים. מעּט ר וֹ  ּפ רׁש וּ הוּ  - ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
ה'. על  עטרה ׁש היא י', בּ אוֹ ת בּ תלמידים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמעּט רוֹ 
 ּׁש כ ראׁש וֹ . על ׁש הכינה בּ גלל ראׁש וֹ  לעטף צרי - ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִעּט וּ ף 
אּמ וֹ ת ד'  ּלהל חכם לתלמיד אסוּ ר הּמ ׁש נה, בּ עלי ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ הוּ 

מ וּ ם הראׁש , ו)בּ גלּ וּ י  ׁש כּ ן (ישעיה  כּ ל כּ בוֹ דוֹ . הארץ כל  מא ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
הראׁש . בּ גלּ וּ י  להי וֹ ת ׁש אסוּ ר הּק דוֹ ׁש  ׁש ם וּ בהזכּ רת ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ברכה 
אויר. ונע שׂ תה  בּ אוֹ ר , ׁש התעּט פה היא יהו"ה מן י' ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש אוֹ ת

מחכים) ישראל  ארץ של אויר חכמה,(וזהו ׁש היא י', ׁש אוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִמוּ ם
זהוּ  העוֹ לם. את כּ ׁש בּ רא בּ וֹ  ׁש התעּט ף אוֹ ר וזהוּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָבּ אויר,

קד )ׁש כּ תוּ ב וזהוּ (תהלים  כּ למה. אוֹ ר א)עטה  אוֹ ר(בראשית יהי ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש נּ תה וּ ה בּ טרם הּת וֹ רה , ס וֹ דוֹ ת בּ עלי  וּ פר ׁש וּ הוּ  אויר. יהי -ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
אוֹ ר, ויהי אוֹ ר יהי נאמר זה וּ מוּ ם ההויוֹ ת . נתהוּ וּ  דּ בר, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

קדמוֹ ן. מזּ מן סוֹ ד חיׁש היה ודר החבית. מן חי  ּפ ר ׁש וּ ה וּ  - ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
למעלה, מּמ ּט ה לּס פירוֹ ת ׁש מינית היא עליוֹ נה ׁש כינה -ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ּה  ונאמר  ח', אוֹ ת נקראת זה כד )וּ מוּ ם  יבּ נה(משלי  בּ חכמה ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  חיּ ים, ׁש היא וּ מוּ ם  בּ י"ת. ח' חבית: וזהוּ  (משליבּ ית. ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

יינ ּה ג ) וזהוּ  חי. הוּ א מם היּ ין בּ ּה , לּמ חזיקים היא חיּ ים ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵעץ
ׁש ה וּ א חי, צדּ יק וע וֹ ד, חי. נקרא בּ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ּת וֹ רה. ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל 
יין  ואדם. לבן. - גונים ׁש ני  מּמ נּ וּ  י ׁש  יין החבית. מן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַחי 
היּ ין, ׁש ל  גונים ׁש ני וּ כנגד ע "ב . הרי ּפ נים. ׁש בעים  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִגּ ימטריּ א



יתה זוהר הלימוד1126 תמוזסדר טז ליו

קטזתהלי מזמור  | לחודש  כד  | חמישי ספר

תהלי זוהר 

זכוֹ ר ו ׁש בעיםהוּ א ׁש בּ ת, ׁש ל  ויכ לּ "וּ וׁש מ וֹ ר קדּ וּ ׁש  ׁש ל ּת ב וֹ ת ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌
ע"ב. הרי -ֲ◌ֵ◌

כּ וֹ סמלא ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  לג )- ׁש ה וּ א(דברים  ואף ה'. בּ ר כּ ת מלא ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
כּ מ וֹ  ׁש לם, להיוֹ ת  צרי  ּכ אדם ּת וֹ רה. ׁש ל מ יּ ינּה  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָמלא

כה)ׁש נּ אמר גּ בר(בראשית - ּת ם כּ מ וֹ אי ׁש  לג )ׁש לם, ויּ בא(שם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֹ
ּפ גם, בּ ּה  יהיה  וא ׁש למה, נׁש מה להיוֹ ת  צרי  ּכ ׁש לם. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעקב

כא)ׁש נּ אמר כּ (איש )ׁש כּ ל (ויקרא אף יקרב. א מוּ ם בּ וֹ  אׁש ר  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
כּ וֹ ס. כּ חׁש בּ וֹ ן אהים, הוּ א - י "ּה  עם אלּ ם י "ה)אוֹ תיּ וֹ ת (שם  ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

מתי  מלא . ותמצא אלּ ם אוֹ תיּ וֹ ת והפ מלא, יׁש הוּ א כּ אׁש ר ? ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌
והינוּ  י "ּה . אוֹ תיּ וֹ ת יז)ׁש ם אדנ"י (שמות  י "ּה . כּ ס על יד כּ י ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

זה וּ מ וּ ם מ ניהם, מלא האמצעי  העּמ וּ ד ו"ה. ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶחׁש בּ וֹ נוֹ 
מפרׁש . ׁש ם ׁש הוּ א אדם, עליו ידיוׁש וֹ רה בּ ׁש ּת י  כּ מ וֹ מקבּ ל וֹ  - ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌

כּ נגד  אחד בּ ל וּ ח דּ בּ רוֹ ת חמה לוּ חוֹ ת, בּ ׁש ני ׁש היתה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
חמ ׁש  כּ נגד ׁש ני בּ לוּ ח וחמ ה  ימין, יד ׁש ל אצבּ ע וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָחמׁש 
וּ מוּ ם ימין. בּ יד כּ לוֹ מר בימין, ונּת נוּ  שׂ מאל. יד  ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאצבּ עוֹ ת
הּפ סוּ ק, ׁש ּמ עיד וזהוּ  בידיו . ו א בּ ידוֹ , אבנים לוּ ח וֹ ת  ׁש ני ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶזה,

לג ) ׁש כּ וֹ ס (דברים מוּ ם - בּ וֹ  עיניו ונוֹ תן למוֹ . דּ ת אׁש  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִמימינוֹ 
בּ ּה  ׁש נּ אמר י שׂ ראל, ארץ כּ נגד הוּ א יא)זה ה'(דברים עיני ּת מיד ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

ועליהם סנהדרין, ׁש בעים הם  מעלה ׁש ל ועינים בּ ּה .  היֱא◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
עין  ואחת ימין, עין אחת עליוֹ נוֹ ת. עינים ׁש ּת י ואהרן. ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹמׁש ה
בּ כּ וֹ ס  נוֹ תן ׁש ל סוֹ ד וזהוּ  "בּ יּ ין ". כּ מנין ע"ב, והם ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְשׂ מאל.

טפחעינוֹ . הּק רקע מן כּ וֹ ס,וּ מגבּ יהוֹ  היא ה' ׁש אוֹ ת מוּ ם - ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
א וֹ ת נפּת חת ׁש בּ וֹ  טפח, ׁש היא  י ', בּ אוֹ ת אוֹ תּה  להעלוֹ ת ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
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ליהו: ֹעּמ ו לכל נּ א נגדה בּ עיניטואׁש לּ ם יקר 
יהו:לחסידיו יהוטזהּמ ותה כּ יאנּ ה 

למוֹ סרי: ּפ ּת חּת  אמת בּ ן  ּעבד אני  ּעבד ליזאני 
יהו וּ בׁש ם ּת וֹ דה זבח נדרייחאקרא:אזּב ח 

ליהו: ֹעּמ ו לכל נּ א נגדה בּ חצרוֹ תיטאׁש לּ ם 
יהו הללוּ יּה :ּב ית ׁש לם ירוּ  ּב תוֹ ככי 

תהלי זוהר 

מוּ ם - בּ מּת נה ביתוֹ  לאנׁש י  וּ מׁש גּ רוֹ  אצ בּ עוֹ ת. בּ חמׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְה'
בּ ּה  ׁש נּ אמר  נפׁש , ׁש היא אׁש ּת וֹ , יא)ׁש ּת תבּ ר נפׁש נוּ (במדבר ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ּפ ר וֹ ת. ועוֹ שׂ ה וּ מתבּ רכת כּ ל. אין א)יבׁש ה  (בראשית ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
דּ ׁש א. הארץ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַּת דׁש א


ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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תהלי זוהר 

זכוֹ ר ו ׁש בעיםהוּ א ׁש בּ ת, ׁש ל  ויכ לּ "וּ וׁש מ וֹ ר קדּ וּ ׁש  ׁש ל ּת ב וֹ ת ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌
ע"ב. הרי -ֲ◌ֵ◌

כּ וֹ סמלא ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  לג )- ׁש ה וּ א(דברים  ואף ה'. בּ ר כּ ת מלא ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
כּ מ וֹ  ׁש לם, להיוֹ ת  צרי  ּכ אדם ּת וֹ רה. ׁש ל מ יּ ינּה  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָמלא

כה)ׁש נּ אמר גּ בר(בראשית - ּת ם כּ מ וֹ אי ׁש  לג )ׁש לם, ויּ בא(שם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֹ
ּפ גם, בּ ּה  יהיה  וא ׁש למה, נׁש מה להיוֹ ת  צרי  ּכ ׁש לם. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעקב

כא)ׁש נּ אמר כּ (איש )ׁש כּ ל (ויקרא אף יקרב. א מוּ ם בּ וֹ  אׁש ר  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
כּ וֹ ס. כּ חׁש בּ וֹ ן אהים, הוּ א - י "ּה  עם אלּ ם י "ה)אוֹ תיּ וֹ ת (שם  ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

מתי  מלא . ותמצא אלּ ם אוֹ תיּ וֹ ת והפ מלא, יׁש הוּ א כּ אׁש ר ? ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌
והינוּ  י "ּה . אוֹ תיּ וֹ ת יז)ׁש ם אדנ"י (שמות  י "ּה . כּ ס על יד כּ י ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

זה וּ מ וּ ם מ ניהם, מלא האמצעי  העּמ וּ ד ו"ה. ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶחׁש בּ וֹ נוֹ 
מפרׁש . ׁש ם ׁש הוּ א אדם, עליו ידיוׁש וֹ רה בּ ׁש ּת י  כּ מ וֹ מקבּ ל וֹ  - ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌

כּ נגד  אחד בּ ל וּ ח דּ בּ רוֹ ת חמה לוּ חוֹ ת, בּ ׁש ני ׁש היתה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
חמ ׁש  כּ נגד ׁש ני בּ לוּ ח וחמ ה  ימין, יד ׁש ל אצבּ ע וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָחמׁש 
וּ מוּ ם ימין. בּ יד כּ לוֹ מר בימין, ונּת נוּ  שׂ מאל. יד  ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאצבּ עוֹ ת
הּפ סוּ ק, ׁש ּמ עיד וזהוּ  בידיו . ו א בּ ידוֹ , אבנים לוּ ח וֹ ת  ׁש ני ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶזה,

לג ) ׁש כּ וֹ ס (דברים מוּ ם - בּ וֹ  עיניו ונוֹ תן למוֹ . דּ ת אׁש  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִמימינוֹ 
בּ ּה  ׁש נּ אמר י שׂ ראל, ארץ כּ נגד הוּ א יא)זה ה'(דברים עיני ּת מיד ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

ועליהם סנהדרין, ׁש בעים הם  מעלה ׁש ל ועינים בּ ּה .  היֱא◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
עין  ואחת ימין, עין אחת עליוֹ נוֹ ת. עינים ׁש ּת י ואהרן. ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹמׁש ה
בּ כּ וֹ ס  נוֹ תן ׁש ל סוֹ ד וזהוּ  "בּ יּ ין ". כּ מנין ע"ב, והם ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְשׂ מאל.

טפחעינוֹ . הּק רקע מן כּ וֹ ס,וּ מגבּ יהוֹ  היא ה' ׁש אוֹ ת מוּ ם - ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
א וֹ ת נפּת חת ׁש בּ וֹ  טפח, ׁש היא  י ', בּ אוֹ ת אוֹ תּה  להעלוֹ ת ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
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ליהו: ֹעּמ ו לכל נּ א נגדה בּ עיניטואׁש לּ ם יקר 
יהו:לחסידיו יהוטזהּמ ותה כּ יאנּ ה 

למוֹ סרי: ּפ ּת חּת  אמת בּ ן  ּעבד אני  ּעבד ליזאני 
יהו וּ בׁש ם ּת וֹ דה זבח נדרייחאקרא:אזּב ח 

ליהו: ֹעּמ ו לכל נּ א נגדה בּ חצרוֹ תיטאׁש לּ ם 
יהו הללוּ יּה :ּב ית ׁש לם ירוּ  ּב תוֹ ככי 

תהלי זוהר 

מוּ ם - בּ מּת נה ביתוֹ  לאנׁש י  וּ מׁש גּ רוֹ  אצ בּ עוֹ ת. בּ חמׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְה'
בּ ּה  ׁש נּ אמר  נפׁש , ׁש היא אׁש ּת וֹ , יא)ׁש ּת תבּ ר נפׁש נוּ (במדבר ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ּפ ר וֹ ת. ועוֹ שׂ ה וּ מתבּ רכת כּ ל. אין א)יבׁש ה  (בראשית ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
דּ ׁש א. הארץ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַּת דׁש א


ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ



יתה זוהר הלימוד1128 תמוזסדר טז ליו

קיזתהלי מזמור | לחודש כד | חמישי ספר 

יהואקיז את כּ להללוּ  ׁש בּ חוּ הוּ  גּ וֹ ים כּ ל 
יהובהאּמ ים: ואמת חסדּ וֹ  עלינוּ  גבר כּ י 

 ֹהללוּ יּה :לעו לם 

חינ שהלשינוהו למי 
גוי כל  ה' את א)הללו  קיז]:(קיז, לפרק תהלי שהלשינו[שימוש  למי 

.כלו עשה  ולא עליו 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

האּמ ים הללוּ  ּכ ל ׁש ּב חוּ הוּ  גּ וֹ ים ּכ ל יהוה א)את ספר:(קיז, [זוהר ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌

תרומה פ' קנ"ב:)שמות מוֹ רנוּ ](דף ׁש אמר  זה יצחק , רבּ י ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
היא אזי  הזּ ה, בּ גּ ון ע וֹ מדת וּ כׁש היא דין , כּ ּס א היא ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּת כלת

בּ רחמים היא מתי  נפׁש וֹ ת. דּ יני  לד וּ ן בּ ׁש עהכּ ּס א לוֹ , אמר  ? ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּפ נים וּ מסתכּ לים זה עם זה ּפ ניהם מחזירים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הכּ ר וּ בים

ּפ נים מסּת כּ לים כּ רוּ בים ׁש אוֹ תם כּ יון כּ ל בּ פנים. אז בּ פנים, ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
גּ ון   מתהּפ אחר. לגון ּת כלת גּ ון  וּ מתהּפ מתּת ּק נים, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ונים

זהב לגון מדּ ין (לבן)ירק  מתהּפ הגּ ונים   ּבּ הּפ ו ולכן . ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
כּ מ וֹ  הגּ ונים.  ּבּ הּפ ו וה כּ ל לדין, מרחמים וכן ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלרחמים,
עוֹ מד  הכּ ל  ּכ הוּ א,  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  ּת ּק וּ ניהם י שׂ ראל  ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ סדּ רים

כּ תוּ ב ולכן מסּת דּ ר.  מט )וכ אתּפ אר,(ישעיה  ּב אׁש ר  ישׂ ראל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש לחן  ועשׂ ית כּ לּ ם. ׁש ל היּ פי  בּ זה, זה  ׁש כּ לוּ לים גּ ונים ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

ּפ תח, יצחק  רבּ י וגוֹ '. ׁש ּט ים ח)עצי ושׂ בע ּת (דברים ואכלּת  ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש הּק דוֹ ׁש  ישׂ ראל הם צדּ יקים כּ ּמ ה וגוֹ '. היא ה' את ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵוּ ברכּת 
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תהלי זוהר 

וּ בׁש ביל  העּמ ים, מכּ ל אליו  וקרבם  בהם התרצּ ה הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
א - ישׂ ראל ואלמלא העוֹ לם, לכל ובע מז וֹ ן נתן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

לעוֹ לם מזוֹ ן ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָנתן 

חס דּ וֹ ּכ י עלינוּ  ב )וגו 'גבר תרומה:(קיז, פ' שמות קנ"ז .)[זוהר זוהר(דף  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ואמר ,תורה] יוֹ סי רבּ י ח)ּפ תח  וּ ברכ ּת (דברים  ושׂ בעּת  ואכל ּת  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
י שׂ ראל  בּ ארץ אם .ל נתן אׁש ר  בה ה הארץ  על  היא ה' ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶאת

צרי א זה  בּ גון ׁש הרי  לנוּ , מנּ ין לארץ בּ חוּ ץ ?מברכים, ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הארץ. את ח לּ ק העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א,
את חלּ ק אחר . לצד  היא והחרבה אחד , לצד הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהיּ וּ ב

היא וּ מי אחת, נקדּ ה סביב  העוֹ לם את והּק יף הארץ היּ וּ ב ? ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
הארץ  וּ באמצע העוֹ לם, מרכּ ז היא הּק דוֹ ׁש ה הארץ ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה.
קדׁש  בּ ית הוּ א ירוּ ׁש לים אמצע יר וּ ׁש לים. היא ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה
לׁש ם יוֹ רד היּ וּ ב כּ ל ׁש ל הּמ ז וֹ ן וכל הּט וּ ב וכל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד ׁש ים.

מם. נזּ וֹ ן ׁש א היּ וּ ב  בּ כל מקוֹ ם ל ואין ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה,

העוֹ לםחלּ ק בּ כל ק ׁש ה חרב מקוֹ ם נמצא וא החרבה, את  ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ארבּ עים ותקּפ וֹ  כּ חוֹ  ישׂ ראל ׁש ברוּ  מד בּ ר, לאוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְּפ רט

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ח)ׁש נה, והנּ וֹ רא.(דברים  ה גּ דל בּ ּמ ד בּ ר  הּמ וֹ ליכ ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עליו  הלכוּ  כּ רחוֹ  וּ בעל האחר, הצּ ד ׁש וֹ לט מד בּ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
נמצאוּ  ישׂ ראל ואם ׁש נים. ארבּ עים כחוֹ  וׁש ברוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
האחר הצּ ד אוֹ תוֹ  מעבר היה ׁש נים, אר בּ עים בּ אוֹ תם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
אוֹ תן  כּ ל ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  את וּ מהר גּ יזוּ  הע וֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמן

אוֹ תוֹ  התחזק ר ׁש וּ תוֹ .ּפ עמים, ּת חת כ לּ ם ונפלוּ  האחר , הצּ ד ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ׁש ם מת אי העוֹ לם בּ ני  כּ ל על ׁש עלה מׁש ה והרי  ּת אמר, ?ואם ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
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יהואקיז את כּ להללוּ  ׁש בּ חוּ הוּ  גּ וֹ ים כּ ל 
יהובהאּמ ים: ואמת חסדּ וֹ  עלינוּ  גבר כּ י 

 ֹהללוּ יּה :לעו לם 

חינ שהלשינוהו למי 
גוי כל  ה' את א)הללו  קיז]:(קיז, לפרק תהלי שהלשינו[שימוש  למי 

.כלו עשה  ולא עליו 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

האּמ ים הללוּ  ּכ ל ׁש ּב חוּ הוּ  גּ וֹ ים ּכ ל יהוה א)את ספר:(קיז, [זוהר ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌

תרומה פ' קנ"ב:)שמות מוֹ רנוּ ](דף ׁש אמר  זה יצחק , רבּ י ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
היא אזי  הזּ ה, בּ גּ ון ע וֹ מדת וּ כׁש היא דין , כּ ּס א היא ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּת כלת

בּ רחמים היא מתי  נפׁש וֹ ת. דּ יני  לד וּ ן בּ ׁש עהכּ ּס א לוֹ , אמר  ? ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּפ נים וּ מסתכּ לים זה עם זה ּפ ניהם מחזירים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הכּ ר וּ בים

ּפ נים מסּת כּ לים כּ רוּ בים ׁש אוֹ תם כּ יון כּ ל בּ פנים. אז בּ פנים, ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
גּ ון   מתהּפ אחר. לגון ּת כלת גּ ון  וּ מתהּפ מתּת ּק נים, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ונים

זהב לגון מדּ ין (לבן)ירק  מתהּפ הגּ ונים   ּבּ הּפ ו ולכן . ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
כּ מ וֹ  הגּ ונים.  ּבּ הּפ ו וה כּ ל לדין, מרחמים וכן ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלרחמים,
עוֹ מד  הכּ ל  ּכ הוּ א,  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  ּת ּק וּ ניהם י שׂ ראל  ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ סדּ רים

כּ תוּ ב ולכן מסּת דּ ר.  מט )וכ אתּפ אר,(ישעיה  ּב אׁש ר  ישׂ ראל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש לחן  ועשׂ ית כּ לּ ם. ׁש ל היּ פי  בּ זה, זה  ׁש כּ לוּ לים גּ ונים ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

ּפ תח, יצחק  רבּ י וגוֹ '. ׁש ּט ים ח)עצי ושׂ בע ּת (דברים ואכלּת  ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש הּק דוֹ ׁש  ישׂ ראל הם צדּ יקים כּ ּמ ה וגוֹ '. היא ה' את ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵוּ ברכּת 
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תהלי זוהר 

וּ בׁש ביל  העּמ ים, מכּ ל אליו  וקרבם  בהם התרצּ ה הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
א - ישׂ ראל ואלמלא העוֹ לם, לכל ובע מז וֹ ן נתן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

לעוֹ לם מזוֹ ן ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָנתן 

חס דּ וֹ ּכ י עלינוּ  ב )וגו 'גבר תרומה:(קיז, פ' שמות קנ"ז .)[זוהר זוהר(דף  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ואמר ,תורה] יוֹ סי רבּ י ח)ּפ תח  וּ ברכ ּת (דברים  ושׂ בעּת  ואכל ּת  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
י שׂ ראל  בּ ארץ אם .ל נתן אׁש ר  בה ה הארץ  על  היא ה' ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶאת

צרי א זה  בּ גון ׁש הרי  לנוּ , מנּ ין לארץ בּ חוּ ץ ?מברכים, ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הארץ. את ח לּ ק העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א,
את חלּ ק אחר . לצד  היא והחרבה אחד , לצד הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהיּ וּ ב

היא וּ מי אחת, נקדּ ה סביב  העוֹ לם את והּק יף הארץ היּ וּ ב ? ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
הארץ  וּ באמצע העוֹ לם, מרכּ ז היא הּק דוֹ ׁש ה הארץ ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה.
קדׁש  בּ ית הוּ א ירוּ ׁש לים אמצע יר וּ ׁש לים. היא ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה
לׁש ם יוֹ רד היּ וּ ב כּ ל ׁש ל הּמ ז וֹ ן וכל הּט וּ ב וכל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד ׁש ים.

מם. נזּ וֹ ן ׁש א היּ וּ ב  בּ כל מקוֹ ם ל ואין ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה,

העוֹ לםחלּ ק בּ כל ק ׁש ה חרב מקוֹ ם נמצא וא החרבה, את  ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ארבּ עים ותקּפ וֹ  כּ חוֹ  ישׂ ראל ׁש ברוּ  מד בּ ר, לאוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְּפ רט

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ח)ׁש נה, והנּ וֹ רא.(דברים  ה גּ דל בּ ּמ ד בּ ר  הּמ וֹ ליכ ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עליו  הלכוּ  כּ רחוֹ  וּ בעל האחר, הצּ ד ׁש וֹ לט מד בּ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
נמצאוּ  ישׂ ראל ואם ׁש נים. ארבּ עים כחוֹ  וׁש ברוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
האחר הצּ ד אוֹ תוֹ  מעבר היה ׁש נים, אר בּ עים בּ אוֹ תם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
אוֹ תן  כּ ל ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  את וּ מהר גּ יזוּ  הע וֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמן

אוֹ תוֹ  התחזק ר ׁש וּ תוֹ .ּפ עמים, ּת חת כ לּ ם ונפלוּ  האחר , הצּ ד ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ׁש ם מת אי העוֹ לם בּ ני  כּ ל על ׁש עלה מׁש ה והרי  ּת אמר, ?ואם ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
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בּ הר אלּ א  בּ רׁש וּ תוֹ  היה א ה נּ אמן מׁש ה ׁש הרי , ּכ א -ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
העברים זּ ה מה ׁש לּ יטיםהעברים. עליו  ׁש נּ חלקוּ  מחקת. ? ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ונׁש אר אחר , וׁש לּ יט ממנּ ה בּ ידי נמסר  וא ׁש לּ מעלה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
וא ׁש ם, ונקבּ ר עליו, וׁש לט ה נּ אמן העבד מׁש ה ׁש בּ א עד , ָּכ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב לב דּ וֹ , הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  רק - בּ קבוּ רתוֹ  (שםהתעּס ק ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
מי לד ) אתוֹ , ו יּ קבּ ר בגּ י . אתוֹ  בּ דר ויּ קבּ ר בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ  ? ַ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

כד )נסּת ר אל (שמות ויּ קרא הוּ א. מי כתוּ ב ו א אמר, מׁש ה ואל ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מי  כתוּ ב וא אתוֹ , ו יּ קבּ ר כּ אן אף הוּ א. מי  כתוּ ב וא ◌ִ◌ָ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹמׁש ה,
הר בּ אוֹ תוֹ  ולכן לחברים. הוּ א ידוּ ע זה מקוֹ ם ודּ אי  אלּ א ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶהוּ א,
וּ בׁש ביל  ׁש ם. נקבּ ר והוּ א לבדּ וֹ , מ ׁש ה רק - עליו ׁש לט ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָא 
מד בּ ר מתי ׁש אוֹ תם העוֹ לם ׁש ל  האחרים ה דּ וֹ ר וֹ ת  לכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְלה וֹ דיע 
כּ לּ ם להיוֹ ת בתוֹ כם, הׁש רה ׁש לּ הם הרוֹ עה א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָיקוּ מוּ ,

הבּ א. לעוֹ לם העמידה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ התעוֹ ררוּ ת

האחר,ואם  הצּ ד  וכח  ּת קף הוּ א מד בּ ר ׁש אוֹ תוֹ   ּכ אם ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
להר לׁש לח וֹ  שׂ עיר אוֹ תוֹ  על הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  צוּ ה ֵאי◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌

עזאזל  ׁש נּ קרא בוֹ אחר ׁש הלכוּ  הר  לאוֹ תוֹ  לׁש לחוֹ  להם היה ? ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ארבּ עים ישׂ ראל בוֹ  הלכ וּ  ׁש הרי כּ יון אלּ א, בּ ּמ דבּ ר. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
בּ וֹ  עבר  ׁש א בּ מק וֹ ם התח זּ ק ותקּפ וֹ  ּת קּפ וֹ . נׁש בּ ר הרי ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָׁש נים,
י שׂ ראל  ׁש ל דּ יּ וּ רם היה הרי  הר וּ באוֹ תוֹ  לעוֹ למים, ׁש ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאי ׁש 

ׁש נים. ארבּ עים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָׁש ם

ותחתאבל עליוֹ ן, חזק  סלע הוּ א מקוֹ ם אוֹ תוֹ  הזּ ה, בּ עיר  ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
א  ׁש איׁש  סלע, אוֹ תוֹ  לשם)עמק להכנס יכול ׁש ם,(אינו נכנס  ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וא י שׂ ראל  מעל ׁש יּ עבר  כּ די טרּפ וֹ , לאכל  י וֹ תר ׁש וֹ לט ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵהוּ א

יתה 1131זוהר הלימוד תמוזסדר יז ליו

קיזתהלי מזמור | לחודש כד | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

האמ וּ נה סוֹ ד  ׁש ל  ׁש לטוֹ נוֹ  בּ יּ וּ ב . עליהם  מקטרג להם ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִי ּמ צא
הנּ ק  מר כּ ז  ֹכּ לּת ו ׁש ל קדׁש (העולם)דּ ה בּ בית  הּק דוֹ ׁש ה הארץ ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌

כּ ל  נזּ וֹ ן  בּ זכ וּ תוֹ  בק יּ וּ ם, אינוֹ  ׁש עכ ׁש ו גּ ב על ואף ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד ׁש ים.
צד  ׁש ל  מקוֹ ם בּ כל ל כּ ל מם יוֹ צאים וסּפ וּ ק וּ מזוֹ ן ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
לארץ  מחוּ ץ עכׁש ו ׁש יּ שׂ ראל גּ ב על אף ולכן, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהיּ וּ ב.
וסּפ וּ ק  מזוֹ ן נמצא הארץ  וּ זכ וּ ת מכּ ח זה, כּ ל  עם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה,

כּ תוּ ב זה  ועל העוֹ לם . ח)לכל  על (דברים היא ה' את וּ ברכ ּת  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌
ׁש הרי  ודּ אי, הּט בה  הארץ על  . ל נתן אׁש ר הּט בה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
ׁש לחנוֹ  על ׁש ּמ תע דּ ן מי לעוֹ לם. וס ּפ וּ ק מזוֹ ן נמצא ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל ּה 
קדת על ולדאג להזכּ יר לוֹ  יׁש  מאכלים, בּ אוֹ תם ◌ַ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתענּ ג
עצב  אוֹ תוֹ  וּ בׁש ביל ׁש חרב. הּמ ל היכל ועל הּק דוֹ ׁש ה  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
ׁש ם, ׁש ל וּ מ ׁש ּת ה שׂ מחה בּ אוֹ תּה  ׁש לחנוֹ  על מתעצּ ב ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
את וּ בנה בּ יתוֹ  את בּ נה כּ אלּ וּ  עליו חוֹ ׁש ב הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

חלקוֹ  אׁש רי הּמ קדּ ׁש . בּ ית חרבוֹ ת !כּ ל ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
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בּ הר אלּ א  בּ רׁש וּ תוֹ  היה א ה נּ אמן מׁש ה ׁש הרי , ּכ א -ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
העברים זּ ה מה ׁש לּ יטיםהעברים. עליו  ׁש נּ חלקוּ  מחקת. ? ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ונׁש אר אחר , וׁש לּ יט ממנּ ה בּ ידי נמסר  וא ׁש לּ מעלה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
וא ׁש ם, ונקבּ ר עליו, וׁש לט ה נּ אמן העבד מׁש ה ׁש בּ א עד , ָּכ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב לב דּ וֹ , הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  רק - בּ קבוּ רתוֹ  (שםהתעּס ק ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
מי לד ) אתוֹ , ו יּ קבּ ר בגּ י . אתוֹ  בּ דר ויּ קבּ ר בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ  ? ַ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

כד )נסּת ר אל (שמות ויּ קרא הוּ א. מי כתוּ ב ו א אמר, מׁש ה ואל ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מי  כתוּ ב וא אתוֹ , ו יּ קבּ ר כּ אן אף הוּ א. מי  כתוּ ב וא ◌ִ◌ָ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹמׁש ה,
הר בּ אוֹ תוֹ  ולכן לחברים. הוּ א ידוּ ע זה מקוֹ ם ודּ אי  אלּ א ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶהוּ א,
וּ בׁש ביל  ׁש ם. נקבּ ר והוּ א לבדּ וֹ , מ ׁש ה רק - עליו ׁש לט ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָא 
מד בּ ר מתי ׁש אוֹ תם העוֹ לם ׁש ל  האחרים ה דּ וֹ ר וֹ ת  לכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְלה וֹ דיע 
כּ לּ ם להיוֹ ת בתוֹ כם, הׁש רה ׁש לּ הם הרוֹ עה א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָיקוּ מוּ ,

הבּ א. לעוֹ לם העמידה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ התעוֹ ררוּ ת

האחר,ואם  הצּ ד  וכח  ּת קף הוּ א מד בּ ר ׁש אוֹ תוֹ   ּכ אם ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
להר לׁש לח וֹ  שׂ עיר אוֹ תוֹ  על הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  צוּ ה ֵאי◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌

עזאזל  ׁש נּ קרא בוֹ אחר ׁש הלכוּ  הר  לאוֹ תוֹ  לׁש לחוֹ  להם היה ? ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ארבּ עים ישׂ ראל בוֹ  הלכ וּ  ׁש הרי כּ יון אלּ א, בּ ּמ דבּ ר. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
בּ וֹ  עבר  ׁש א בּ מק וֹ ם התח זּ ק ותקּפ וֹ  ּת קּפ וֹ . נׁש בּ ר הרי ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָׁש נים,
י שׂ ראל  ׁש ל דּ יּ וּ רם היה הרי  הר וּ באוֹ תוֹ  לעוֹ למים, ׁש ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאי ׁש 

ׁש נים. ארבּ עים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָׁש ם

ותחתאבל עליוֹ ן, חזק  סלע הוּ א מקוֹ ם אוֹ תוֹ  הזּ ה, בּ עיר  ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
א  ׁש איׁש  סלע, אוֹ תוֹ  לשם)עמק להכנס יכול ׁש ם,(אינו נכנס  ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וא י שׂ ראל  מעל ׁש יּ עבר  כּ די טרּפ וֹ , לאכל  י וֹ תר ׁש וֹ לט ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵהוּ א
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תהלי זוהר 

האמ וּ נה סוֹ ד  ׁש ל  ׁש לטוֹ נוֹ  בּ יּ וּ ב . עליהם  מקטרג להם ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִי ּמ צא
הנּ ק  מר כּ ז  ֹכּ לּת ו ׁש ל קדׁש (העולם)דּ ה בּ בית  הּק דוֹ ׁש ה הארץ ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌

כּ ל  נזּ וֹ ן  בּ זכ וּ תוֹ  בק יּ וּ ם, אינוֹ  ׁש עכ ׁש ו גּ ב על ואף ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד ׁש ים.
צד  ׁש ל  מקוֹ ם בּ כל ל כּ ל מם יוֹ צאים וסּפ וּ ק וּ מזוֹ ן ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
לארץ  מחוּ ץ עכׁש ו ׁש יּ שׂ ראל גּ ב על אף ולכן, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהיּ וּ ב.
וסּפ וּ ק  מזוֹ ן נמצא הארץ  וּ זכ וּ ת מכּ ח זה, כּ ל  עם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה,

כּ תוּ ב זה  ועל העוֹ לם . ח)לכל  על (דברים היא ה' את וּ ברכ ּת  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌
ׁש הרי  ודּ אי, הּט בה  הארץ על  . ל נתן אׁש ר הּט בה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
ׁש לחנוֹ  על ׁש ּמ תע דּ ן מי לעוֹ לם. וס ּפ וּ ק מזוֹ ן נמצא ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל ּה 
קדת על ולדאג להזכּ יר לוֹ  יׁש  מאכלים, בּ אוֹ תם ◌ַ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתענּ ג
עצב  אוֹ תוֹ  וּ בׁש ביל ׁש חרב. הּמ ל היכל ועל הּק דוֹ ׁש ה  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
ׁש ם, ׁש ל וּ מ ׁש ּת ה שׂ מחה בּ אוֹ תּה  ׁש לחנוֹ  על מתעצּ ב ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
את וּ בנה בּ יתוֹ  את בּ נה כּ אלּ וּ  עליו חוֹ ׁש ב הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

חלקוֹ  אׁש רי הּמ קדּ ׁש . בּ ית חרבוֹ ת !כּ ל ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌





יתה זוהר הלימוד1132 תמוזסדר יז ליו

קיחתהלי מזמור | לחודש כד | חמישי ספר 

ליהואקיח חסדּ וֹ :הוֹ דוּ  לעוֹ לם כּ י טוֹ ב כּ י 
חסדּ וֹ :ב לעוֹ לם כּ י ישׂ ראל נא יאמרוּ ג יאמר 

חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י אהרן בית יראיד נא נא יאמרוּ  
יהו: ֹחסדּ ו לעוֹ לם יּ ּה הכּ י קראתי הּמ צר מן 

יּה : בּמ רחב יּ עשׂ היהווענני מה אירא א לי 

לאפיקורוס תשובה  לית
טוב כי לה' א)הודו קיח]:(קיח, לפרק   תהלי תשובה[שימוש להשיב

לאפיקורוס .

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

וג'  יקד מת  ה  א וד אמר ני ְְְִִִִִִֵַָָָָָעה
אדבני ְִֵָָ

וגוֹ 'מן י ּה  קראתי  ה)הּמ צר  נשא :(קיח, פ' ח"ג קל"ט:)[זוהר אמר](דף ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ רי קוּ ם בּ רי ּה , אלעזר  לרבּ י  ׁש מעוֹ ן  סלסל (קדישא)רבּ י  , ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

דּ דיקנא דמלכא)ּת ּק וּ נא  אלּ ין.(נ "א בּ תּק וּ נוֹ י ע "ב )ק דּ יׁש א , קל"ט (דף ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
ואמר, ּפ תח אלעזר , ר בּ י קיח)קם י ּה (תהלים  קראתי הּמ צר מן ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ט' הכא ּת נא, בּ נדיבים. מבּ טוֹ ח עד  וג וֹ '. יּה  במרחב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָענני
בּ גין  מלכּ א , דּ וד  אצטרי ּת ּק וּ נין להני דּ א. דּ בדּ יקנא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִּת ּק וּ נין
הני  דּ אמר כּ יון חזי , ּת א עּמ ין. ול ׁש אר  מלכין, לׁש אר ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלנצחא
אמילם. כּ י  יי בּ ׁש ם סבב וּ ני גּ וֹ ים כּ ל  אמר  לבתר  ּת ּק וּ נין , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִט'
גּ וֹ ים דּ כל מוּ ם אצטריכנא. למאי  דּ אמינא , ּת ּק וּ נין הני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָאמר,

ּת ּק וּ נין, ט' דּ א, דּ דיקנא וּ בת ּק וּ נא יי ,סבבוּ ני. ׁש ם  דּ אי נּ וּ ן ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ותנא אמילם . כּ י  יי  בּ ׁש ם דכתיב הוּ א הדא עלמא, מן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַאשצינוּ ן
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ׁש יתא הכא, דּ וד, אמר ּת ּק וּ נין  ּת ׁש עה דּ ספרא, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ צניעוּ תא
ּת ימא ואי  אדם. וּ תלת הווֹ , ׁש מהן דּ ׁש ית קדּ י ׁש א. בּ ׁש מא ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאי נּ וּ ן

הווֹ . אדם בּ כלל נדיבים דּ הא הווֹ , ּת לתא אינּ וּ ן. ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְּת רין

ענני ּת נא  חד . י ּה , קראתי הּמ צר מן דּ כּת יב: ׁש מהן, ׁש יתא ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ ע וֹ זרי , לי  יי  ּת לת. אירא, א  לי  יי  ּת רין. י ּה , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַבמרחב
ׁש יתא. בּ יי, לחסוֹ ת טוֹ ב חמה. בּ יי, לחסוֹ ת טוֹ ב ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַארבּ ע.
חד . אדם, לי  יעשׂ ה מה אירא א לי יי דּ כּת יב: ּת לת, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם
מ בּ טוֹ ח בּ יי  לחסוֹ ת טוֹ ב ּת רי. בּ אדם, מבּ טוֹ ח בּ יי לחס וֹ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַטוֹ ב
אדם דּ אד כּ ר אתר  דּ בכל דּ מ לּ ה, רזא חזי וּת א ּת לת . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ נדיבים,
מוּ ם אתחזי . דּ הכי קדּ י ׁש א. בּ ׁש מא א לּ א אד כּ ר  לא ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהכא,

אקרי  אתחזי (הוה)דּ לא וּ מאי לי ּה . דּ אתחזי  בּ מה א לּ א אדם, ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
דּ כּת יב, קדּ יׁש א. ׁש מא ב )לי ּה . את(בראשית אהים יי ויּ יצר ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌

וּ בגין  ליּה  דּ אתחזי  כּ מה  אהים. יי  דּ הוּ א מלא, בּ ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
מן  כּ תיב ותנא , ק דּ יׁש א . בּ ׁש מא אלּ א אדם אדכּ ר לא הכא  ָּכ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
לקביל  י"ּה , י"ּה  זמני ּת רי  יּה , במרחב ענני  יּה  קראתי  ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהּמ צר
דּ שׂ ערי  וּ מדחמא בּ הוּ . אתאחדן דּ שׂ ערי עלעוֹ י , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְּת רי
בּ ע וֹ זרי . לי יי  אירא. א לי  יי ואמר  ׁש ארי ותליין , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתמכאן
אד כּ ר דּ א, וּ בׁש מא ק דּ יׁש א. דּ הוּ א בּ ׁש מא חסר. דּ לא ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש מא
כּ ל  דּ תנא הוּ א. הכי אדם, לי  יּ עשׂ ה מה דּ אמר וּ מה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם.
אתקר וּ ן  בּ תּק וּ נוֹ י. אתּת קנן כּ ד דּ מלכּ א, ק דּ יׁש ין כּ תרין ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאי נּ וּ ן
ׁש מא אתקרי  בּ הוּ , דּ מׁש לפא וּ מה כּ לּ א. דּ כליל דּ יּ וּ קנא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם.
אדם ואתקרי ידו"ד, אתקרי דּ ביּה , וּ מה וּת ערא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א.

דּ בי ּה . וּ מה דּ ּת ערא, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ כללא
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ליהואקיח חסדּ וֹ :הוֹ דוּ  לעוֹ לם כּ י טוֹ ב כּ י 
חסדּ וֹ :ב לעוֹ לם כּ י ישׂ ראל נא יאמרוּ ג יאמר 

חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י אהרן בית יראיד נא נא יאמרוּ  
יהו: ֹחסדּ ו לעוֹ לם יּ ּה הכּ י קראתי הּמ צר מן 

יּה : בּמ רחב יּ עשׂ היהווענני מה אירא א לי 

לאפיקורוס תשובה  לית
טוב כי לה' א)הודו קיח]:(קיח, לפרק   תהלי תשובה[שימוש להשיב

לאפיקורוס .

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

וג'  יקד מת  ה  א וד אמר ני ְְְִִִִִִֵַָָָָָעה
אדבני ְִֵָָ

וגוֹ 'מן י ּה  קראתי  ה)הּמ צר  נשא :(קיח, פ' ח"ג קל"ט:)[זוהר אמר](דף ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ רי קוּ ם בּ רי ּה , אלעזר  לרבּ י  ׁש מעוֹ ן  סלסל (קדישא)רבּ י  , ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

דּ דיקנא דמלכא)ּת ּק וּ נא  אלּ ין.(נ "א בּ תּק וּ נוֹ י ע "ב )ק דּ יׁש א , קל"ט (דף ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
ואמר, ּפ תח אלעזר , ר בּ י קיח)קם י ּה (תהלים  קראתי הּמ צר מן ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ט' הכא ּת נא, בּ נדיבים. מבּ טוֹ ח עד  וג וֹ '. יּה  במרחב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָענני
בּ גין  מלכּ א , דּ וד  אצטרי ּת ּק וּ נין להני דּ א. דּ בדּ יקנא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִּת ּק וּ נין
הני  דּ אמר כּ יון חזי , ּת א עּמ ין. ול ׁש אר  מלכין, לׁש אר ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלנצחא
אמילם. כּ י  יי בּ ׁש ם סבב וּ ני גּ וֹ ים כּ ל  אמר  לבתר  ּת ּק וּ נין , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִט'
גּ וֹ ים דּ כל מוּ ם אצטריכנא. למאי  דּ אמינא , ּת ּק וּ נין הני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָאמר,

ּת ּק וּ נין, ט' דּ א, דּ דיקנא וּ בת ּק וּ נא יי ,סבבוּ ני. ׁש ם  דּ אי נּ וּ ן ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ותנא אמילם . כּ י  יי  בּ ׁש ם דכתיב הוּ א הדא עלמא, מן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַאשצינוּ ן
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תהלי זוהר 

ׁש יתא הכא, דּ וד, אמר ּת ּק וּ נין  ּת ׁש עה דּ ספרא, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ צניעוּ תא
ּת ימא ואי  אדם. וּ תלת הווֹ , ׁש מהן דּ ׁש ית קדּ י ׁש א. בּ ׁש מא ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאי נּ וּ ן

הווֹ . אדם בּ כלל נדיבים דּ הא הווֹ , ּת לתא אינּ וּ ן. ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְּת רין

ענני ּת נא  חד . י ּה , קראתי הּמ צר מן דּ כּת יב: ׁש מהן, ׁש יתא ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ ע וֹ זרי , לי  יי  ּת לת. אירא, א  לי  יי  ּת רין. י ּה , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַבמרחב
ׁש יתא. בּ יי, לחסוֹ ת טוֹ ב חמה. בּ יי, לחסוֹ ת טוֹ ב ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַארבּ ע.
חד . אדם, לי  יעשׂ ה מה אירא א לי יי דּ כּת יב: ּת לת, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם
מ בּ טוֹ ח בּ יי  לחסוֹ ת טוֹ ב ּת רי. בּ אדם, מבּ טוֹ ח בּ יי לחס וֹ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַטוֹ ב
אדם דּ אד כּ ר אתר  דּ בכל דּ מ לּ ה, רזא חזי וּת א ּת לת . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ נדיבים,
מוּ ם אתחזי . דּ הכי קדּ י ׁש א. בּ ׁש מא א לּ א אד כּ ר  לא ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהכא,

אקרי  אתחזי (הוה)דּ לא וּ מאי לי ּה . דּ אתחזי  בּ מה א לּ א אדם, ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
דּ כּת יב, קדּ יׁש א. ׁש מא ב )לי ּה . את(בראשית אהים יי ויּ יצר ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌

וּ בגין  ליּה  דּ אתחזי  כּ מה  אהים. יי  דּ הוּ א מלא, בּ ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
מן  כּ תיב ותנא , ק דּ יׁש א . בּ ׁש מא אלּ א אדם אדכּ ר לא הכא  ָּכ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
לקביל  י"ּה , י"ּה  זמני ּת רי  יּה , במרחב ענני  יּה  קראתי  ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהּמ צר
דּ שׂ ערי  וּ מדחמא בּ הוּ . אתאחדן דּ שׂ ערי עלעוֹ י , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְּת רי
בּ ע וֹ זרי . לי יי  אירא. א לי  יי ואמר  ׁש ארי ותליין , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתמכאן
אד כּ ר דּ א, וּ בׁש מא ק דּ יׁש א. דּ הוּ א בּ ׁש מא חסר. דּ לא ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש מא
כּ ל  דּ תנא הוּ א. הכי אדם, לי  יּ עשׂ ה מה דּ אמר וּ מה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם.
אתקר וּ ן  בּ תּק וּ נוֹ י. אתּת קנן כּ ד דּ מלכּ א, ק דּ יׁש ין כּ תרין ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאי נּ וּ ן
ׁש מא אתקרי  בּ הוּ , דּ מׁש לפא וּ מה כּ לּ א. דּ כליל דּ יּ וּ קנא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם.
אדם ואתקרי ידו"ד, אתקרי דּ ביּה , וּ מה וּת ערא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א.

דּ בי ּה . וּ מה דּ ּת ערא, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ כללא
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בּ גין וא לּ ין  שׂ נאוֹ י  לאכנעא הכא, דּ וד דּ אמר  ּת ּק וּ נין ּת ׁש עה ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
בּ יקיר וּ  ליּה  ואוֹ קיר דּ מלכּ א, דּ יקנא דּ אחיד  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מאן
מאי  בּ גיני ּה . עביד מל כּ א מלכּ א. מן דּ בעי מה כּ ל  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִעלּ אה,
דּ יקנא, בּ תר אזיל  גּ וּ פא אלּ א גּ וּ פא. ולא דּ יקנא, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַטעמא

גּ וּ פא. בּ תר אזיל לא שמא(ס "אודיקנא אתקרי  מתערא  דאשתליף ומה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
דביה) ומה תערא בכלא אדם אתקרי  יהו"ה  אתקרי  דביה  ומה תערא (ול"ג קדישא,

וגופא) עד ודיקנא חד מן חוּ ׁש בּ נא, האי  אתי  גּ ווני ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִוּ בתרי
י ּה , במרחב ענני  חד . יּ ּה , קראתי  ה ּמ צר  מן ּת רין: ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ דקאמרן .
לי  ה' ארבּ ע. אדם, לי  יּ ע שׂ ה מה  ּת לת . אירא, א לי ה' ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְּת רי.
בּ ה', לחסוֹ ת טוֹ ב ׁש יתא . בּ שוֹ נאי, אראה ואני  חמ ׁש . ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְבּ עוֹ זרי,
מ בּ טוֹ ח בּ יי לחסוֹ ת טוֹ ב ּת מנייא. בּ אדם, מבּ טוֹ ח ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה.

ּת ׁש עה. בה '.בּ נדיבים, לחסות טוב  ז. באדם. מבטוח  בה', לחסות טוב  (ס"א ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מבטוח  בנדיבים)ח .

מהמן  כּ ל דּ וד, א לּ א מיירי  קא  מאי  יּ "ּה , קראתי הּמ צר ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
קאמר. דּ א דּ דיקנא ּת ּק וּ נא על  הכא, יהודהדּ אמר  (רבי  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

לאתּפ ׁש טא,אמר ) דּ יקנא דּ ׁש ארי  מאתר  יּה , קראתי  הּמ צר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִמן
ּת ח וֹ ת מעילּ א, דּ אוּ דנין  ּפ תחא מּק ּמ י  דּ חיק, אתר  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְדּ ה וּ א 
וּ באתר זמני. ּת רי י"ה י "ּה  אמר  ּכ וּ בגין דּ רי ׁש א. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַשׂ ערי 

ובתר ) וׁש ארי (ס"א מא וּ דנוֹ י, ונחית דּ יקנא, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתּפ ׁש ט 
דּ חיל  דּ לא אתר דּ הוּ א אירא, א  לי יי אמר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאתּפ ׁש טא ,

דחיק) וכוּ ',(ס "א  אצטרי האי  האיוכל אתפשטותא ועל אתקרי  (אדם ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌
יקראאצטריך ) בּ גין  ועּמ ין, מלכין ּת חוֹ תיּה  לאכנע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד

דּ א. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ דיקנא
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 אמר א א  ? לא פל ועזריה  מיאל  חנניה   רא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמה 
 מאמר למצרי להרע  די  א פ את ילה עיפרְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה
ביל וכה  ה  אחת על   אנחנ  ה א ר ד ה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָל 

 ננר ְִֵב ד 
וג וֹ 'ה' אירא  א ו )לי רות:(קיח , מדרש חדש צ "ג :)[זוהר ר בּ י ,](דף אמר ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

אוֹ תם ׁש יּ ּפ ילוּ  ועזריה מי ׁש אל חנניה את ׁש כּ פתוּ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
אמר חנניה היּ וֹ קדת, האׁש  כּ בׁש ן  ֹקיח)לתו א(תהלים לי  ה' ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אמר מיׁש אל אדם . לי יּ עשׂ ה מה ל )אירא  ּת ירא(ירמיה אל ואּת ה ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
עזריה ה'. נאם אני  אּת כּ י י שׂ ראל  ּת חת ואל  יעקב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַעב דּ י

הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אמר  וגוֹ '. י שׂ ראל  ׁש מע מד )אמר , זה(ישעיה ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
א לה' יקראיאמר וזה אירא. א  לי ה' ׁש אמר חנניה, זה - ני  ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יעקב. עבדּ י  ּת ירא אל וא ּת ה ׁש אמר מיׁש אל , זה - יעקב ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְבׁש ם
א וכוּ '. י שׂ ראל ׁש מע ׁש אמר עזריה, זה - יכנּ ה י שׂ ראל  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוּ ב ׁש ם
דניּ אל  היה א ולּמ ה יחור וּ . ּפ ניו עּת ה וא יעקב  יב וֹ ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַעּת ה

האליל עּמ הם כּ ׁש ם בּ לטׁש אצּ ר, נקרא אני אמר, דניּ אל א לּ א ? ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
ׁש נּ אמר ד )ׁש לּ וֹ , וכתוּ ב(דניאל כוּ ', אלהי  כּ ׁש ם  (שםבּ לטׁש אצּ ר ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לדניּ אל .ב ) והׁש ּת חוה ּפ ניו על נפל  נבוּ כדנצּ ר הּמ ל ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָאז
הל בּ אׁש . ּת שׂ רפוּ ן א היהם ּפ סילי אמר, הוּ א  ּבּ ר ו ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

עּמ הם. היה  לאׁש ?וא ׁש נּ פלוּ  ועזריה  מי ׁש אל חנניה ראוּ  מה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
להרע  כּ די בּ אׁש  גּ וּ פם את  הּפ יל וּ  הצּ פרדּ עים אמר וּ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
אחת  על  אנחנוּ  - הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש ל בּ מאמר וֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמצרים,

רבּ וֹ ננוּ . כּ בוֹ ד  בּ ׁש ביל וכּמ ה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
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בּ גין וא לּ ין  שׂ נאוֹ י  לאכנעא הכא, דּ וד דּ אמר  ּת ּק וּ נין ּת ׁש עה ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
בּ יקיר וּ  ליּה  ואוֹ קיר דּ מלכּ א, דּ יקנא דּ אחיד  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מאן
מאי  בּ גיני ּה . עביד מל כּ א מלכּ א. מן דּ בעי מה כּ ל  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִעלּ אה,
דּ יקנא, בּ תר אזיל  גּ וּ פא אלּ א גּ וּ פא. ולא דּ יקנא, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַטעמא

גּ וּ פא. בּ תר אזיל לא שמא(ס "אודיקנא אתקרי  מתערא  דאשתליף ומה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
דביה) ומה תערא בכלא אדם אתקרי  יהו"ה  אתקרי  דביה  ומה תערא (ול"ג קדישא,

וגופא) עד ודיקנא חד מן חוּ ׁש בּ נא, האי  אתי  גּ ווני ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִוּ בתרי
י ּה , במרחב ענני  חד . יּ ּה , קראתי  ה ּמ צר  מן ּת רין: ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ דקאמרן .
לי  ה' ארבּ ע. אדם, לי  יּ ע שׂ ה מה  ּת לת . אירא, א לי ה' ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְּת רי.
בּ ה', לחסוֹ ת טוֹ ב ׁש יתא . בּ שוֹ נאי, אראה ואני  חמ ׁש . ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְבּ עוֹ זרי,
מ בּ טוֹ ח בּ יי לחסוֹ ת טוֹ ב ּת מנייא. בּ אדם, מבּ טוֹ ח ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה.

ּת ׁש עה. בה '.בּ נדיבים, לחסות טוב  ז. באדם. מבטוח  בה', לחסות טוב  (ס"א ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מבטוח  בנדיבים)ח .

מהמן  כּ ל דּ וד, א לּ א מיירי  קא  מאי  יּ "ּה , קראתי הּמ צר ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
קאמר. דּ א דּ דיקנא ּת ּק וּ נא על  הכא, יהודהדּ אמר  (רבי  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

לאתּפ ׁש טא,אמר ) דּ יקנא דּ ׁש ארי  מאתר  יּה , קראתי  הּמ צר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִמן
ּת ח וֹ ת מעילּ א, דּ אוּ דנין  ּפ תחא מּק ּמ י  דּ חיק, אתר  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְדּ ה וּ א 
וּ באתר זמני. ּת רי י"ה י "ּה  אמר  ּכ וּ בגין דּ רי ׁש א. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַשׂ ערי 

ובתר ) וׁש ארי (ס"א מא וּ דנוֹ י, ונחית דּ יקנא, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתּפ ׁש ט 
דּ חיל  דּ לא אתר דּ הוּ א אירא, א  לי יי אמר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאתּפ ׁש טא ,

דחיק) וכוּ ',(ס "א  אצטרי האי  האיוכל אתפשטותא ועל אתקרי  (אדם ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌
יקראאצטריך ) בּ גין  ועּמ ין, מלכין ּת חוֹ תיּה  לאכנע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד

דּ א. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ דיקנא
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אדם: בשׂ נאי:יהוזלי אראה ואני בּ עזרי לי 
תהלי זוהר 

 אמר א א  ? לא פל ועזריה  מיאל  חנניה   רא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמה 
 מאמר למצרי להרע  די  א פ את ילה עיפרְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה
ביל וכה  ה  אחת על   אנחנ  ה א ר ד ה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָל 

 ננר ְִֵב ד 
וג וֹ 'ה' אירא  א ו )לי רות:(קיח , מדרש חדש צ "ג :)[זוהר ר בּ י ,](דף אמר ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

אוֹ תם ׁש יּ ּפ ילוּ  ועזריה מי ׁש אל חנניה את ׁש כּ פתוּ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
אמר חנניה היּ וֹ קדת, האׁש  כּ בׁש ן  ֹקיח)לתו א(תהלים לי  ה' ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אמר מיׁש אל אדם . לי יּ עשׂ ה מה ל )אירא  ּת ירא(ירמיה אל ואּת ה ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
עזריה ה'. נאם אני  אּת כּ י י שׂ ראל  ּת חת ואל  יעקב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַעב דּ י

הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אמר  וגוֹ '. י שׂ ראל  ׁש מע מד )אמר , זה(ישעיה ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
א לה' יקראיאמר וזה אירא. א  לי ה' ׁש אמר חנניה, זה - ני  ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יעקב. עבדּ י  ּת ירא אל וא ּת ה ׁש אמר מיׁש אל , זה - יעקב ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְבׁש ם
א וכוּ '. י שׂ ראל ׁש מע ׁש אמר עזריה, זה - יכנּ ה י שׂ ראל  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוּ ב ׁש ם
דניּ אל  היה א ולּמ ה יחור וּ . ּפ ניו עּת ה וא יעקב  יב וֹ ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַעּת ה

האליל עּמ הם כּ ׁש ם בּ לטׁש אצּ ר, נקרא אני אמר, דניּ אל א לּ א ? ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
ׁש נּ אמר ד )ׁש לּ וֹ , וכתוּ ב(דניאל כוּ ', אלהי  כּ ׁש ם  (שםבּ לטׁש אצּ ר ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לדניּ אל .ב ) והׁש ּת חוה ּפ ניו על נפל  נבוּ כדנצּ ר הּמ ל ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָאז
הל בּ אׁש . ּת שׂ רפוּ ן א היהם ּפ סילי אמר, הוּ א  ּבּ ר ו ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

עּמ הם. היה  לאׁש ?וא ׁש נּ פלוּ  ועזריה  מי ׁש אל חנניה ראוּ  מה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
להרע  כּ די בּ אׁש  גּ וּ פם את  הּפ יל וּ  הצּ פרדּ עים אמר וּ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
אחת  על  אנחנוּ  - הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש ל בּ מאמר וֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמצרים,

רבּ וֹ ננוּ . כּ בוֹ ד  בּ ׁש ביל וכּמ ה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
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בּ יהוח לחסוֹ ת בּ אדם:טוֹ ב טוֹ בטמבּ טח 
בּ יהו בּ נדיבים:לחסוֹ ת גּ וֹ יםימבּ טח כּ ל 

יהו ׁש ם בּ  אמילם:סבבוּ ני גםיאכּ י סבּ וּ ני 
תהלי זוהר 

מל ה רכת ת א רר יתע מ ה  תא יע אמר ... ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹיעקב 
רא י  מק על  ל הע ויתק  דדי ְְְִִִֵַַַָָָָָה

וגוֹ 'ּכ ל סבבוּ ני י)גּ וֹ ים תולדות:(קיח , פ' ח "א קמו.)[זוהר ראה](דף  בּ א ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌
בּ אוֹ תּה  אביו ׁש ל אחת  יעקב : התבּ ר בּ רכוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
הכינה, ׁש ל ואחת  הבּ רכוֹ ת. אוֹ תן כּ ל את והרויח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתעּק מ וּ ת,
ׁש כּ תוּ ב  מלּ בן, בּ א כּ ׁש היה הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תוֹ   ֶׁש בּ ר◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ההוּ א,  הּמ לא אוֹ תוֹ  ׁש בּ ר ואחת יעקב. את אהים ַויבר◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אביו  אוֹ תוֹ   ׁש בּ ר אחרת בּ רכה ואחת עשׂ ו. ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַהממנּ ה
בּ זּ מן  וגוֹ '. את יבר ׁש דּ י  ואל  ׁש כּ תוּ ב ארם, לפדּ ן ְכּ ׁש הל◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
בּ איזוֹ  אמר , הלּ לוּ , הבּ רכוֹ ת בּ כל עצמוֹ  את יעקב ׁש ראה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַההוּ א

כּ עת אׁש ּת ּמ ׁש  מהם  בּ חלּ ׁש הבּ רכה  אׁש ּת ּמ ׁש  כּ עת  אמר, ? ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
היא וּ מי גּ ב ׁש בּ הן, על ואף אביו. אוֹ תוֹ  ׁש בּ ר האחרוֹ נה, זוֹ  ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

הזּ ה הע וֹ לם בּ ׁש לט וֹ ן חזקה אינּה  אמר , חזקה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶׁש היא
בּ ּה , ואׁש ּת ּמ ׁש  זוֹ  את עכ ׁש ו אּט ל יעקב, אמר  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָכּ ראׁש וֹ נה.
אחרי , וּ לבני לי ׁש אצטר לזמן האחר וֹ ת אוֹ תן כּ ל  את ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְואעביר

ׁש יּ תכּ נּ סוּ מתי  בּ זמן העוֹ לם,? מן בּ ני את להאביד הע ּמ ים כּ ל ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
סבבוּ ני  גם סבּ וּ ני  אמילם. כּ י  ה' בּ ׁש ם סבב וּ ני גּ וֹ ים כּ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש ׁש ה כּ לּפ י ׁש ׁש ה, כּ אן הנּ ה וגוֹ '. כדברים  סבּ וּ ני  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוגוֹ '.
- ׁש ּת ים אביו. ׁש ל הראׁש וֹ נוֹ ת הבּ רכוֹ ת אוֹ תן - אחת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש אר וּ .
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תהלי זוהר 

אוֹ תן  - ׁש ׁש  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  א וֹ ת וֹ  ׁש בּ ר בּ רכ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תן
לׁש ם יעקב, אמר ההוּ א. ה ּמ לא אוֹ תוֹ  ׁש בּ ר ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכוֹ ת
העוֹ לם, כּ ל ׁש ל  העּמ ים וכל הּמ לכים אל  אוֹ תן, ָצרי◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
למל בּ זה. לי  דּ י  ע שׂ ו כּ ל ּפ י וכעת לׁש ם , אוֹ תן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְואעביר
קרבוֹ ת ל וֹ חמי  בּ עלי  כּ ּמ ה חזקים, לגיוֹ נוֹ ת כּ ּמ ה לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
לה לּ חם חזקים מלכים כּ לּפ י ׁש ּמ ז ּמ נים בּ ּק רבוֹ ת, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה לּ חם
אמר, ר וֹ צח. אחד ׁש וֹ דד  על ׁש מע  בּ ינתים קרבוֹ ת. ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם
הלּ גיוֹ נוֹ ת מכּ ל ל וֹ , אמרוּ  ל ׁש ם. ילכוּ  הלּ לוּ  הערים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני

אלּ וּ  א לּ א לׁש ם ׁש וֹ לח אינ  ּאוֹ תוֹ ׁש ל כּ לּפ י אמר , ? ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אעביר ה ּק רב  וּ בעלי לגיוֹ נוֹ תי כּ ל ׁש הרי בּ אלּ וּ , דּ י ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַהוֹ דד
כּ ׁש יּ צטרכוּ  הּק רב בּ יוֹ ם החזקים. הּמ לכים לאוֹ תם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם

יהי וּ . ◌ְ◌ִ◌ִלי ,

הלּ ל וּ .אף בּ בּ רכ וֹ ת כּ עת לי  דּ י עשׂ ו, כּ ל ּפ י אמר  יעקב   ּכ ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הּמ לכים כּ ל  כּ ל ּפ י לבני  ׁש יּ צרכ וּ  ההוּ א לזּ מן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 
אוֹ תוֹ  כּ ׁש יּ גּ יע אוֹ תם. אעלה הע וֹ לם, כּ ל ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהלּ יטים
ויתקיּ ם ה צּ דדים, מכּ ל הבּ רכ וֹ ת אוֹ תן יתע וֹ ררוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן,
ּת קוּ ם והלאה ההוּ א וּ מהיּ וֹ ם כּ רא וּ י. ק יּ וּ מוֹ  על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  אחרת, מלכוּ ת ׁש אר כּ ל על הזּ וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכ וּ ת

ב )ׁש כּ תוּ ב והיא(דניאל הּמ לכיּ וֹ ת  אלּ וּ  כּ ל וּ תכ לּ ה ּת כּת ת ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌
וא ההר מן  ׁש נּ גזרת ההיא  האבן והינוּ  לע וֹ לם. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָתקוּ ם 

הזּ וֹ  האבן מי ישׂ ראל. אבן  רעה מם ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ?בּ יּ דים, ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
שׂ מּת י  אׁש ר הזאת והאבן ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י שׂ ראל , כּ נסת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְזוֹ 

וגוֹ '. ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַמצּ בה
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בּ יהוח לחסוֹ ת בּ אדם:טוֹ ב טוֹ בטמבּ טח 
בּ יהו בּ נדיבים:לחסוֹ ת גּ וֹ יםימבּ טח כּ ל 

יהו ּב ׁש ם אמילם:סבבוּ ני גםיאכּ י סבּ וּ ני 
תהלי זוהר 

מל ה רכת ת א רר יתע מ ה  תא יע אמר ... ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹיעקב 
רא י  מק על  ל הע ויתק  דדי ְְְִִִֵַַַָָָָָה

וגוֹ 'ּכ ל סבבוּ ני י)גּ וֹ ים תולדות:(קיח , פ' ח "א קמו.)[זוהר ראה](דף  בּ א ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌
בּ אוֹ תּה  אביו ׁש ל אחת  יעקב : התבּ ר בּ רכוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
הכינה, ׁש ל ואחת  הבּ רכוֹ ת. אוֹ תן כּ ל את והרויח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתעּק מ וּ ת,
ׁש כּ תוּ ב  מלּ בן, בּ א כּ ׁש היה הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תוֹ   ֶׁש בּ ר◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ההוּ א,  הּמ לא אוֹ תוֹ  ׁש בּ ר ואחת יעקב. את אהים ַויבר◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אביו  אוֹ תוֹ   ׁש בּ ר אחרת בּ רכה ואחת עשׂ ו. ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַהממנּ ה
בּ זּ מן  וגוֹ '. את יבר ׁש דּ י  ואל  ׁש כּ תוּ ב ארם, לפדּ ן ְכּ ׁש הל◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
בּ איזוֹ  אמר , הלּ לוּ , הבּ רכוֹ ת בּ כל עצמוֹ  את יעקב ׁש ראה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַההוּ א

כּ עת אׁש ּת ּמ ׁש  מהם  בּ חלּ ׁש הבּ רכה  אׁש ּת ּמ ׁש  כּ עת  אמר, ? ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
היא וּ מי גּ ב ׁש בּ הן, על ואף אביו. אוֹ תוֹ  ׁש בּ ר האחרוֹ נה, זוֹ  ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

הזּ ה הע וֹ לם בּ ׁש לט וֹ ן חזקה אינּה  אמר , חזקה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶׁש היא
בּ ּה , ואׁש ּת ּמ ׁש  זוֹ  את עכ ׁש ו אּט ל יעקב, אמר  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָכּ ראׁש וֹ נה.
אחרי , וּ לבני לי ׁש אצטר לזמן האחר וֹ ת אוֹ תן כּ ל  את ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְואעביר

ׁש יּ תכּ נּ סוּ מתי  בּ זמן העוֹ לם,? מן בּ ני את להאביד הע ּמ ים כּ ל ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
סבבוּ ני  גם סבּ וּ ני  אמילם. כּ י  ה' בּ ׁש ם סבב וּ ני גּ וֹ ים כּ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש ׁש ה כּ לּפ י ׁש ׁש ה, כּ אן הנּ ה וגוֹ '. כדברים  סבּ וּ ני  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוגוֹ '.
- ׁש ּת ים אביו. ׁש ל הראׁש וֹ נוֹ ת הבּ רכוֹ ת אוֹ תן - אחת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש אר וּ .
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תהלי זוהר 

אוֹ תן  - ׁש ׁש  הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  א וֹ ת וֹ  ׁש בּ ר בּ רכ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תן
לׁש ם יעקב, אמר ההוּ א. ה ּמ לא אוֹ תוֹ  ׁש בּ ר ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכוֹ ת
העוֹ לם, כּ ל ׁש ל  העּמ ים וכל הּמ לכים אל  אוֹ תן, ָצרי◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
למל בּ זה. לי  דּ י  ע שׂ ו כּ ל ּפ י וכעת לׁש ם , אוֹ תן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְואעביר
קרבוֹ ת ל וֹ חמי  בּ עלי  כּ ּמ ה חזקים, לגיוֹ נוֹ ת כּ ּמ ה לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
לה לּ חם חזקים מלכים כּ לּפ י ׁש ּמ ז ּמ נים בּ ּק רבוֹ ת, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה לּ חם
אמר, ר וֹ צח. אחד ׁש וֹ דד  על ׁש מע  בּ ינתים קרבוֹ ת. ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם
הלּ גיוֹ נוֹ ת מכּ ל ל וֹ , אמרוּ  ל ׁש ם. ילכוּ  הלּ לוּ  הערים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני

אלּ וּ  א לּ א לׁש ם ׁש וֹ לח אינ  ּאוֹ תוֹ ׁש ל כּ לּפ י אמר , ? ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אעביר ה ּק רב  וּ בעלי לגיוֹ נוֹ תי כּ ל ׁש הרי בּ אלּ וּ , דּ י ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַהוֹ דד
כּ ׁש יּ צטרכוּ  הּק רב בּ יוֹ ם החזקים. הּמ לכים לאוֹ תם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם

יהי וּ . ◌ְ◌ִ◌ִלי ,

הלּ ל וּ .אף בּ בּ רכ וֹ ת כּ עת לי  דּ י עשׂ ו, כּ ל ּפ י אמר  יעקב   ּכ ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הּמ לכים כּ ל  כּ ל ּפ י לבני  ׁש יּ צרכ וּ  ההוּ א לזּ מן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 
אוֹ תוֹ  כּ ׁש יּ גּ יע אוֹ תם. אעלה הע וֹ לם, כּ ל ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהלּ יטים
ויתקיּ ם ה צּ דדים, מכּ ל הבּ רכ וֹ ת אוֹ תן יתע וֹ ררוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן,
ּת קוּ ם והלאה ההוּ א וּ מהיּ וֹ ם כּ רא וּ י. ק יּ וּ מוֹ  על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  אחרת, מלכוּ ת ׁש אר כּ ל על הזּ וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכ וּ ת

ב )ׁש כּ תוּ ב והיא(דניאל הּמ לכיּ וֹ ת  אלּ וּ  כּ ל וּ תכ לּ ה ּת כּת ת ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌
וא ההר מן  ׁש נּ גזרת ההיא  האבן והינוּ  לע וֹ לם. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָתקוּ ם 

הזּ וֹ  האבן מי ישׂ ראל. אבן  רעה מם ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ?בּ יּ דים, ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
שׂ מּת י  אׁש ר הזאת והאבן ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י שׂ ראל , כּ נסת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְזוֹ 

וגוֹ '. ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַמצּ בה
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מיד  האד את חה  האד אצל  תמיד מצא  הרע  ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָיצר 
ה "ה  מע ת להסט  ת א לדחת  ְְְְִִֵֶַַָָורצה

וגו 'דּ חה יג)דחיתני וישלח:(קיח, פ' ח"א  קעט.[זוהר רבּ י ])(דף ּפ תח  ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ואמר , קיח)אלעזר  עזרני .(תהלים וה' לנּפ ל  דחיתני דּ חה ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌

לכּת ב  צרי היה דחוּ ני  דּ חה דחיתני, דּ חהדּ חה זּ ה  מה  ! ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֹ
ור וֹ צהדחיתני  ּת מיד האדם  את ׁש דּ וֹ חה האחר  צד זה אלּ א ? ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

יצר וזהוּ  ה וּ א ,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מעם וּ להסטוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלדחוֹ ת
דּ חה ואמר  דּ וד  חזר וּ כנגדּ וֹ  האדם, אצל  תמיד ׁש נּ מצא  ֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהרע
אוֹ תן  בּ כל אליו מׁש ּת דּ ל היה ׁש ה וּ א  מוּ ם לנּפ ל, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְדחיתני
דּ חה דּ וד , אמר ועליו הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מעם להסטוֹ תוֹ  ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָצרוֹ ת
ועל  .ליד נמסרּת י ׁש א - עזרני וה' בּ גּ יהנּ ם, - לנ ּפ ל ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְדחיתני
הּק דוֹ ׁש  ואז עליו, יׁש ט ׁש א כּ די מ ּמ נּ וּ  להזּ הר לאדם י ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶזה

ׁש כּ תוּ ב דּ רכיו, בּ כל אוֹ תוֹ  ׁש וֹ מר  הוּ א  ּיג )בּ רו ּת ל(משלי  אז ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
תגּ וֹ ף , א  ורגל  ּדּ רכ ד )לבטח ואם(שם צעד יצר  א  בּ לכּת ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

וכתוּ ב תכּ ׁש ל, א הוֹ ל(שם)ּת רוּ ץ נגּה  כּ אוֹ ר צדּ יקים וארח ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌
י שׂ ראל  אׁש ריהם יהוּ דה, רבּ י אמר ה יּ וֹ ם. נכוֹ ן עד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָואוֹ ר
הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תם ׁש וֹ מר  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

ס)ׁש כּ תוּ ב  בּ ר וּ (ישעיה ארץ . יירׁש וּ  לעוֹ לם  צדּ יקים כּ לּ ם  ועּמ ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ואמן. אמן לעוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְה'
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ׁש וּ עה:יד לי לי ויהי יּה  וזמרת ויׁש וּ עהטועזּ י רנּ ה קוֹ ל 
יהו ימין צדּ יקים חיל:בּ אהלי ימיןטזעשׂ ה 

יהויהו ימין חיל:רוֹ ממה איזעשׂ ה 
יּה : מעשׂ י ואסּפ ר אחיה כּ י יּס יחאמוּ ת יּ ּה יּס ר רנּ י 

תהלי זוהר 

ל מהע מות ינע   ימינ את ה א ר דה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָע רר
וגוֹ 'ימין  חיל ע שׂ ה טז)ה' ויחי :(קיח, פ' ח"א ריט:)[זוהר אמר](דף ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

לנצח הּמ ות בּ לּ ע ׁש כּ ת וּ ב מהוּ  חיּ יא, ל וֹ ,רבּ י אמר  ? ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌
מהעוֹ לם, מות י ּמ נע ימינוֹ , את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ עוֹ רר
ׁש ל  בּ ימינוֹ  ישׂ ראל כּ ׁש יּ תעוֹ ררוּ  א לּ א זוֹ  ימין תתע וֹ רר ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוא

זּ ה וּ מה הוּ א,  ּבּ ר ו בּ ּה הּק ד וֹ ׁש  ׁש כּ תוּ ב ּת וֹ רה לג )? (דברים ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
זמן בּ אוֹ תוֹ  למוֹ . דּ ת אׁש  קיח)מימינ וֹ  חיל (תהלים עשׂ ה ה' ימין ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌

י ּה . מעשׂ י  ואסּפ ר אחיה כּ י אמוּ ת א ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוגוֹ ',

יּ ּה יּס ר יח )וג וֹ 'י ּס רנּ י בלק :(קיח , פ' ח "ג ר"ה.)[זוהר  את](דף אמר הּמ ל דּ וד  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש היתה ההבטחה  על ואמר העוֹ לם בּ זה עשׂ ה מה כּ ל על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶזה

ּפ  הזּ ה. בּ עוֹ לם  עבר מה  כּ ל  על עוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  ואמר,ל וֹ  קיח)תח (תהלים  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
מה כּ ל על זה את  אמר הּמ ל דּ וד  וגוֹ '. יּ ּה  יּס רנּ י  עשׂ ה(שעבר)יּס ר  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מה כּ ל על עוֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  ל וֹ  ׁש היתה  ההבטחה על ואמר העוֹ לם, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ זה
והיה אוֹ תוֹ , ׁש רדפוּ  הזּ ה, בּ עוֹ לם  נכריּ ה,(לו )עבר בּ ארץ  בּ וֹ רח ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וא ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הצּ ילוֹ  וּ מכּ לּ ם ּפ ל ׁש ּת ים, וּ בארץ מ וֹ אב ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ
העוֹ לם. אוֹ תוֹ  ׁש ל ההבטחה על ואמר  למ וּ ת, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהׁש איר וֹ 

לקיתי אמר כּ אן הוּ א,  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  חטאתי כּ אן אם דּ וד, ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
וא חטאתי, מה מכּ ל  אוֹ תי וטהר ענׁש י , ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוקבּ לּת י 
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יהו ׁש ם בּ  אמילם:סבבוּ ני סבּ וּ נייבכּ י 
יהו ׁש ם בּ  קוֹ צים כּ אׁש  דּ עכוּ  כּ יכדבוֹ רים 

ויהויגאמילם: לנּפ ל דחיתני עזרני:דּ חה 
תהלי זוהר 

מיד  האד את חה  האד אצל  תמיד מצא  הרע  ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָיצר 
ה "ה  מע ת להסט  ת א לדחת  ְְְְִִֵֶַַָָורצה

וגו 'דּ חה יג)דחיתני וישלח:(קיח, פ' ח"א  קעט.[זוהר רבּ י ])(דף ּפ תח  ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ואמר , קיח)אלעזר  עזרני .(תהלים וה' לנּפ ל  דחיתני דּ חה ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌

לכּת ב  צרי היה דחוּ ני  דּ חה דחיתני, דּ חהדּ חה זּ ה  מה  ! ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֹ
ור וֹ צהדחיתני  ּת מיד האדם  את ׁש דּ וֹ חה האחר  צד זה אלּ א ? ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

יצר וזהוּ  ה וּ א ,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מעם וּ להסטוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלדחוֹ ת
דּ חה ואמר  דּ וד  חזר וּ כנגדּ וֹ  האדם, אצל  תמיד ׁש נּ מצא  ֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהרע
אוֹ תן  בּ כל אליו מׁש ּת דּ ל היה ׁש ה וּ א  מוּ ם לנּפ ל, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְדחיתני
דּ חה דּ וד , אמר ועליו הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מעם להסטוֹ תוֹ  ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָצרוֹ ת
ועל  .ליד נמסרּת י ׁש א - עזרני וה' בּ גּ יהנּ ם, - לנ ּפ ל ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְדחיתני
הּק דוֹ ׁש  ואז עליו, יׁש ט ׁש א כּ די מ ּמ נּ וּ  להזּ הר לאדם י ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶזה

ׁש כּ תוּ ב דּ רכיו, בּ כל אוֹ תוֹ  ׁש וֹ מר  הוּ א  ּיג )בּ רו ּת ל(משלי  אז ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
תגּ וֹ ף , א  ורגל  ּדּ רכ ד )לבטח ואם(שם צעד יצר  א  בּ לכּת ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

וכתוּ ב תכּ ׁש ל, א הוֹ ל(שם)ּת רוּ ץ נגּה  כּ אוֹ ר צדּ יקים וארח ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌
י שׂ ראל  אׁש ריהם יהוּ דה, רבּ י אמר ה יּ וֹ ם. נכוֹ ן עד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָואוֹ ר
הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תם ׁש וֹ מר  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

ס)ׁש כּ תוּ ב  בּ ר וּ (ישעיה ארץ . יירׁש וּ  לעוֹ לם  צדּ יקים כּ לּ ם  ועּמ ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ואמן. אמן לעוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְה'
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ׁש וּ עה:יד לי לי ויהי יּה  וזמרת ויׁש וּ עהטועזּ י רנּ ה קוֹ ל 
יהו ימין צדּ יקים חיל:בּ אהלי ימיןטזעשׂ ה 

יהויהו ימין חיל:רוֹ ממה איזעשׂ ה 
יּה : מעשׂ י ואסּפ ר אחיה כּ י יּס יחאמוּ ת יּ ּה יּס ר רנּ י 

תהלי זוהר 

ל מהע מות ינע   ימינ את ה א ר דה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָע רר
וגוֹ 'ימין  חיל ע שׂ ה טז)ה' ויחי :(קיח, פ' ח"א ריט:)[זוהר אמר](דף ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

לנצח הּמ ות בּ לּ ע ׁש כּ ת וּ ב מהוּ  חיּ יא, ל וֹ ,רבּ י אמר  ? ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌
מהעוֹ לם, מות י ּמ נע ימינוֹ , את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ עוֹ רר
ׁש ל  בּ ימינוֹ  ישׂ ראל כּ ׁש יּ תעוֹ ררוּ  א לּ א זוֹ  ימין תתע וֹ רר ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוא

זּ ה וּ מה הוּ א,  ּבּ ר ו בּ ּה הּק ד וֹ ׁש  ׁש כּ תוּ ב ּת וֹ רה לג )? (דברים ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
זמן בּ אוֹ תוֹ  למוֹ . דּ ת אׁש  קיח)מימינ וֹ  חיל (תהלים עשׂ ה ה' ימין ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌

י ּה . מעשׂ י  ואסּפ ר אחיה כּ י אמוּ ת א ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוגוֹ ',

יּ ּה יּס ר יח )וג וֹ 'י ּס רנּ י בלק :(קיח , פ' ח "ג ר"ה.)[זוהר  את](דף אמר הּמ ל דּ וד  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש היתה ההבטחה  על ואמר העוֹ לם בּ זה עשׂ ה מה כּ ל על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶזה

ּפ  הזּ ה. בּ עוֹ לם  עבר מה  כּ ל  על עוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  ואמר,ל וֹ  קיח)תח (תהלים  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
מה כּ ל על זה את  אמר הּמ ל דּ וד  וגוֹ '. יּ ּה  יּס רנּ י  עשׂ ה(שעבר)יּס ר  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מה כּ ל על עוֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  ל וֹ  ׁש היתה  ההבטחה על ואמר העוֹ לם, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ זה
והיה אוֹ תוֹ , ׁש רדפוּ  הזּ ה, בּ עוֹ לם  נכריּ ה,(לו )עבר בּ ארץ  בּ וֹ רח ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וא ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הצּ ילוֹ  וּ מכּ לּ ם ּפ ל ׁש ּת ים, וּ בארץ מ וֹ אב ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ
העוֹ לם. אוֹ תוֹ  ׁש ל ההבטחה על ואמר  למ וּ ת, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהׁש איר וֹ 

לקיתי אמר כּ אן הוּ א,  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  חטאתי כּ אן אם דּ וד, ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
וא חטאתי, מה מכּ ל  אוֹ תי וטהר ענׁש י , ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוקבּ לּת י 
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נתנני: א בםיטולּמ ות אבא צדק ׁש ערי לי ּפ תחוּ  
יּה : ליהוכ אוֹ דה הער בוֹ :זה יבאוּ  צדּ יקים 

תהלי זוהר 

יּס רנּ י  יּס ר  ודּ אי  מיתה, לאחר  ההוּ א לעוֹ לם ׁש לּ י  ענׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִהׁש איר 
בּ אוֹ תוֹ  - נתנני א ולּמ ות לנּק וֹ תני , כּ די  הזּ ה בּ עוֹ לם - ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָיּ ּה 
נּק ה הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הרי  ואני, נקמה. מּמ נּ י  לקחת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ׁש א צרי אני והלאה מכּ אן הזּ ה, בּ עוֹ לם אחת ּפ עם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִאוֹ תי 

הבּ א. בּ ע וֹ לם בּ בוּ ׁש ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

העלינ ת ה רגת ל  עתידת  ה לת מ  יצא ראל  זמְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
רא י  עליה ְֲִֵֶָָלרת

וגוֹ 'ּפ תחוּ  צדק ׁש ערי  יט)לי וירא :(קיח, פ' ח"א קג :)[זוהר בּ א](דף  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֹ
ידוּ ע  וּ מהם לדר גּ ה, ודרגּ ה  לפתח ּפ תח  י ׁש  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְראה,
ׁש ל  ּפ תח זהוּ  - האהל ּפ תח הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ בוֹ דוֹ 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  קיח)צדק, זהוּ (שם וגוֹ '. צד"ק ׁש ער "י ל"י  ּפ תח "וּ  ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
הּפ תחים ׁש אר  כּ ל  נראים הזּ ה וּ בּפ תח בּ וֹ , להכּ נס ראׁש וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶּפ תח

לזה ׁש זּ וֹ כה מי ׁש אר[לפתח]העליוֹ נים. וּ בכל  א וֹ ת וֹ  לדעת זוֹ כה , ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
א זה ׁש ּפ תח ועכ ׁש ו עליו. ׁש וֹ רים ׁש כּ לּ ם מוּ ם ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּפ תחים ,
מ ּמ נּ וּ  הסּת לּ קוּ  ה ּפ תחים וכל בּ גּ ל וּ ת ׁש יּ שׂ ראל מוּ ם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָנוֹ דע,
מן  יצאוּ  ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן אבל ולדבּ ק. לדעת יכוֹ לים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוא
כּ ראוּ י . עליו לׁש רוֹ ת העליוֹ נוֹ ת הדּ רגוֹ ת  כּ ל עתיד וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַהגּ לוּ ת ,
היוּ  א מה נכ בּ דה עלי וֹ נה חכמה העוֹ לם  בּ ני  ידע וּ  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְואז

ׁש כּ תוּ ב לזה, מּק דם יא)יוֹ דעים  ע (ישעיה רוּ חונחה ה' ר וּ ח ליו ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ לּ ם ה'. ויראת דּ עת רוּ ח  וּ גבוּ רה  עצה ר וּ ח  וּ בינה ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחכמה
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תהלי זוהר 

האהל , ּפ תח ׁש הוּ א  ה זּ ה , הּת חּת וֹ ן ה ּפ תח  על לׁש רוֹ ת ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲעתידים 
העוֹ לם, לדוּ ן כּ די הּמ ׁש יח מל על לׁש רוֹ ת עתידים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם

וגוֹ '. דּ לּ ים בּ צדק וׁש פט  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

ערי  לכ אפ ח  ואני מחט  ל פתח תח לי ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָתחי
ניְִֶעלי

וגוֹ 'ּפ תח וּ  צדק ׁש ערי  יט)לי  אמור:(קיח , פ' ויקרא צ"ה .)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

לכם אפּת ח ואני  מחט, ׁש ל כּ פתח וֹ  ּפ תח לי  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִּפ תחי 
אוֹ תי  להכניס הּפ תח ׁש הרי אחתי , לי  ּפ תחי עליוֹ נים. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים
הּפ תח הוּ א אּת  , ּב אלּ א בּ ני  אצלי יכּ נסוּ  ׁש א , ּב ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָהוּ א

אוֹ תי  סגוּ ר,(בך )להכניס אני הרי , פתח תפ ּת חי  א אּת  אם . ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
כּ ן  ועל ודּ אי. לי ּפ תחי  לי . ּפ תחי   ּכ מוּ ם אוֹ תי . ימצאוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

אמר , לּמ ל להכּ נס כּ ׁש רצה דּ וד, קיח)אמר לי (תהלים  ּפ תחוּ  ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הּפ תח ודּ אי  זהוּ  לה ', הער  זה י ּה . אוֹ דה בם אבא צדק ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי 
ועל  בּ וֹ , וּ להדּ בק אוֹ תוֹ  למצא לה', הער זה .לּמ ל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה כּ נס
, ע ּמ להז דּ וּ ג כּ די  וגוֹ '. ׁש ראׁש י רעיתי אחתי לי  ּפ תחי  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵכּ ן

לעוֹ למים בּ ׁש ל וֹ ם  עּמ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולהי וֹ ת

אהבה , קרא  זה  ער  ל  תח :לה יאמר  ה נז ט ב   ת ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹא
 תדר פי  ינס צ יק ל בה , קרא  זה  ער   ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָא

וג וֹ 'ּפ תח וּ  צדק ׁש ערי  יט)לי  נשא:(קיח, פ' ח"ג קכ"ב.)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

סוֹ דוֹ ת לדעת  וי כּ נס רׁש ע ׁש הוּ א מי זה, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
נחׁש ים ואפלה,  חׁש ׁש נּ קראים חבּ לה מלאכי  כּ ּמ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
י כּ נס  ׁש א מחׁש ב ּת וֹ  וּ מבלבּ לים נקראים, בּ ר  חיּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְועקר בּ ים,
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תהלי זוהר 

יּס רנּ י  יּס ר  ודּ אי  מיתה, לאחר  ההוּ א לעוֹ לם ׁש לּ י  ענׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִהׁש איר 
בּ אוֹ תוֹ  - נתנני א ולּמ ות לנּק וֹ תני , כּ די  הזּ ה בּ עוֹ לם - ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָיּ ּה 
נּק ה הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הרי  ואני, נקמה. מּמ נּ י  לקחת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ׁש א צרי אני והלאה מכּ אן הזּ ה, בּ עוֹ לם אחת ּפ עם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִאוֹ תי 

הבּ א. בּ ע וֹ לם בּ בוּ ׁש ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

העלינ ת ה רגת ל  עתידת  ה לת מ  יצא ראל  זמְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
רא י  עליה ְֲִֵֶָָלרת

וגוֹ 'ּפ תחוּ  צדק ׁש ערי  יט)לי וירא :(קיח, פ' ח"א קג :)[זוהר בּ א](דף  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֹ
ידוּ ע  וּ מהם לדר גּ ה, ודרגּ ה  לפתח ּפ תח  י ׁש  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְראה,
ׁש ל  ּפ תח זהוּ  - האהל ּפ תח הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ בוֹ דוֹ 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  קיח)צדק, זהוּ (שם וגוֹ '. צד"ק ׁש ער "י ל"י  ּפ תח "וּ  ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
הּפ תחים ׁש אר  כּ ל  נראים הזּ ה וּ בּפ תח בּ וֹ , להכּ נס ראׁש וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶּפ תח

לזה ׁש זּ וֹ כה מי ׁש אר[לפתח]העליוֹ נים. וּ בכל  א וֹ ת וֹ  לדעת זוֹ כה , ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
א זה ׁש ּפ תח ועכ ׁש ו עליו. ׁש וֹ רים ׁש כּ לּ ם מוּ ם ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּפ תחים ,
מ ּמ נּ וּ  הסּת לּ קוּ  ה ּפ תחים וכל בּ גּ ל וּ ת ׁש יּ שׂ ראל מוּ ם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָנוֹ דע,
מן  יצאוּ  ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן אבל ולדבּ ק. לדעת יכוֹ לים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוא
כּ ראוּ י . עליו לׁש רוֹ ת העליוֹ נוֹ ת הדּ רגוֹ ת  כּ ל עתיד וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַהגּ לוּ ת ,
היוּ  א מה נכ בּ דה עלי וֹ נה חכמה העוֹ לם  בּ ני  ידע וּ  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְואז

ׁש כּ תוּ ב לזה, מּק דם יא)יוֹ דעים  ע (ישעיה רוּ חונחה ה' ר וּ ח ליו ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ לּ ם ה'. ויראת דּ עת רוּ ח  וּ גבוּ רה  עצה ר וּ ח  וּ בינה ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחכמה
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תהלי זוהר 

האהל , ּפ תח ׁש הוּ א  ה זּ ה , הּת חּת וֹ ן ה ּפ תח  על לׁש רוֹ ת ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲעתידים 
העוֹ לם, לדוּ ן כּ די הּמ ׁש יח מל על לׁש רוֹ ת עתידים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם

וגוֹ '. דּ לּ ים בּ צדק וׁש פט  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

ערי  לכ אפ ח  ואני מחט  ל פתח תח לי ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָתחי
ניְִֶעלי

וגוֹ 'ּפ תח וּ  צדק ׁש ערי  יט)לי  אמור:(קיח , פ' ויקרא צ"ה .)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

לכם אפּת ח ואני  מחט, ׁש ל כּ פתח וֹ  ּפ תח לי  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִּפ תחי 
אוֹ תי  להכניס הּפ תח ׁש הרי אחתי , לי  ּפ תחי עליוֹ נים. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים
הּפ תח הוּ א אּת  , ּב אלּ א בּ ני  אצלי יכּ נסוּ  ׁש א , ּב ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָהוּ א

אוֹ תי  סגוּ ר,(בך )להכניס אני הרי , פתח תפ ּת חי  א אּת  אם . ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
כּ ן  ועל ודּ אי. לי ּפ תחי  לי . ּפ תחי   ּכ מוּ ם אוֹ תי . ימצאוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

אמר , לּמ ל להכּ נס כּ ׁש רצה דּ וד, קיח)אמר לי (תהלים  ּפ תחוּ  ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הּפ תח ודּ אי  זהוּ  לה ', הער  זה י ּה . אוֹ דה בם אבא צדק ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי 
ועל  בּ וֹ , וּ להדּ בק אוֹ תוֹ  למצא לה', הער זה .לּמ ל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה כּ נס
, ע ּמ להז דּ וּ ג כּ די  וגוֹ '. ׁש ראׁש י רעיתי אחתי לי  ּפ תחי  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵכּ ן

לעוֹ למים בּ ׁש ל וֹ ם  עּמ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולהי וֹ ת

אהבה , קרא  זה  ער  ל  תח :לה יאמר  ה נז ט ב   ת ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹא
 תדר פי  ינס צ יק ל בה , קרא  זה  ער   ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָא

וג וֹ 'ּפ תח וּ  צדק ׁש ערי  יט)לי  נשא:(קיח, פ' ח"ג קכ"ב.)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

סוֹ דוֹ ת לדעת  וי כּ נס רׁש ע ׁש הוּ א מי זה, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
נחׁש ים ואפלה,  חׁש ׁש נּ קראים חבּ לה מלאכי  כּ ּמ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
י כּ נס  ׁש א מחׁש ב ּת וֹ  וּ מבלבּ לים נקראים, בּ ר  חיּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְועקר בּ ים,
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הם הוֹ מרים כּ ל טוֹ ב, ׁש הוּ א מי  אבל ׁש לּ וֹ . ׁש אינ וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלמק וֹ ם
ויכניס וּ  סנגוֹ ר , נע שׂ ה וקטגוֹ ר  ה גּ נ וּ ז,(אותו)למרוּ תוֹ , ל ּט וֹ ב ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ר וֹ צה ׁש מים, ירא וצדּ יק, טוֹ ב  הוּ א זה איׁש  מוֹ רנוּ , לוֹ : ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְויאמר וּ 
לנוּ  אמר ,לפני קיח)להכּ נס בם(תהלים אבא צדק ׁש ערי לי ּפ תח וּ  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌

זה בּ ׁש ער  לוֹ  ּפ תחוּ  להם: יאמר הגּ נוּ ז ט וֹ ב א וֹ ת וֹ  י ּה . ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאוֹ דה 
כּ פי  יכּ נס צדּ יק כּ ל  ּת ׁש וּ בה. ׁש נּ קרא זה  בּ ׁש ער אוֹ  אהבה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

- הדּ בר וסוֹ ד כו)דרגּ תוֹ , וגוֹ '.ּפ (ישעיה  צ דּ יק  גוֹ י ויבא ׁש ערים תחוּ  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌

מעלת מק עד לה נס יקיה לנפ ת  י פתחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָבעה

וג וֹ 'זה בוֹ  יב וֹ אוּ  צדּ יקים  לה' כ )הער נח:(קיח, פ' חדש (דף[זוהר ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌

ירוּ ׁש לים]כו:) הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ע שׂ ה יהוּ דה , רבּ י  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
עד  ׁש ם יבא ׁש א ונׁש בּ ע  מּט ה, ׁש ל יר וּ ׁש לים כּ נגד ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

ׁש נּ אמר  מּט ה, ׁש ל בּ יר וּ ׁש לים י שׂ ראל  יא)ׁש יּ באוּ  בּ קרבּ (הושע  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
הרת מלאכי  ׁש ל כּ ּת וֹ ת וׁש בע בּ עיר . אבוֹ א וא  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקד וֹ ׁש 
מלאכי  ׁש ל  כּ ּת וֹ ת וּ פתח ּפ תח כּ ל  ועל סביב, אוֹ תם ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים
הּפ תחים הם ואלּ וּ  צדק, ׁש ערי  הנּ קראים הּפ תחים והם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהרת,
עליו  ,הּמ ל ודוד הצּ דּ יקים. נפ ׁש וֹ ת ׁש ם להכּ נס ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַהמכוּ נים

ׁש נּ אמר להם, נכסף קיח)הלוֹ ם, צדק (תהלים ׁש ערי לי ּפ תחוּ  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
וּ למעלה בוֹ . יבוֹ אוּ  צדּ יקים לה' הער זה יּה , אוֹ דה בם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאבא

ׁש נּ אמר  העיר, בּ חוֹ מוֹ ת הרת מלאכי  ׁש וֹ מרים סב ,מהם (ישעיה ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
הפקדּת י ו) מעלה, ׁש ל  יר וּ ׁש לים זוֹ  - ירוּ ׁש לים  חוֹ מתי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַעל

ולמדנוּ , הרת. מלאכי א לּ וּ  - יׁש ׁש מרים פתחים ׁש בעה ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ּפ תח  כּ ל  ועל מעלתם, מקוֹ ם עד  להכּ נס הצּ דּ יקים ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלנפׁש וֹ ת 

ׁש וֹ מרים  .וּ פתח ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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ׁש היאהּפ תח  הּמ כּפ לה, בּ מערת הנּ ׁש מה נכנסת - הראׁש וֹ ן ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
- זכתה עליו. ׁש וֹ מר  הראׁש וֹ ן ואדם עדן, לגן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְסמוּ כה
מּפ תח ויצאה .בּ וֹ א ׁש ל וֹ ם מק וֹ ם, ּפ נּ וּ  ואוֹ מר: מכריז ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א

הניהראׁש וֹ ן. הכּ רוּ ביםהּפ תח את וּ מ וֹ צאה עדן, גּ ן בּ ׁש ערי - ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לאו  ואם  בּ ׁש לוֹ ם. נכנסת - זכתה הּמ תה ּפ כת. החרב להט ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְואת
היוּ  וּ כנגדּ ם הכּ רוּ בים. בּ להט ותרף ענׁש ּה , ּת ק בּ ל ׁש ם -ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
זכה הכּ ּפ וּ רים. בּ י וֹ ם נכנס ׁש הכּ הן בּ ׁש עה בּ ּמ ק דּ ׁש , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהכּ רוּ בים
להב, י וֹ צא הכּ ר וּ בים ׁש ני מבּ ין - זכה א בּ ׁש לוֹ ם. נכנס -ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

מ גּ ן ונ שׂ רף בּ ׁש ער  אׁש ר אלּ וּ  כּ נגד  מכוּ נים והי וּ  וּ מת. בּ פנים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
הנּ ׁש מוֹ ת. לצרף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵעדן,

לגן זכתה  ונכנסת ל כּ נס, סימן ּפ ינקס לּה  נוֹ תנים - ה נּ ׁש מה  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
זה מערב ונגּה  ענן ׁש ל אחד וע ּמ וּ ד בּ ארץ. אׁש ר ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵעדן

ׁש נּ אמר סביביו, ונגּה  ועׁש ן ה)בּ זה , ד, כּ ל (ישעיה על ה' וּ ברא ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
נעוּ ץ  והוּ א ונגּה . וע ׁש ן יוֹ מם ענן מקראיה ועל  ציּ וֹ ן הר  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמכוֹ ן
עוֹ לה - למעלה לעלוֹ ת זכתה ׁש מים. לׁש ערי למעלה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמלּ מּט ה
מהּט וֹ ב  וּ מתעדּ נת ׁש ם, נׁש ארת - י וֹ תר  זכתה א עּמ וּ ד. ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
כּ נגד  מכ וּ ן והוּ א עדן  גּ ן ראיתי  יוֹ סי, ר בּ י  ׁש אמר למעלה . ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר
הכינה, מזּ יו נהנית והיא למעלה, אׁש ר הנּ וֹ רא קרח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָּפ רכת

מ ּמ נּ ה. נ זּ וֹ נית אינּה  לעלוֹ ת אבל ע ּמ וּ ד ,זכתה בּ אוֹ תוֹ  עוֹ לה - ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הנּ קרא הרקיע  נגד והוּ א הלי ׁש י, הּפ תח עד  ׁש ּמ גּ עת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַעד 
- זכתה הוֹ מרים. וׁש ם ׁש ם. אׁש ר ירוּ ׁש לים עד  וּ מגּ עת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְזב וּ ל.
ה ערים, נוֹ עלים - זכתה  א ונכנסת. הּפ תחים לּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְּפ וֹ תחין
וה נּ ׁש מה מּמ נּ ּה , ּפ ינקסּה  ונוֹ טלים לחוּ ץ, אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוד וֹ חים
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הם הוֹ מרים כּ ל טוֹ ב, ׁש הוּ א מי  אבל ׁש לּ וֹ . ׁש אינ וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלמק וֹ ם
ויכניס וּ  סנגוֹ ר , נע שׂ ה וקטגוֹ ר  ה גּ נ וּ ז,(אותו)למרוּ תוֹ , ל ּט וֹ ב ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ר וֹ צה ׁש מים, ירא וצדּ יק, טוֹ ב  הוּ א זה איׁש  מוֹ רנוּ , לוֹ : ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְויאמר וּ 
לנוּ  אמר ,לפני קיח)להכּ נס בם(תהלים אבא צדק ׁש ערי לי ּפ תח וּ  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌

זה בּ ׁש ער  לוֹ  ּפ תחוּ  להם: יאמר הגּ נוּ ז ט וֹ ב א וֹ ת וֹ  י ּה . ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאוֹ דה 
כּ פי  יכּ נס צדּ יק כּ ל  ּת ׁש וּ בה. ׁש נּ קרא זה  בּ ׁש ער אוֹ  אהבה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

- הדּ בר וסוֹ ד כו)דרגּ תוֹ , וגוֹ '.ּפ (ישעיה  צ דּ יק  גוֹ י ויבא ׁש ערים תחוּ  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌

מעלת מק עד לה נס יקיה לנפ ת  י פתחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָבעה

וג וֹ 'זה בוֹ  יב וֹ אוּ  צדּ יקים  לה' כ )הער נח:(קיח, פ' חדש (דף[זוהר ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌

ירוּ ׁש לים]כו:) הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ע שׂ ה יהוּ דה , רבּ י  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
עד  ׁש ם יבא ׁש א ונׁש בּ ע  מּט ה, ׁש ל יר וּ ׁש לים כּ נגד ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

ׁש נּ אמר  מּט ה, ׁש ל בּ יר וּ ׁש לים י שׂ ראל  יא)ׁש יּ באוּ  בּ קרבּ (הושע  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
הרת מלאכי  ׁש ל כּ ּת וֹ ת וׁש בע בּ עיר . אבוֹ א וא  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקד וֹ ׁש 
מלאכי  ׁש ל  כּ ּת וֹ ת וּ פתח ּפ תח כּ ל  ועל סביב, אוֹ תם ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים
הּפ תחים הם ואלּ וּ  צדק, ׁש ערי  הנּ קראים הּפ תחים והם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהרת,
עליו  ,הּמ ל ודוד הצּ דּ יקים. נפ ׁש וֹ ת ׁש ם להכּ נס ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַהמכוּ נים

ׁש נּ אמר להם, נכסף קיח)הלוֹ ם, צדק (תהלים ׁש ערי לי ּפ תחוּ  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
וּ למעלה בוֹ . יבוֹ אוּ  צדּ יקים לה' הער זה יּה , אוֹ דה בם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאבא

ׁש נּ אמר  העיר, בּ חוֹ מוֹ ת הרת מלאכי  ׁש וֹ מרים סב ,מהם (ישעיה ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
הפקדּת י ו) מעלה, ׁש ל  יר וּ ׁש לים זוֹ  - ירוּ ׁש לים  חוֹ מתי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַעל

ולמדנוּ , הרת. מלאכי א לּ וּ  - יׁש ׁש מרים פתחים ׁש בעה ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ּפ תח  כּ ל  ועל מעלתם, מקוֹ ם עד  להכּ נס הצּ דּ יקים ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלנפׁש וֹ ת 

ׁש וֹ מרים  .וּ פתח ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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ׁש היאהּפ תח  הּמ כּפ לה, בּ מערת הנּ ׁש מה נכנסת - הראׁש וֹ ן ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
- זכתה עליו. ׁש וֹ מר  הראׁש וֹ ן ואדם עדן, לגן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְסמוּ כה
מּפ תח ויצאה .בּ וֹ א ׁש ל וֹ ם מק וֹ ם, ּפ נּ וּ  ואוֹ מר: מכריז ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א

הניהראׁש וֹ ן. הכּ רוּ ביםהּפ תח את וּ מ וֹ צאה עדן, גּ ן בּ ׁש ערי - ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לאו  ואם  בּ ׁש לוֹ ם. נכנסת - זכתה הּמ תה ּפ כת. החרב להט ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְואת
היוּ  וּ כנגדּ ם הכּ רוּ בים. בּ להט ותרף ענׁש ּה , ּת ק בּ ל ׁש ם -ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
זכה הכּ ּפ וּ רים. בּ י וֹ ם נכנס ׁש הכּ הן בּ ׁש עה בּ ּמ ק דּ ׁש , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהכּ רוּ בים
להב, י וֹ צא הכּ ר וּ בים ׁש ני מבּ ין - זכה א בּ ׁש לוֹ ם. נכנס -ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

מ גּ ן ונ שׂ רף בּ ׁש ער  אׁש ר אלּ וּ  כּ נגד  מכוּ נים והי וּ  וּ מת. בּ פנים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
הנּ ׁש מוֹ ת. לצרף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵעדן,

לגן זכתה  ונכנסת ל כּ נס, סימן ּפ ינקס לּה  נוֹ תנים - ה נּ ׁש מה  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
זה מערב ונגּה  ענן ׁש ל אחד וע ּמ וּ ד בּ ארץ. אׁש ר ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵעדן

ׁש נּ אמר סביביו, ונגּה  ועׁש ן ה)בּ זה , ד, כּ ל (ישעיה על ה' וּ ברא ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
נעוּ ץ  והוּ א ונגּה . וע ׁש ן יוֹ מם ענן מקראיה ועל  ציּ וֹ ן הר  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמכוֹ ן
עוֹ לה - למעלה לעלוֹ ת זכתה ׁש מים. לׁש ערי למעלה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמלּ מּט ה
מהּט וֹ ב  וּ מתעדּ נת ׁש ם, נׁש ארת - י וֹ תר  זכתה א עּמ וּ ד. ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
כּ נגד  מכ וּ ן והוּ א עדן  גּ ן ראיתי  יוֹ סי, ר בּ י  ׁש אמר למעלה . ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר
הכינה, מזּ יו נהנית והיא למעלה, אׁש ר הנּ וֹ רא קרח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָּפ רכת

מ ּמ נּ ה. נ זּ וֹ נית אינּה  לעלוֹ ת אבל ע ּמ וּ ד ,זכתה בּ אוֹ תוֹ  עוֹ לה - ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הנּ קרא הרקיע  נגד והוּ א הלי ׁש י, הּפ תח עד  ׁש ּמ גּ עת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַעד 
- זכתה הוֹ מרים. וׁש ם ׁש ם. אׁש ר ירוּ ׁש לים עד  וּ מגּ עת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְזב וּ ל.
ה ערים, נוֹ עלים - זכתה  א ונכנסת. הּפ תחים לּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְּפ וֹ תחין
וה נּ ׁש מה מּמ נּ ּה , ּפ ינקסּה  ונוֹ טלים לחוּ ץ, אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוד וֹ חים
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ז)אוֹ מרת, ה, מלאכי (שיר אלּ וּ  בּ עיר. הּס בבים המרים מצאני ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
למעלה. אׁש ר וירוּ ׁש לים הּמ קדּ ׁש  בּ ית הוֹ מרים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהרת,
החמ וֹ ת ׁש מרי  ׁש לּ ּה . סימן ּפ ינקס , זהוּ  - מעלי רדידי את ֹ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָנשׂ א וּ 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  סב )- הפקדּת י (ישעיה  יר וּ ׁש לים חוֹ מתי על ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
◌ִ◌ְֹׁש מרים.

וּ מ ׁש בּ חתזכתה הערים, בּ אוֹ תם  ׁש ם נכנסת - לעל וֹ ת ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
למעלה. אׁש ר הּמ ק דּ ׁש  בּ בית הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהּק דוֹ ׁש 
יצחק  ר בּ י אמר  לקרבּ ן. אוֹ תּה  מקריב הגּ דוֹ ל  הר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִוּ מיכאל

הּק ר בּ ן  כּ ׁש אר  לוֹ מר  יכוֹ ל זה, ה וּ א ּק ר בּ ן  מה חיּ יא: ?לר בּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לפני  דּ וֹ רוֹ ן הּמ קריב כּ אדם  היא זוֹ  הקרבה חיּ יא: ר בּ י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

. והחמי ׁש יה ּמ ל הרביעי הּפ תח עד עּמ ּה ,  ה וֹ ל וּ מיכאל ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
עוֹ לם, ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  הוּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ואוֹ מר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהי,
אׁש ריהם  ויעקב, יצחק אברהם  אוֹ הבי בּ ני ,בּ ני ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 
ל ער ׁש ּמ גּ יעים עד לזה. הזּ וֹ כים  הּט וֹ בים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
ׁש ם, מצוּ יים טוֹ בים חיּ ים וגנזי  ערב וֹ ת , ׁש הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהביעי,

נׁש מוֹ תיהם  ׁש ם וכל  כּ לּ ם צדּ יקים  מלאכי ׁש ל ונעשׂ ים , ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
מזּ יו  ונזּ וֹ נין הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני  וּ מק לּ סים ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהרת,
ונ וֹ ח והנּ חלה, הּמ נוּ חה וׁש ם הּמ אירה, אס ּפ קלריה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה,

הבּ א, הע וֹ לם סד )חיּ י אהים(שם ראתה א עין אׁש ר ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
. ָזוּ לת◌ְ◌
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ׁש וּ עה:כא לי לי וּת הי עניתני כּ י מאסוּ כבאוֹ ד אבן 
ּפ נּ ה: לראׁש  היתה יהוכגהבּ וֹ נים היתהמאת 

תהלי זוהר 

ערבית פ ת   ְְִִִֵַַַָֹיעקב 

וגוֹ 'אבן  הּב וֹ נים כב )מאסוּ  נח:(קיח, פ' ח"א עב.)[זוהר  ל וֹ ,](דף  אמר ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
הזּ ה בּ ּפ סוּ ק אמרּת  מה על השתיה ׁש אלּת י אבן של [סוד ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

אהים,שאמרת] בּ ית יהיה מצּ בה שׂ מּת י אׁש ר  הזאת והאבן ,ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌
התיּ ה, אבן לדברי]ׁש זּ וֹ  שמקשיב אפׁש ר[עכשו אבן אי ׁש הרי  ? ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

העוֹ לם, נׁש ּת ל וּ מ ּמ נּ ה היתה, העוֹ לם ׁש נּ ברא  טרם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהתיּ ה
כּ עת, אוֹ תּה  שׂ ם ׁש יּ עקב ׁש ּמ ׁש מע שׂ מּת י, אׁש ר אמרּת  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה

מראתיו  שׂ ם  אׁש ר  האבן  את ויּ ּק ח  ׁש יּ עקב וכת וּ ב ועוֹ ד, ? ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ארץ  כּ ל  לוֹ , אמר בּ ירוּ ׁש לים. היתה ה זּ וֹ  והאבן  היה, אל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ בית
ל וֹ , אמר  היתה. ּת חּת יו אבן ואוֹ תּה  ּת חּת יו, התק ּפ לה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
אמר מצּ בה. שׂ מּת י  אׁש ר הזאת והאבן  וכתוּ ב כּ תוּ ב, שׂ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר

אוֹ תוֹ . אמר - הדּ בר ידעּת  אם ֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִל וֹ ,

ה את אב היתה  וה בקת החביב ת , ל ה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוד

יז)ואמר,ּפ תח בהקיץ (תהלים אשׂ בּ עה  פני אחזה בּ צדק אני  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
היתה ׁש לּ וֹ  והדּ בקוּ ת החביבוּ ת ,הּמ ל דּ וד  .ְּת מ וּ נת◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אמר ועליה הזּ את, קיח)בּ אבן היתה (שם הבּ וֹ נים מאסוּ  אבן ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ּפ נּ ה  אבן לראׁש  נטל  ר בּ וֹ נוֹ , כּ בוֹ ד בּ מראה להס ּת כּ ל וּ כ ׁש רצה . ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש ר וֹ צה מי ׁש כּ ל מוּ ם נכנס.  ּכ ואחר בּ ּת חלּ ה , בּ ידוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְזוֹ 
ׁש כּ תוּ ב  זאת, אבן עם אלּ א נכנס א רבּ וֹ נוֹ , לפני ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְלהראוֹ ת

יג ) עצמ וֹ (ויקרא מ ׁש בּ ח ודוד הּק דׁש . אל אהרן יבא ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְבּ זאת
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ז)אוֹ מרת, ה, מלאכי (שיר אלּ וּ  בּ עיר. הּס בבים המרים מצאני ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
למעלה. אׁש ר וירוּ ׁש לים הּמ קדּ ׁש  בּ ית הוֹ מרים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהרת,
החמ וֹ ת ׁש מרי  ׁש לּ ּה . סימן ּפ ינקס , זהוּ  - מעלי רדידי את ֹ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָנשׂ א וּ 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  סב )- הפקדּת י (ישעיה  יר וּ ׁש לים חוֹ מתי על ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
◌ִ◌ְֹׁש מרים.

וּ מ ׁש בּ חתזכתה הערים, בּ אוֹ תם  ׁש ם נכנסת - לעל וֹ ת ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
למעלה. אׁש ר הּמ ק דּ ׁש  בּ בית הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהּק דוֹ ׁש 
יצחק  ר בּ י אמר  לקרבּ ן. אוֹ תּה  מקריב הגּ דוֹ ל  הר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִוּ מיכאל

הּק ר בּ ן  כּ ׁש אר  לוֹ מר  יכוֹ ל זה, ה וּ א ּק ר בּ ן  מה חיּ יא: ?לר בּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לפני  דּ וֹ רוֹ ן הּמ קריב כּ אדם  היא זוֹ  הקרבה חיּ יא: ר בּ י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

. והחמי ׁש יה ּמ ל הרביעי הּפ תח עד עּמ ּה ,  ה וֹ ל וּ מיכאל ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
עוֹ לם, ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  הוּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ואוֹ מר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהי,
אׁש ריהם  ויעקב, יצחק אברהם  אוֹ הבי בּ ני ,בּ ני ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 
ל ער ׁש ּמ גּ יעים עד לזה. הזּ וֹ כים  הּט וֹ בים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
ׁש ם, מצוּ יים טוֹ בים חיּ ים וגנזי  ערב וֹ ת , ׁש הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהביעי,

נׁש מוֹ תיהם  ׁש ם וכל  כּ לּ ם צדּ יקים  מלאכי ׁש ל ונעשׂ ים , ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
מזּ יו  ונזּ וֹ נין הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני  וּ מק לּ סים ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהרת,
ונ וֹ ח והנּ חלה, הּמ נוּ חה וׁש ם הּמ אירה, אס ּפ קלריה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה,

הבּ א, הע וֹ לם סד )חיּ י אהים(שם ראתה א עין אׁש ר ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
. ָזוּ לת◌ְ◌
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תהלי זוהר 

ערבית פ ת   ְְִִִֵַַַָֹיעקב 

וגוֹ 'אבן  הּב וֹ נים כב )מאסוּ  נח:(קיח, פ' ח"א עב.)[זוהר  ל וֹ ,](דף  אמר ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
הזּ ה בּ ּפ סוּ ק אמרּת  מה על השתיה ׁש אלּת י אבן של [סוד ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

אהים,שאמרת] בּ ית יהיה מצּ בה שׂ מּת י אׁש ר  הזאת והאבן ,ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌
התיּ ה, אבן לדברי]ׁש זּ וֹ  שמקשיב אפׁש ר[עכשו אבן אי ׁש הרי  ? ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

העוֹ לם, נׁש ּת ל וּ מ ּמ נּ ה היתה, העוֹ לם ׁש נּ ברא  טרם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהתיּ ה
כּ עת, אוֹ תּה  שׂ ם ׁש יּ עקב ׁש ּמ ׁש מע שׂ מּת י, אׁש ר אמרּת  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה

מראתיו  שׂ ם  אׁש ר  האבן  את ויּ ּק ח  ׁש יּ עקב וכת וּ ב ועוֹ ד, ? ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ארץ  כּ ל  לוֹ , אמר בּ ירוּ ׁש לים. היתה ה זּ וֹ  והאבן  היה, אל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ בית
ל וֹ , אמר  היתה. ּת חּת יו אבן ואוֹ תּה  ּת חּת יו, התק ּפ לה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
אמר מצּ בה. שׂ מּת י  אׁש ר הזאת והאבן  וכתוּ ב כּ תוּ ב, שׂ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר

אוֹ תוֹ . אמר - הדּ בר ידעּת  אם ֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִל וֹ ,

ה את אב היתה  וה בקת החביב ת , ל ה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוד

יז)ואמר,ּפ תח בהקיץ (תהלים אשׂ בּ עה  פני אחזה בּ צדק אני  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
היתה ׁש לּ וֹ  והדּ בקוּ ת החביבוּ ת ,הּמ ל דּ וד  .ְּת מ וּ נת◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אמר ועליה הזּ את, קיח)בּ אבן היתה (שם הבּ וֹ נים מאסוּ  אבן ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ּפ נּ ה  אבן לראׁש  נטל  ר בּ וֹ נוֹ , כּ בוֹ ד בּ מראה להס ּת כּ ל וּ כ ׁש רצה . ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש ר וֹ צה מי ׁש כּ ל מוּ ם נכנס.  ּכ ואחר בּ ּת חלּ ה , בּ ידוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְזוֹ 
ׁש כּ תוּ ב  זאת, אבן עם אלּ א נכנס א רבּ וֹ נוֹ , לפני ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְלהראוֹ ת

יג ) עצמ וֹ (ויקרא מ ׁש בּ ח ודוד הּק דׁש . אל אהרן יבא ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְבּ זאת
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דּ וד  ׁש ל ה ׁש ּת דּ לוּ תוֹ  וכל . פני אחזה  בּ צדק אני  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְואוֹ מר,
כּ רא זאת בּ אבן מעלה.להראוֹ ת כּ לּפ י  וּ י  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ה קר פ ת   ְְִִֵֶַַַָָֹאברה

רבּ וֹ נוֹ ּב א ט וּ ב והוֹ דיע  הבּ קר ּת פלּ ת  ּת ּק ן אברהם  ותראה, ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ ת וּ ב כּ ראוּ י, בּ ת ּק וּ ניה ה עה אוֹ תּה  ות ּק ן (בראשיתבּ ע וֹ לם, ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

והוֹ דיעכב) מנחה , ּת פ לּ ת ּת ּק ן יצחק בּ בּ קר. אברהם  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ ׁש כּ ם
יעקב העוֹ לם . את  ולדוּ ן לה צּ יל ׁש יּ כוֹ ל דּ יּ ן ויׁש  דּ ין ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
תּק ן  א  מה ׁש ּת ּק ן ה זּ וֹ  הּת פ לּ ה וּ בׁש ביל  ערבית , ּת פלּ ת  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִּת ּק ן
והאבן  ואמר עצמוֹ  את ׁש בּ ח לכן  כּ ראוּ י, לזה  מּק דם  אדם  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶבּ ן
אחר א וֹ תּה  תּק ן א  ׁש עה  א וֹ ת ּה  ׁש עד מ צּ בה. שׂ מּת י אׁש ר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַהזאת
אתּה  ויּ שׂ ם מרא תיו שׂ ם אׁש ר האבן את ויּ ּק ח  ולכן  ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְכּ מ וֹ ת וֹ .

מצּ בה זּ ה  מה  ׁש מן מצּ בה . ויּ צק א וֹ תּה . והקים  נפוּ לה, ׁש היתה  ? ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌
בּ ני  מ כּ ל  יוֹ תר לעשׂ וֹ ת  הדּ בר ּת לוּ י בּ יעקב ׁש הרי רא ׁש ּה . ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָֹ◌ַעל
א ּת ה ואי ידע ּת , זה וכל  ל וֹ , אמר וּ נׁש ק וֹ . יה וּ דה  רבּ י בּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

עוֹ לם חיּ י  וּ מנּ יח  בּ סחוֹ רה לי !עוֹ סק היתה ׁש דּ ח וּ קה  ל וֹ , אמר ? ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואני  הרב, בּ בית  היּ וֹ ם כּ ל ועוֹ מדים  בנים, ׁש ני  לי ויׁש  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהעה ,
בּת וֹ רה. ׁש יּ עסק וּ  כּ די למוֹ רם שׂ כר להם ולתת  בּ מזוֹ נם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמ ׁש ּת דּ ל

ואמר, ב)ּפ תח  א וּת כּ ן (מלכים אביו דּ וד כּ ּס א  על י ׁש ב וּ ׁש מה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֹ
הזּ ה הבח הוּ א  מה  מאד . ׁש תיּ המלכת וֹ  אבן ׁש התקין  אלּ א  ? ַ◌ְ◌◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וכת וּ ב  מאד . מלכת וֹ  וּת כּ ן ואז הּק ד ׁש ים , קדׁש  עליה  (בראשיתושׂ ם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌◌ְ◌ְֹ◌ָ◌
בּה ט) ח ׁש קוֹ  הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הרי עוֹ לם. בּ רית  לזכּ ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוּ ראיתיה 

כּ תוּ ב זה  ועל  רבּ וֹ נוֹ . לפני נכנס א עּמ ּה , נראה ׁש א וּ מי ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָּת מיד ,
עוֹ לם. בּ רית לז כּ ר  ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוּ ראיתיה
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ראית ירה מרי א  לאכי ה תא לנ  ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמתחילי
 ואיז למעלה מ מ ה  ה"ה ב ד עלה  ביל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהילה,
ה' את רכ הה בירה נפי נ  ת א ?מרי א הי ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָירה 

ה' עבדי ְֵַָל

וגוֹ 'אבן  הּב וֹ נים כב )מאסוּ  ויחי:(קיח, פ ' ח"א רלא .)[זוהר ּפ תח](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ואמר , י וֹ סי לח)ר בּ י  ּפ סוּ ק (איוב  הטבּ עוּ . אדניה מה על ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

את ׁש כּ ׁש בּ רא מוּ ם הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  אמר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶזה
עּמ וּ די  ׁש בעת ׁש הם ע ּמ וּ דים, על אלּ א א וֹ תוֹ  ברא א ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ט )העוֹ לם, ׁש בעה(משלי ע ּמ וּ דיה ואוֹ תםחצבה , ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עמק, ס וֹ ד ׁש הוּ א מוּ ם עוֹ מדים. מה  על נוֹ דע א ֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַעּמ וּ דים
אחת, אבן ׁש נּ טל  עד נברא א והעוֹ לם הנּ סּת רים, כּ ל  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִנס ּת ר 
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה  ולקח ׁש תיּ ה, אבן ׁש נּ קראת אבן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְוהיא
למּט ה, מלמעלה וננעצה הּת הוֹ ם,  ֹלתו אוֹ תּה  וזרק ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְהוּ א
וּ בנקדּ ה העוֹ לם, בּ אמצע נק דּ ה והיא  העוֹ לם, נׁש ּת ל ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ ה

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ה ּק דׁש ים . קד ׁש  עוֹ מד לח)זוֹ  אבן (איוב  ירה  מי  א וֹ  ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כח)ּפ נּ תּה , וכתוּ ב (ישעיה יקרת, ּפ נּ ת בּ חן אבן ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

קיח) ראה,(תהלים  בּ א  ּפ נּ ה. לרא ׁש  היתה הבּ וֹ נים מאסוּ  ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶאבן
ונע שׂ תה מכּ לּ ם, ונגלדה וּ מּמ ים, וּ מר וּ ח מאׁש  נכרתה זוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶאבן 
מ ּמ נּ וּ  נוֹ בעים ולפעמים הּת הוֹ מוֹ ת, על ועוֹ מדת אחת, ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶאבן 
בּ אמצע  לאוֹ ת עוֹ מדת זוֹ  ואבן הּת הוֹ מוֹ ת, וּ מתמ לּ אים ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַמים 
וקיּ וּ ם ׁש תילת יעקב והׁש ּת יל ׁש העמיד אבן וזוֹ הי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לא)העוֹ לם. וירימה(בראשית אבן יעקב ויּ ּק ח ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
◌ָ◌ֵ◌ַמ צּ בה.
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דּ וד  ׁש ל ה ׁש ּת דּ לוּ תוֹ  וכל . פני אחזה  בּ צדק אני  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְואוֹ מר,
כּ רא זאת בּ אבן מעלה.להראוֹ ת כּ לּפ י  וּ י  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ה קר פ ת   ְְִִֵֶַַַָָֹאברה

רבּ וֹ נוֹ ּב א ט וּ ב והוֹ דיע  הבּ קר ּת פלּ ת  ּת ּק ן אברהם  ותראה, ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ ת וּ ב כּ ראוּ י, בּ ת ּק וּ ניה ה עה אוֹ תּה  ות ּק ן (בראשיתבּ ע וֹ לם, ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

והוֹ דיעכב) מנחה , ּת פ לּ ת ּת ּק ן יצחק בּ בּ קר. אברהם  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ ׁש כּ ם
יעקב העוֹ לם . את  ולדוּ ן לה צּ יל ׁש יּ כוֹ ל דּ יּ ן ויׁש  דּ ין ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
תּק ן  א  מה ׁש ּת ּק ן ה זּ וֹ  הּת פ לּ ה וּ בׁש ביל  ערבית , ּת פלּ ת  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִּת ּק ן
והאבן  ואמר עצמוֹ  את ׁש בּ ח לכן  כּ ראוּ י, לזה  מּק דם  אדם  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶבּ ן
אחר א וֹ תּה  תּק ן א  ׁש עה  א וֹ ת ּה  ׁש עד מ צּ בה. שׂ מּת י אׁש ר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַהזאת
אתּה  ויּ שׂ ם מרא תיו שׂ ם אׁש ר האבן את ויּ ּק ח  ולכן  ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְכּ מ וֹ ת וֹ .

מצּ בה זּ ה  מה  ׁש מן מצּ בה . ויּ צק א וֹ תּה . והקים  נפוּ לה, ׁש היתה  ? ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌
בּ ני  מ כּ ל  יוֹ תר לעשׂ וֹ ת  הדּ בר ּת לוּ י בּ יעקב ׁש הרי רא ׁש ּה . ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָֹ◌ַעל
א ּת ה ואי ידע ּת , זה וכל  ל וֹ , אמר וּ נׁש ק וֹ . יה וּ דה  רבּ י בּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

עוֹ לם חיּ י  וּ מנּ יח  בּ סחוֹ רה לי !עוֹ סק היתה ׁש דּ ח וּ קה  ל וֹ , אמר ? ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואני  הרב, בּ בית  היּ וֹ ם כּ ל ועוֹ מדים  בנים, ׁש ני  לי ויׁש  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהעה ,
בּת וֹ רה. ׁש יּ עסק וּ  כּ די למוֹ רם שׂ כר להם ולתת  בּ מזוֹ נם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמ ׁש ּת דּ ל

ואמר, ב)ּפ תח  א וּת כּ ן (מלכים אביו דּ וד כּ ּס א  על י ׁש ב וּ ׁש מה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֹ
הזּ ה הבח הוּ א  מה  מאד . ׁש תיּ המלכת וֹ  אבן ׁש התקין  אלּ א  ? ַ◌ְ◌◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וכת וּ ב  מאד . מלכת וֹ  וּת כּ ן ואז הּק ד ׁש ים , קדׁש  עליה  (בראשיתושׂ ם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌◌ְ◌ְֹ◌ָ◌
בּה ט) ח ׁש קוֹ  הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הרי עוֹ לם. בּ רית  לזכּ ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוּ ראיתיה 

כּ תוּ ב זה  ועל  רבּ וֹ נוֹ . לפני נכנס א עּמ ּה , נראה ׁש א וּ מי ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָּת מיד ,
עוֹ לם. בּ רית לז כּ ר  ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוּ ראיתיה
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ראית ירה מרי א  לאכי ה תא לנ  ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמתחילי
 ואיז למעלה מ מ ה  ה"ה ב ד עלה  ביל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהילה,
ה' את רכ הה בירה נפי נ  ת א ?מרי א הי ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָירה 

ה' עבדי ְֵַָל

וגוֹ 'אבן  הּב וֹ נים כב )מאסוּ  ויחי:(קיח, פ ' ח"א רלא .)[זוהר ּפ תח](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ואמר , י וֹ סי לח)ר בּ י  ּפ סוּ ק (איוב  הטבּ עוּ . אדניה מה על ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

את ׁש כּ ׁש בּ רא מוּ ם הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  אמר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶזה
עּמ וּ די  ׁש בעת ׁש הם ע ּמ וּ דים, על אלּ א א וֹ תוֹ  ברא א ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ט )העוֹ לם, ׁש בעה(משלי ע ּמ וּ דיה ואוֹ תםחצבה , ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עמק, ס וֹ ד ׁש הוּ א מוּ ם עוֹ מדים. מה  על נוֹ דע א ֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַעּמ וּ דים
אחת, אבן ׁש נּ טל  עד נברא א והעוֹ לם הנּ סּת רים, כּ ל  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִנס ּת ר 
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה  ולקח ׁש תיּ ה, אבן ׁש נּ קראת אבן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְוהיא
למּט ה, מלמעלה וננעצה הּת הוֹ ם,  ֹלתו אוֹ תּה  וזרק ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְהוּ א
וּ בנקדּ ה העוֹ לם, בּ אמצע נק דּ ה והיא  העוֹ לם, נׁש ּת ל ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ ה

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ה ּק דׁש ים . קד ׁש  עוֹ מד לח)זוֹ  אבן (איוב  ירה  מי  א וֹ  ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כח)ּפ נּ תּה , וכתוּ ב (ישעיה יקרת, ּפ נּ ת בּ חן אבן ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

קיח) ראה,(תהלים  בּ א  ּפ נּ ה. לרא ׁש  היתה הבּ וֹ נים מאסוּ  ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶאבן
ונע שׂ תה מכּ לּ ם, ונגלדה וּ מּמ ים, וּ מר וּ ח מאׁש  נכרתה זוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶאבן 
מ ּמ נּ וּ  נוֹ בעים ולפעמים הּת הוֹ מוֹ ת, על ועוֹ מדת אחת, ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶאבן 
בּ אמצע  לאוֹ ת עוֹ מדת זוֹ  ואבן הּת הוֹ מוֹ ת, וּ מתמ לּ אים ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַמים 
וקיּ וּ ם ׁש תילת יעקב והׁש ּת יל ׁש העמיד אבן וזוֹ הי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לא)העוֹ לם. וירימה(בראשית אבן יעקב ויּ ּק ח ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
◌ָ◌ֵ◌ַמ צּ בה.
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לוֹ והאבן  שׂ ם זאת אבן וכי וגוֹ '. מצּ בה שׂ מּת י  אׁש ר הזּ את ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
כּ ׁש בּ רא בּ ּת חלּ ה , נבראה הזאת אבן והרי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַיעקב,

העוֹ לם את ה וּ א   ּבּ רו אוֹ תּה הּק דוֹ ׁש  ׁש ם אלּ א שם ? כעת [וכי  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אותה] שם שיעקב אלא היתה, העולם נברא שלא עד  והרי  יעקב? ◌ִקיּ וּ םאותה

זּ ה מה כּ תוּ ב. מצּ בה שׂ מּת י אׁש ר  זה ועל וּ למּט ה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה
שׂ מּת י  ׁש לּ מעלהאׁש ר מדוֹ ר ׁש ם אהים, בּ ית יהיה ׁש כּ תוּ ב ? ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  עינים, ׁש בעה יׁש  זוֹ  אבן על ראה, בּ א (זכריהכּ אן. ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ׁש תיּ הג ) נּ קראת  מה על עינים. ׁש בעה אחת אבן -על אחד  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אוֹ תּה  ׁש ם יּה , ׁש ת - ׁש תיּ ה ואחד העוֹ לם, הׁש ּת ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ ּמ נּ ה
ׁש ּמ ּמ נּ ה בּ ׁש ביל הע וֹ לם, מ ּמ נּ ה להתבּ ר הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
הכּ רוּ בים המׁש , ׁש נּ כנס בּ ׁש עה וּ ראה, וּ בא  הע וֹ לם. ִמתבּ ר◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
היוּ  בּ אוֹ ת, יוֹ ׁש בים והיוּ  הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם ׁש עוֹ מדים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 

קוֹ ל  ונׁש מע  אוֹ תם, וּ פ וֹ ר שׂ ים למעלה כּ נפיהם נגּ וּ ן מּק יׁש ים ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הּמ לאכים אוֹ תם לנגּ ן מתחילים ואז למעלה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהכּ נפים
כּ בוֹ ד  ׁש יּ עלה בּ ׁש ביל הלּ ילה , בּ רא ׁש ית ׁש ירה ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים

אוֹ מרים היוּ  ׁש ירה ואיז וֹ  למעלה. מלּ מּט ה ה וּ א  ּבּ רו ?הּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ה כּ ר וּ בים, כּ נפי  נגּ וּ ן קלד )אוֹ תוֹ  כּ ל (תהלים ה' את בּ רכוּ  הנּ ה ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ואז וגוֹ ', קדׁש  ידיכם שׂ א וּ  וגוֹ ', ה' ׁש ירה[הם]עבדי היא ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עלי וֹ נים מלאכים לזּמ ר.לאוֹ תם ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

 עד ג יקיה ע להעע  א  ה א  ר דה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָבילה

למעלה,בּ ּמ ׁש מרת כּ נפיהם מּק י ׁש ים הלּ ל וּ  הכּ רוּ בים הניּ ה ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תם לנגּ ן מתחילים ואז נגּ וּ נם, ק וֹ ל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מע
היוּ  ׁש ירה ואיזוֹ  הניּ ה. בּ ּמ ׁש מרת ׁש עוֹ מדים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים
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הזּ וֹ  בּ עה ה כּ ר וּ בים,א וֹ מרים כּ נפי  נגּ וּ ן קכה)? הבּ טחים(תהלים ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ואז וגוֹ '. י ּמ וֹ ט  א ציּ וֹ ן כּ הר ּת חלּ ה[שירה]היא[אותה]בּ ה' ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לנגּ ן. הזּ וֹ  הניּ ה בּ ּמ מרת העוֹ מדים בּ ּמ ׁש מרת לאוֹ תם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ירה,הליׁש ית  וא וֹ מרים בּ כנפיהם מּק יׁש ים הלּ לוּ  הכּ רוּ בים  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
היא קיג )?וּ מה ה'(שם ׁש ם יהי וגוֹ ', ה' עבדי הללוּ  הלל וּ י ּה  ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ׁש מׁש וגוֹ ',מבר ׁש עוֹ מדיםמּמ זרח מלאכים אוֹ תם אז וגוֹ '. ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
הכּ וֹ כבים וכל ׁש ירה. אוֹ מרים כּ לּ ם הלי ׁש ית, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ׁש מרת

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  בּ ׁש ירה, ּפ וֹ תחים הרקיע  לח)וּ מזּ לוֹ ת יחד (איוב  בּ רן ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וכתוּ ב  אהים , בּ ני כּ ל  ויּ ריעוּ  בּ קר  קמח)כּ וֹ כבי הללוּ הוּ (ּת הלּ ים ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌

אוֹ ר. על מנ גּ נים האוֹ ר  כּ וֹ כבי אוֹ תם ׁש הרי  אוֹ ר , כּ וֹ כבי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
הּׁשירה ,] על אחרי [ׁשּממּנים ׁש ירה  ל וֹ קחים ואז הבּ קר, כּ ׁש ּמ גּ יע  ְְִִֶַַַָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

מלּ מּט ה הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  כּ בוֹ ד  ועוֹ לה למ ּט ה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
למעלה עלי וֹ נים וּ מלאכים בּ יּ וֹ ם, למּט ה י שׂ ראל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מלמעלה.
הזּ את והאבן  הצּ דדים. בּ כל הּק דוֹ ׁש  הם נׁש ּת לּ ם ואז ֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,
מחזיקים כּ לּ ם למ ּט ה, וישׂ ראל העליוֹ נים הּמ לאכים כּ ל ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר,
בּ יּ וֹ ם, האבוֹ ת  ֹבּ תו להתעּט ר למעלה עוֹ לה והיא הזּ את, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ אבן
בּ גן  הצּ דּ יקים עם  להׁש ּת עׁש ע בּ א הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב לּ ילה

וע עדן  בּ ק יּ וּ מם העוֹ מדים כּ ל אׁש ריהם בּ לּ ילה,. בּ ּת וֹ רה וֹ סקים  ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עדן  ׁש בּ גן הצּ דּ יקים אוֹ תם וכל  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
כּ מ וֹ  בּ ּת וֹ רה, העוֹ סקים א וֹ תם האדם בּ ני  קוֹ לוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ מעים

ח)ׁש כּ תוּ ב אבן (שיר  היא זוֹ  אבן ראה , בּ א וגוֹ '. בּ גּ נּ ים ה יּ וֹ ׁש בת ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
הכּ תוּ ב סוֹ ד וזהוּ  כח)טוֹ בה, אר בּ עה(שמות  אבן מלּ את בוֹ  וּ מלּ את ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

סדרים הם ואלּ ה אבן. שלמות]טוּ רים הּט וֹ בה,[של האבן ׁש ל  ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
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לוֹ והאבן  שׂ ם זאת אבן וכי וגוֹ '. מצּ בה שׂ מּת י  אׁש ר הזּ את ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
כּ ׁש בּ רא בּ ּת חלּ ה , נבראה הזאת אבן והרי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַיעקב,

העוֹ לם את ה וּ א   ּבּ רו אוֹ תּה הּק דוֹ ׁש  ׁש ם אלּ א שם ? כעת [וכי  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אותה] שם שיעקב אלא היתה, העולם נברא שלא עד  והרי  יעקב? ◌ִקיּ וּ םאותה

זּ ה מה כּ תוּ ב. מצּ בה שׂ מּת י אׁש ר  זה ועל וּ למּט ה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה
שׂ מּת י  ׁש לּ מעלהאׁש ר מדוֹ ר ׁש ם אהים, בּ ית יהיה ׁש כּ תוּ ב ? ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  עינים, ׁש בעה יׁש  זוֹ  אבן על ראה, בּ א (זכריהכּ אן. ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ׁש תיּ הג ) נּ קראת  מה על עינים. ׁש בעה אחת אבן -על אחד  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אוֹ תּה  ׁש ם יּה , ׁש ת - ׁש תיּ ה ואחד העוֹ לם, הׁש ּת ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ ּמ נּ ה
ׁש ּמ ּמ נּ ה בּ ׁש ביל הע וֹ לם, מ ּמ נּ ה להתבּ ר הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
הכּ רוּ בים המׁש , ׁש נּ כנס בּ ׁש עה וּ ראה, וּ בא  הע וֹ לם. ִמתבּ ר◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
היוּ  בּ אוֹ ת, יוֹ ׁש בים והיוּ  הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם ׁש עוֹ מדים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 

קוֹ ל  ונׁש מע  אוֹ תם, וּ פ וֹ ר שׂ ים למעלה כּ נפיהם נגּ וּ ן מּק יׁש ים ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הּמ לאכים אוֹ תם לנגּ ן מתחילים ואז למעלה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהכּ נפים
כּ בוֹ ד  ׁש יּ עלה בּ ׁש ביל הלּ ילה , בּ רא ׁש ית ׁש ירה ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים

אוֹ מרים היוּ  ׁש ירה ואיז וֹ  למעלה. מלּ מּט ה ה וּ א  ּבּ רו ?הּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ה כּ ר וּ בים, כּ נפי  נגּ וּ ן קלד )אוֹ תוֹ  כּ ל (תהלים ה' את בּ רכוּ  הנּ ה ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ואז וגוֹ ', קדׁש  ידיכם שׂ א וּ  וגוֹ ', ה' ׁש ירה[הם]עבדי היא ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עלי וֹ נים מלאכים לזּמ ר.לאוֹ תם ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

 עד ג יקיה ע להעע  א  ה א  ר דה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָבילה

למעלה,בּ ּמ ׁש מרת כּ נפיהם מּק י ׁש ים הלּ ל וּ  הכּ רוּ בים הניּ ה ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תם לנגּ ן מתחילים ואז נגּ וּ נם, ק וֹ ל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מע
היוּ  ׁש ירה ואיזוֹ  הניּ ה. בּ ּמ ׁש מרת ׁש עוֹ מדים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים
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הזּ וֹ  בּ עה ה כּ ר וּ בים,א וֹ מרים כּ נפי  נגּ וּ ן קכה)? הבּ טחים(תהלים ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ואז וגוֹ '. י ּמ וֹ ט  א ציּ וֹ ן כּ הר ּת חלּ ה[שירה]היא[אותה]בּ ה' ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לנגּ ן. הזּ וֹ  הניּ ה בּ ּמ מרת העוֹ מדים בּ ּמ ׁש מרת לאוֹ תם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ירה,הליׁש ית  וא וֹ מרים בּ כנפיהם מּק יׁש ים הלּ לוּ  הכּ רוּ בים  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
היא קיג )?וּ מה ה'(שם ׁש ם יהי וגוֹ ', ה' עבדי הללוּ  הלל וּ י ּה  ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ׁש מׁש וגוֹ ',מבר ׁש עוֹ מדיםמּמ זרח מלאכים אוֹ תם אז וגוֹ '. ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
הכּ וֹ כבים וכל ׁש ירה. אוֹ מרים כּ לּ ם הלי ׁש ית, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ׁש מרת

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  בּ ׁש ירה, ּפ וֹ תחים הרקיע  לח)וּ מזּ לוֹ ת יחד (איוב  בּ רן ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וכתוּ ב  אהים , בּ ני כּ ל  ויּ ריעוּ  בּ קר  קמח)כּ וֹ כבי הללוּ הוּ (ּת הלּ ים ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌

אוֹ ר. על מנ גּ נים האוֹ ר  כּ וֹ כבי אוֹ תם ׁש הרי  אוֹ ר , כּ וֹ כבי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
הּׁשירה ,] על אחרי [ׁשּממּנים ׁש ירה  ל וֹ קחים ואז הבּ קר, כּ ׁש ּמ גּ יע  ְְִִֶַַַָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

מלּ מּט ה הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  כּ בוֹ ד  ועוֹ לה למ ּט ה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
למעלה עלי וֹ נים וּ מלאכים בּ יּ וֹ ם, למּט ה י שׂ ראל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מלמעלה.
הזּ את והאבן  הצּ דדים. בּ כל הּק דוֹ ׁש  הם נׁש ּת לּ ם ואז ֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,
מחזיקים כּ לּ ם למ ּט ה, וישׂ ראל העליוֹ נים הּמ לאכים כּ ל ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר,
בּ יּ וֹ ם, האבוֹ ת  ֹבּ תו להתעּט ר למעלה עוֹ לה והיא הזּ את, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ אבן
בּ גן  הצּ דּ יקים עם  להׁש ּת עׁש ע בּ א הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב לּ ילה

וע עדן  בּ ק יּ וּ מם העוֹ מדים כּ ל אׁש ריהם בּ לּ ילה,. בּ ּת וֹ רה וֹ סקים  ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עדן  ׁש בּ גן הצּ דּ יקים אוֹ תם וכל  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם
כּ מ וֹ  בּ ּת וֹ רה, העוֹ סקים א וֹ תם האדם בּ ני  קוֹ לוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ מעים

ח)ׁש כּ תוּ ב אבן (שיר  היא זוֹ  אבן ראה , בּ א וגוֹ '. בּ גּ נּ ים ה יּ וֹ ׁש בת ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
הכּ תוּ ב סוֹ ד וזהוּ  כח)טוֹ בה, אר בּ עה(שמות  אבן מלּ את בוֹ  וּ מלּ את ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

סדרים הם ואלּ ה אבן. שלמות]טוּ רים הּט וֹ בה,[של האבן ׁש ל  ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
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ׁש יּ ׁש  מוּ ם יקרה, אבן ׁש ל ׁש כּ תוּ ב [שלמות]הלמוּ ת אחרת, אבן ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לו) וכתוּ ב(יחזקאל וגוֹ ', האבן לב  את  א ּת ן (שם)והסרתי רוּ חי ואת ַ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

וזהוּ  כח)בּ קר בּ כם. וּ בארוּ ה.(ישעיה יקרת, ּפ נּ ת בּ חן אבן ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

ה א ל ה וד זה  ה  לרא היתה  ני ה מאס ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאב
הרביעי  ְִִֶֶָרגל

ּפ נּ האבן  לראׁש  היתה ה ּב וֹ נים  כב )מאס וּ  פ':(קיח, חדש [זוהר ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌

לב.)בראשית דּ וֹ סתאי ](דף  ר בּ י   הל אחת ּפ עם ר בּ וֹ תינוּ , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
לוֹ : אמר  חגּ י . ר בּ י  ל וֹ  הז דּ ּמ ן .ער בּ ן אלעזר  רבּ י את ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלראוֹ ת

הל למי לפניו, ּת קינה  דּ ר מוֹ רנ וּ  לנוּ  לוֹ :יאמר אמר  ? ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ה וּ א מי  לוֹ : אמר היּ מים. ּפ ני  סבר את מי לראוֹ ת לוֹ : אמר ? ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אמר הוּ א.  ּבּ רו הּמ ל ׁש ל עלי וֹ נים  גּ דוֹ לים לפניו  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ רדים
לדר כּ וֹ  עּמ וֹ  ׁש אל למר לוֹ  נ וֹ ח  לס בּ רל וֹ : ּת וּ כל אם ל וֹ : אמר ? ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ

ׁש א  ּכ , לאחרי סטה - א ואם ,ל - ּת ׁש מע למה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְסברא
ׁש ל  דבר  ׁש מעּת י  ׁש הרי לזה, מר יח ׁש ׁש  א לוֹ : אמר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵתענ ׁש .

היא וּ מה לוֹ : אמר סברא. וסבר ּת י  בוֹ , והסּת כּ ל ּת י עליוֹ ן, ?ס וֹ ד ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הזּ ה הּפ ס וּ ק סוֹ ד את ׁש מעּת י לוֹ : ג )אמר מּט תוֹ (שיר  הנּ ה ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ׁש לּ וֹ . כּ לּ וֹ  ׁש הלוֹ ם הּמ ל ׁש ל  הכּ בוֹ ד כּ ּס א היא - ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ ׁש מה
מׁש ּמ ׁש ים גּ ד וֹ לים  ׁש ים אלּ וּ  - ל ּה  סביב  גּ בּ רים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִׁש ים
הּמ ל ׁש ל הכּ ב וֹ ד לכּס א מׁש ּמ ׁש ים ׁש הם קדוֹ ׁש ים, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
קד וֹ ׁש , גּ דוֹ ל ׁש לּ יט ּת חת ממנּ ים ׁש הם - י שׂ ראל  מגּ בּ רי ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן.

ׁש הם מוּ ם י שׂ ראל . ׁש ל האּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס כּ לּ םמיכאל ידוֹ , ּת חת ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌
מגּ בּ רי  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  י שׂ ראל . ׁש ל  אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ סים שׂ רים ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל .
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לרא וֹ תאמר  ללכת מּמ נּ י  י וֹ תר  אּת ה רא וּ י דּ וֹ סתאי : ר בּ י  לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
וראה אליו כּ ׁש הגּ יע וּ  הלכוּ . היּ מים. ּפ ני סבר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶאת
ׁש ׁש ה ׁש ל ׁש כּ ּס א להם , ואמר   ל לׁש ּמ ׁש וֹ : אמר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תם,

אחד  בּ לי  הוּ א מה הסּת כּ ל עּמ וּ דים דּ וֹ סתאי, רבּ י  ׁש מע ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לח נּ ם ׁש א למר, ואמר   ל לּמ ׁש : ואמר  הדּ בר  על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ נפׁש וֹ 

דּ וד כב )אמר קיח, ּפ נּ ה,(תהלים לראׁש  היתה הבּ וֹ נים מאסוּ  אבן ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌
הרביעי ׁש הוּ א הּמ ל דּ וד  הדּ ברזה לוֹ  ואמר  ׁש ּמ ׁש וֹ  הל . ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

איפה לוֹ , ואמר   ל אלּ א  אמרּת , יפה מאמר  לוֹ : אמר ֹ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה.
הבּ וֹ נים מאסוּ  אבן ׁש אמר בּ דוד  חגּ י :בּ חלוּ  לר בּ י לוֹ  אמר  ? ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ּפ תגּ ם איזׁש הוּ  הזּ ה בּ דּ בר  עניניםׁש מעּת  ׁש ׁש ה  לוֹ : אמר ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לכאן, בּ אתי  לדרׁש  א ל וֹ : אמר דּ ר ׁש . הוּ א אחד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י ,
- ׁש מעּת  אם הדּ בר , עּק ר אבל ׁש מעּת י , וּ בניו יׁש י  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ עשׂ ה
ה וּ א אחד ׁש מע ּת י , ענינים ׁש ני הם הדּ בר ע ּק ר  אמר , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ֱאמר.
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  עשׂ ה הּמ קדּ ׁש , בּ ית ׁש נּ בנה בּ יּ וֹ ם אבּ א, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
החטא, אוֹ תוֹ  לוֹ  ׁש הזדּ ּמ ן ׁש אחר . הּמ ל לדוד רב חסד ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶהוּ א
העוֹ לם מן כּ ׁש יּ צא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ׁש ּמ חל גּ ב על ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף 
בּ ׁש ערי  לעבר העליוֹ נים הּמ לאכים אוֹ תוֹ  הׁש אירוּ  א ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
בּ ית ׁש נּ בנה וּ ב יּ וֹ ם בּ חוּ ץ. יוֹ ׁש ב והיה ׁש לּ מעלה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים
וּ מ נּ ה הּק ד וֹ ׁש , הר  למיכאל  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  קרא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש ,
ׁש ל  אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ סים עלי וֹ נים קדוֹ ׁש ים  ו ׁש ים הוּ א להיוֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 

הּק ד וֹ ׁש . כבוֹ ד וֹ  כּ ּס א את ׁש הּק יפוּ  אוֹ תם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

מעלה  ל   לי יר לערי היח  וד את להכניס  מיכאל את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה

ירוּ ׁש ליםוּ מנּ ה  ל ׁש ערי  הּמ ׁש יח דּ וד  את להכניס מיכאל את  ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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ׁש יּ ׁש  מוּ ם יקרה, אבן ׁש ל ׁש כּ תוּ ב [שלמות]הלמוּ ת אחרת, אבן ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לו) וכתוּ ב(יחזקאל וגוֹ ', האבן לב  את  א ּת ן (שם)והסרתי רוּ חי ואת ַ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

וזהוּ  כח)בּ קר בּ כם. וּ בארוּ ה.(ישעיה יקרת, ּפ נּ ת בּ חן אבן ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

ה א ל ה וד זה  ה  לרא היתה  ני ה מאס ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאב
הרביעי  ְִִֶֶָרגל

ּפ נּ האבן  לראׁש  היתה ה ּב וֹ נים  כב )מאס וּ  פ':(קיח, חדש [זוהר ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌

לב.)בראשית דּ וֹ סתאי ](דף  ר בּ י   הל אחת ּפ עם ר בּ וֹ תינוּ , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
לוֹ : אמר  חגּ י . ר בּ י  ל וֹ  הז דּ ּמ ן .ער בּ ן אלעזר  רבּ י את ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלראוֹ ת

הל למי לפניו, ּת קינה  דּ ר מוֹ רנ וּ  לנוּ  לוֹ :יאמר אמר  ? ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ה וּ א מי  לוֹ : אמר היּ מים. ּפ ני  סבר את מי לראוֹ ת לוֹ : אמר ? ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אמר הוּ א.  ּבּ רו הּמ ל ׁש ל עלי וֹ נים  גּ דוֹ לים לפניו  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ רדים
לדר כּ וֹ  עּמ וֹ  ׁש אל למר לוֹ  נ וֹ ח  לס בּ רל וֹ : ּת וּ כל אם ל וֹ : אמר ? ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ

ׁש א  ּכ , לאחרי סטה - א ואם ,ל - ּת ׁש מע למה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְסברא
ׁש ל  דבר  ׁש מעּת י  ׁש הרי לזה, מר יח ׁש ׁש  א לוֹ : אמר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵתענ ׁש .

היא וּ מה לוֹ : אמר סברא. וסבר ּת י  בוֹ , והסּת כּ ל ּת י עליוֹ ן, ?ס וֹ ד ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הזּ ה הּפ ס וּ ק סוֹ ד את ׁש מעּת י לוֹ : ג )אמר מּט תוֹ (שיר  הנּ ה ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ׁש לּ וֹ . כּ לּ וֹ  ׁש הלוֹ ם הּמ ל ׁש ל  הכּ בוֹ ד כּ ּס א היא - ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ ׁש מה
מׁש ּמ ׁש ים גּ ד וֹ לים  ׁש ים אלּ וּ  - ל ּה  סביב  גּ בּ רים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִׁש ים
הּמ ל ׁש ל הכּ ב וֹ ד לכּס א מׁש ּמ ׁש ים ׁש הם קדוֹ ׁש ים, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
קד וֹ ׁש , גּ דוֹ ל ׁש לּ יט ּת חת ממנּ ים ׁש הם - י שׂ ראל  מגּ בּ רי ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן.

ׁש הם מוּ ם י שׂ ראל . ׁש ל האּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס כּ לּ םמיכאל ידוֹ , ּת חת ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌
מגּ בּ רי  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  י שׂ ראל . ׁש ל  אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ סים שׂ רים ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל .
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לרא וֹ תאמר  ללכת מּמ נּ י  י וֹ תר  אּת ה רא וּ י דּ וֹ סתאי : ר בּ י  לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
וראה אליו כּ ׁש הגּ יע וּ  הלכוּ . היּ מים. ּפ ני סבר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶאת
ׁש ׁש ה ׁש ל ׁש כּ ּס א להם , ואמר   ל לׁש ּמ ׁש וֹ : אמר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תם,

אחד  בּ לי  הוּ א מה הסּת כּ ל עּמ וּ דים דּ וֹ סתאי, רבּ י  ׁש מע ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לח נּ ם ׁש א למר, ואמר   ל לּמ ׁש : ואמר  הדּ בר  על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ נפׁש וֹ 

דּ וד כב )אמר קיח, ּפ נּ ה,(תהלים לראׁש  היתה הבּ וֹ נים מאסוּ  אבן ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌
הרביעי ׁש הוּ א הּמ ל דּ וד  הדּ ברזה לוֹ  ואמר  ׁש ּמ ׁש וֹ  הל . ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

איפה לוֹ , ואמר   ל אלּ א  אמרּת , יפה מאמר  לוֹ : אמר ֹ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה.
הבּ וֹ נים מאסוּ  אבן ׁש אמר בּ דוד  חגּ י :בּ חלוּ  לר בּ י לוֹ  אמר  ? ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ּפ תגּ ם איזׁש הוּ  הזּ ה בּ דּ בר  עניניםׁש מעּת  ׁש ׁש ה  לוֹ : אמר ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לכאן, בּ אתי  לדרׁש  א ל וֹ : אמר דּ ר ׁש . הוּ א אחד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י ,
- ׁש מעּת  אם הדּ בר , עּק ר אבל ׁש מעּת י , וּ בניו יׁש י  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ עשׂ ה
ה וּ א אחד ׁש מע ּת י , ענינים ׁש ני הם הדּ בר ע ּק ר  אמר , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ֱאמר.
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  עשׂ ה הּמ קדּ ׁש , בּ ית ׁש נּ בנה בּ יּ וֹ ם אבּ א, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
החטא, אוֹ תוֹ  לוֹ  ׁש הזדּ ּמ ן ׁש אחר . הּמ ל לדוד רב חסד ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶהוּ א
העוֹ לם מן כּ ׁש יּ צא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ׁש ּמ חל גּ ב על ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף 
בּ ׁש ערי  לעבר העליוֹ נים הּמ לאכים אוֹ תוֹ  הׁש אירוּ  א ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
בּ ית ׁש נּ בנה וּ ב יּ וֹ ם בּ חוּ ץ. יוֹ ׁש ב והיה ׁש לּ מעלה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים
וּ מ נּ ה הּק ד וֹ ׁש , הר  למיכאל  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  קרא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש ,
ׁש ל  אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ סים עלי וֹ נים קדוֹ ׁש ים  ו ׁש ים הוּ א להיוֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 

הּק ד וֹ ׁש . כבוֹ ד וֹ  כּ ּס א את ׁש הּק יפוּ  אוֹ תם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

מעלה  ל   לי יר לערי היח  וד את להכניס  מיכאל את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה

ירוּ ׁש ליםוּ מנּ ה  ל ׁש ערי  הּמ ׁש יח דּ וד  את להכניס מיכאל את  ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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בּ עינינוּ : נפלאת היא יהוכדזּ את עשׂ ה היּ וֹ ם זה 
: ֹבו ונשׂ מחה יהוכהנגילה ׁש יעהאנּ א הוֹ  

יהו אנּ א נּ א:נּ א ׁש םכוהצליחה בּ  הבּ א  ּבּ רו 
יהויהו מּב ית אלכז:בּ רכנוּ כם 
יהוקרנוֹ ת עד בּ עבתים חג אסרוּ  לנוּ  ויּ אר 

אהיכחהּמ זבּ ח: ואוֹ דךּ  אּת ה ארוֹ ממךּ :אלי 
ליהוכט חסדּ וֹ :הוֹ דוּ  לעוֹ לם כּ י טוֹ ב כּ י 

תהלי זוהר 

עלי וֹ נה. קדוֹ ׁש ה כּ מר כּ בה האבוֹ ת  עם וּ להתקינוֹ  מעלה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 
ׁש כּ תוּ ב ח)זהוּ  א לדוד (מלכים ה ' עשׂ ה אׁש ר הּט וֹ בה כּ ל על ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

סבוֹ  בּ יהוּ דה ׁש כּ תוּ ב הוּ א, ענין - וה יּ תר  עּמ וֹ . וּ לי שׂ ראל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַעב דּ וֹ 
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אחיו. בוֹ  לח)ׁש בּ חלוּ  מאת(בראשית יה וּ דה ויּ רד ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

בּ  והּק דוֹ ׁש  מגּ אותוֹ . ׁש הסיר וּ הוּ  לפניו אחיו, נ וֹ ח אין הוּ א  ּר ו ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
רק  אלּ א עוֹ למים, ׁש ל מלכ וּ ת ׁש ל ׁש לּ יט להיוֹ ת יעקב בּ ני ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מט )ליהוּ דה. ולוֹ (שם וכ וּ ' מיהוּ דה ׁש בט יסוּ ר א ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌
הדּ בר והינוּ  יעקב , בּ ני לׁש אר  וא לבדּ וֹ , הוּ א עּמ ים. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִי ּק הת

אביו . אוֹ מר הוּ א ׁש היה  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ראה  מה ׁש מע ּת י , וע וֹ ד  ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  הסּת כּ ל  אלּ א אחיו? ׁש אר  מכּ ל  ליהוּ דה ׁש לטוֹ ן  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָלתת
יהוּ דה  ׁש ל בּ ׁש מוֹ  ר ׁש וּ ם  ׁש היה הגּ ד וֹ ל  בּ ׁש מוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו, ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

דּ וֹ סתאי  רבּ י בּ א  יסוּ ר . א וׁש לטוֹ נ וֹ  הכּ ל על הׁש ליט וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בגללוֹ 
בראׁש וֹ . ֹ◌ְ◌ָ◌ְוּ נׁש קוֹ 



יתה 1153זוהר הלימוד תמוזסדר כג ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

לחודש כה

יהואאקיט בּ תוֹ רת ההלכים דר תמימי ׁש רי 
:ידרׁש וּ הוּ :ב לב בּ כל עדתיו נצרי אׁש רי

הלכוּ :ג  בּ דרכיו עולה פעלוּ  א צוּ יתהד אף אּת ה 

מצוה בידו  שיתקיי שרוצה למי
דר תמימי א')אשר  קיטא ]:(קיטא, לפרק תהלי הגו[שימוש לרתת

בידו . שתתקיי מצוה לעשות שירצה  ולמי .פעמי עליו  לחוש 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ט ב וכל י הח ל ה א  ְִַַַָָָה רה

וגו'א ׁש רי  דר א)תמימי שרה:(קיט, חיי בראשית קלב.)[זוהר זוהר(דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ה'תורה] בתורת  ההלכים  דרך  תמימי רבי אשרי אמר  .
משגיחים ואין יודעים שאין שוטים אנשים הם כמה  אלעזר 

לפי בתורה, טובלעסוק וכל  חירות וכל  חיים כל  שהתורה
הבא, ובעולם הזה בעולם שזוכיםהיא הזה בעולם הם  חיים 

כמש"כ הזה, בעולם שלמים כג )לימים ימיך (שמות  מספר את
הבא בעולם ארוכים ולימים חייםקמחאמלא, שהם לפי

הזוהר זיו

שיש קמח. כמו כי העדן, בגן מיתה לאחר היינו בעוה"ב , ארוכים ימים 
בגן  מותו לאחר אחד לכל קצובים ימים יש  כן  עוה"ז לחיי קצובים  ימים 
רוחני  תענוג שכרו  אחד לכל ינתן ששם  הפרטיות  עוה "ב  שנקרא העדן
שלא ימים  לאריכות  שם  זוכה תורה תלמוד  זכות וע"י  לנו, מושג שאינו



יתה זוהר הלימוד1152 תמוזסדר כב ליו

קיחתהלי מזמור | לחודש כד | חמישי ספר 

בּ עינינוּ : נפלאת היא יהוכדזּ את עשׂ ה היּ וֹ ם זה 
: ֹבו ונשׂ מחה יהוכהנגילה ׁש יעהאנּ א הוֹ  

יהו אנּ א נּ א:נּ א ׁש םכוהצליחה בּ  הבּ א  ּבּ רו 
יהויהו מּב ית אלכז:בּ רכנוּ כם 
יהוקרנוֹ ת עד בּ עבתים חג אסרוּ  לנוּ  ויּ אר 

אהיכחהּמ זבּ ח: ואוֹ דךּ  אּת ה ארוֹ ממךּ :אלי 
ליהוכט חסדּ וֹ :הוֹ דוּ  לעוֹ לם כּ י טוֹ ב כּ י 

תהלי זוהר 

עלי וֹ נה. קדוֹ ׁש ה כּ מר כּ בה האבוֹ ת  עם וּ להתקינוֹ  מעלה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 
ׁש כּ תוּ ב ח)זהוּ  א לדוד (מלכים ה ' עשׂ ה אׁש ר הּט וֹ בה כּ ל על ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

סבוֹ  בּ יהוּ דה ׁש כּ תוּ ב הוּ א, ענין - וה יּ תר  עּמ וֹ . וּ לי שׂ ראל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַעב דּ וֹ 
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אחיו. בוֹ  לח)ׁש בּ חלוּ  מאת(בראשית יה וּ דה ויּ רד ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

בּ  והּק דוֹ ׁש  מגּ אותוֹ . ׁש הסיר וּ הוּ  לפניו אחיו, נ וֹ ח אין הוּ א  ּר ו ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
רק  אלּ א עוֹ למים, ׁש ל מלכ וּ ת ׁש ל ׁש לּ יט להיוֹ ת יעקב בּ ני ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מט )ליהוּ דה. ולוֹ (שם וכ וּ ' מיהוּ דה ׁש בט יסוּ ר א ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌
הדּ בר והינוּ  יעקב , בּ ני לׁש אר  וא לבדּ וֹ , הוּ א עּמ ים. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִי ּק הת

אביו . אוֹ מר הוּ א ׁש היה  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ראה  מה ׁש מע ּת י , וע וֹ ד  ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  הסּת כּ ל  אלּ א אחיו? ׁש אר  מכּ ל  ליהוּ דה ׁש לטוֹ ן  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָלתת
יהוּ דה  ׁש ל בּ ׁש מוֹ  ר ׁש וּ ם  ׁש היה הגּ ד וֹ ל  בּ ׁש מוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו, ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

דּ וֹ סתאי  רבּ י בּ א  יסוּ ר . א וׁש לטוֹ נ וֹ  הכּ ל על הׁש ליט וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בגללוֹ 
בראׁש וֹ . ֹ◌ְ◌ָ◌ְוּ נׁש קוֹ 



יתה 1153זוהר הלימוד תמוזסדר כג ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

לחודש כה

יהואאקיט בּ תוֹ רת ההלכים דר תמימי ׁש רי 
:ידרׁש וּ הוּ :ב לב בּ כל עדתיו נצרי אׁש רי

הלכוּ :ג  בּ דרכיו עולה פעלוּ  א צוּ יתהד אף אּת ה 

מצוה בידו  שיתקיי שרוצה למי
דר תמימי א')אשר  קיטא ]:(קיטא, לפרק תהלי הגו[שימוש לרתת

בידו . שתתקיי מצוה לעשות שירצה  ולמי .פעמי עליו  לחוש 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ט ב וכל י הח ל ה א  ְִַַַָָָה רה

וגו'א ׁש רי  דר א)תמימי שרה:(קיט, חיי בראשית קלב.)[זוהר זוהר(דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ה'תורה] בתורת  ההלכים  דרך  תמימי רבי אשרי אמר  .
משגיחים ואין יודעים שאין שוטים אנשים הם כמה  אלעזר 

לפי בתורה, טובלעסוק וכל  חירות וכל  חיים כל  שהתורה
הבא, ובעולם הזה בעולם שזוכיםהיא הזה בעולם הם  חיים 

כמש"כ הזה, בעולם שלמים כג )לימים ימיך (שמות  מספר את
הבא בעולם ארוכים ולימים חייםקמחאמלא, שהם לפי

הזוהר זיו

שיש קמח. כמו כי העדן, בגן מיתה לאחר היינו בעוה"ב , ארוכים ימים 
בגן  מותו לאחר אחד לכל קצובים ימים יש  כן  עוה"ז לחיי קצובים  ימים 
רוחני  תענוג שכרו  אחד לכל ינתן ששם  הפרטיות  עוה "ב  שנקרא העדן
שלא ימים  לאריכות  שם  זוכה תורה תלמוד  זכות וע"י  לנו, מושג שאינו



יתה זוהר הלימוד1154 תמוזסדר כג ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

שהם חיות עצבות, בלי חיות שמחה, של חיים הם שלמים,
אין  בתורה שעמלו מי  מהכל, חפשי הזה בעולם חירות חיים,
הלא תשאל  ואם שבעולם , העמים כל עליו לשלוט יכולים
רבי  כגון מלמעלה היתה זו גזרה אבל שמד, של דור היה
המות ממלאך חירות במחשבה, עלתה וכך וחבריו, עקיבא
אדם אם שהרי בודאי , הוא וכך עליו, לשלוט  יכול שאינו
היה לא התורה , שהיא החיים בעץ מתדבק  היה הראשון
את הקב"ה נתן כאשר ולפיכך העולם, ולכל לו מיתה גורם
נתבאר, וזה הלוחות , על חרות בה כתוב מה לישראל  התורה
גורמים היו לא החיים, עץ ועזבו חטאו  לא שישראל ואלמלא

אמר והקב"ה כמקדם, לעולם פב )מיתה אמרתי (תהלים אני
כאדם אכן עצמכם, השחיתם כלכם, עליון ובני  אתם אלהים

וגו' שעמלתמותון מי כל וע "כ  לשלוט , יכול  אין  בתורה ו
העולם  את  שהחשיך ההוא הרע נחש  אםעליו  ייסא רבי אמר ,

אומר, אני  בו שלט לא אבל מת ודאי  א "ל מת, למה משה כן
אלא בודאי  מת לא בו, נטמא ולא המות מלאך ידי על מת לא 
כמו  נקרא חי וזה עולם, לחיי והלך  בהשכינה התדבק

שכתוב כג )שביארנו ב ' חי (שמואל איש  בן יהוידע בן ובניהו
בעולם מהכל לו יש חירות בתורה שמתיגע מי  כל וע"כ  וגו',

הזוהר זיו

בענין  הזוה"ק דרש  כידוע קרוב, בזמן עוה "ז לחיי לחזור עליו יגזור
ודור הולך  דור ובענין  בראשית, מעשה תמיד יום בכל בטובו המחדש 
כי  עוה "ז, בחיי לחיות  זמן איזה לאחר  ובאות חוזרות הנשמות שכל בא 

זה: בענין להאריך מקום  כאן ואין חדשות, נשמות  הן מעטות 

יתה 1155זוהר הלימוד תמוזסדר כג ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

מאד:פ לׁש מר הקּ די:חקּ י לׁש מר דרכי יכּ נוּ  אחלי 
מצוֹ תי:ו כּ ל אל בּ הבּ יטי ׁש  אבוֹ  א בּ יׁש רזאז אוֹ ד 

:צדק מׁש ּפ טי בּ למדי אלחלבב אׁש מר חקּ י את 
מאד: עד ּת עזבני

תהלי זוהר 

הבא בעולם חירות עכו"ם, עמים שאר של משעבוד הזה
ההוא בעולם כלל דין ממנו יתבעו .שלא



יתה זוהר הלימוד1154 תמוזסדר כג ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

שהם חיות עצבות, בלי חיות שמחה, של חיים הם שלמים,
אין  בתורה שעמלו מי  מהכל, חפשי הזה בעולם חירות חיים,
הלא תשאל  ואם שבעולם , העמים כל עליו לשלוט יכולים
רבי  כגון מלמעלה היתה זו גזרה אבל שמד, של דור היה
המות ממלאך חירות במחשבה, עלתה וכך וחבריו, עקיבא
אדם אם שהרי בודאי , הוא וכך עליו, לשלוט  יכול שאינו
היה לא התורה , שהיא החיים בעץ מתדבק  היה הראשון
את הקב"ה נתן כאשר ולפיכך העולם, ולכל לו מיתה גורם
נתבאר, וזה הלוחות , על חרות בה כתוב מה לישראל  התורה
גורמים היו לא החיים, עץ ועזבו חטאו  לא שישראל ואלמלא

אמר והקב"ה כמקדם, לעולם פב )מיתה אמרתי (תהלים אני
כאדם אכן עצמכם, השחיתם כלכם, עליון ובני  אתם אלהים

וגו' שעמלתמותון מי כל וע "כ  לשלוט , יכול  אין  בתורה ו
העולם  את  שהחשיך ההוא הרע נחש  אםעליו  ייסא רבי אמר ,

אומר, אני  בו שלט לא אבל מת ודאי  א "ל מת, למה משה כן
אלא בודאי  מת לא בו, נטמא ולא המות מלאך ידי על מת לא 
כמו  נקרא חי וזה עולם, לחיי והלך  בהשכינה התדבק

שכתוב כג )שביארנו ב ' חי (שמואל איש  בן יהוידע בן ובניהו
בעולם מהכל לו יש חירות בתורה שמתיגע מי  כל וע"כ  וגו',

הזוהר זיו

בענין  הזוה"ק דרש  כידוע קרוב, בזמן עוה "ז לחיי לחזור עליו יגזור
ודור הולך  דור ובענין  בראשית, מעשה תמיד יום בכל בטובו המחדש 
כי  עוה "ז, בחיי לחיות  זמן איזה לאחר  ובאות חוזרות הנשמות שכל בא 

זה: בענין להאריך מקום  כאן ואין חדשות, נשמות  הן מעטות 
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מאד:פ לׁש מר הקּ די:חקּ י לׁש מר דרכי יכּ נוּ  אחלי 
מצוֹ תי:ו כּ ל אל בּ הבּ יטי ׁש  אבוֹ  א בּ יׁש רזאז אוֹ ד 

:צדק מׁש ּפ טי בּ למדי אלחלבב אׁש מר חקּ י את 
מאד: עד ּת עזבני

תהלי זוהר 

הבא בעולם חירות עכו"ם, עמים שאר של משעבוד הזה
ההוא בעולם כלל דין ממנו יתבעו .שלא

ב"ה

?  ִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש

ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַּדָּקה ְּביֹום
יג ְּבִחינָם ִסְפֵרי זֹוַהר ְלָכל  ָּכאן נִיַּתן ְלַהּׂשִ

ַהְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש ַּדָּקה ְּביֹום ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים )זֹוַהר ַּדף קכ”ד(.

ַההֹוָדָעה ַהּזֹאת ּנְִכְּתָבה ִּבְׁשִביְלָך!!!

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ  ְּכשֶׁ
 “ִּבזְכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!

ְלָך יֶׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!”.

 בית שמש: 0548-436784, ירושלים: 02-6255789 
בת ים: 03-6304523,  052-9077914, 054-2214449

במרכז: 09-8323442, בצפון: 054-9788564, בדרום: 08-6108608
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רמת בית שמש
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לא וכו'. מורשה משה  לנו צוה ותורה . דבר אשכח לא  עד נער
מופיא"ל. שובניא"ל. פניא "ל. שלו  וש וכו'. התורה  ספר ימוש 
בעת  זה  ותעשה זוכר, אהיה לומד  שאני  מה  וכל בתורת לבי  פתח
במה מיד יאמר עוד אחת . בבת הביצה  ויאכל ה ' יו בתענית מנחה

ג"פ. חקי למדני עד נער יזכה

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

הא ל לע לאכל יקיה עתידי ה ה ֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמה

דּ רׁש ּת י ,בּ כל י)לּב י  המן:(קיט-ב , פ' שמות, ס "ג :)[זוהר רבּ י ](דף  ׁש נה ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
הבּ א. לע וֹ לם לאכל הצּ דּ יקים עתידים הזּ ה מהּמ ן  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר ,

זה כּ מוֹ  ּת אמר אואם לעוֹ למים.?  ּכ היה ׁש א י וֹ תר . אלּ א  ! ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ במהוּ  ׁש בּ ארנ וּ  כּ מוֹ  כז)? וּ לב ּק ר(תהלים  ה' בּ נעם לחזוֹ ת ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

וכתוּ ב סב )בּ היכלוֹ , ראוּ (ישעיה  וגוֹ '. זוּ לת אהים ראתה א עין ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌
ּפ תח, חזקיּ ה  ר בּ י  הבּ ת. לכם נתן ה' קל )כּ י  הּמ עלוֹ ת(תהלים  ׁש יר ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

אמרוֹ . מי פרׁש  וא סתם הּמ עלוֹ ת, ׁש יר  ה'.  קראתי ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִמּמ עמּק ים
ׁש עתיד  העוֹ לם, בּ ני כּ ל  לוֹ מר ׁש עתידים ה ּמ עלוֹ ת ׁש יר ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
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הוֹ ן:יד כּ ל כּ על שׂ שׂ ּת י עדוֹ תי טובּ דרבּ פקּ די 
:ארחתי ואבּ יטה אטזאשׂ יחה אׁש ּת עׁש ע בּ חקּ תי 

:דּ בר אׁש כּ ח

תהלי זוהר 

מּמ עמּק ים וּ מהוּ  עוֹ לם. לדוֹ רוֹ ת אוֹ תוֹ  להאמר הזּ ה ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַהיר 
קראתיהּמ ל לפני ּת פלּ תוֹ  ׁש ּמ תּפ לּ ל מי כּ ל ׁש נינוּ ,  ּכ ? ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

כּ די  הלּ ב מעמק וּ להתּפ לּ ל בּ ּק ׁש תוֹ  לבּק ׁש   צרי ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
והאם ורצוֹ ן. לב ויכ וּ ן הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עם ׁש לם לבּ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צא

, דּ ר ׁש ּת י לבּ י  בּ כל כּ תוּ ב  והרי , ּכ אמר קיט )דּ וד  וּ פסוּ ק (תהלים ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מס ּפ יק  מּמ עמּק יםזה  צּ רי מה ׁש נינוּ ,?  ּכ אלּ א אדם? כּ ל ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

דּ עּת וֹ  לכוּ ן  צרי ,הּמ ל לפני  בּ ּק ׁש תוֹ  וּ רצוֹ נוֹ (לבו)ׁש ּמ בּק ׁש  ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌
הבּ אר  מעמק בּ רכ וֹ ת  למׁש העּק רים כּ ל  ׁש ל הכל )מע ּק ר כּ די (של , ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

וּ מהוּ  הכּ ל , ׁש ל מהּמ עין בּ רכ וֹ ת ׁש יּ וֹ צאׁש יּ ׁש ּפ יע מקוֹ ם  אוֹ תוֹ  ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב  נהר, אוֹ תוֹ  מּמ נּ וּ  ונמצא ב )מּמ נּ וּ  יצא(בראשית  ונהר  ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌

וכתוּ ב מו)מעדן , וזה(תהלים אהים. עיר ישׂ ּמ חוּ  ּפ לגיו נהר  ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
יוֹ צאים ׁש ּמ עינוֹ ת הבּ אר  עמק הכּ ל, עמק מּמ עמּק ים. ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקרא ◌ֶֹֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מּמ עלה בּ רכוֹ ת  למׁש הראׁש ית וזוֹ הי  הכּ ל, את לבר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ פעים 

◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה.
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קראתיהּמ ל לפני ּת פלּ תוֹ  ׁש ּמ תּפ לּ ל מי כּ ל ׁש נינוּ ,  ּכ ? ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
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מס ּפ יק  מּמ עמּק יםזה  צּ רי מה ׁש נינוּ ,?  ּכ אלּ א אדם? כּ ל ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

דּ עּת וֹ  לכוּ ן  צרי ,הּמ ל לפני  בּ ּק ׁש תוֹ  וּ רצוֹ נוֹ (לבו)ׁש ּמ בּק ׁש  ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌
הבּ אר  מעמק בּ רכ וֹ ת  למׁש העּק רים כּ ל  ׁש ל הכל )מע ּק ר כּ די (של , ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

וּ מהוּ  הכּ ל , ׁש ל מהּמ עין בּ רכ וֹ ת ׁש יּ וֹ צאׁש יּ ׁש ּפ יע מקוֹ ם  אוֹ תוֹ  ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב  נהר, אוֹ תוֹ  מּמ נּ וּ  ונמצא ב )מּמ נּ וּ  יצא(בראשית  ונהר  ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌

וכתוּ ב מו)מעדן , וזה(תהלים אהים. עיר ישׂ ּמ חוּ  ּפ לגיו נהר  ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
יוֹ צאים ׁש ּמ עינוֹ ת הבּ אר  עמק הכּ ל, עמק מּמ עמּק ים. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
מּמ עלה בּ רכוֹ ת  למׁש הראׁש ית וזוֹ הי  הכּ ל, את לבר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ פעים 

◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה.
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להל  לימס ולא  דעיי א  יהאנ  יט ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹה 
הב וכל  החר ת  וכל  י הח ל הרה  מ ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָרה 

"ה בע ַָָע ה"ז

מּת וֹ רתגּ ל נפלאוֹ ת ואּב יטה יח)עיני  שרה :(קיט חיי  פ ' ח"א [זוהר  ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

קלא :) ואמר ,](דף ּפ תח אלעזר קיט )ר בּ י עיני(תהלים גּ ל  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
מּת וֹ רת נפלאוֹ ת יוֹ דעים .ואבּ יטה ׁש א האנ ׁש ים טּפ ׁש ים כּ ּמ ה ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

החיּ ים  כּ ל  ׁש הּת וֹ רה מ וּ ם  בּ ּת וֹ רה, להׁש ּת דּ ל מסּת כּ לים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְו א
הבּ א  וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם הּט וֹ ב וכל  החרוּ ת  ההיא .וכל [החרות ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

היא] הבא ושל הזה העולם החיים של היא הבא  העולם של ההיא החרות  [נ "א:

הזה] ׁש למיםבעולם לימים ׁש יּ זכּ וּ  הזּ ה, בּ עוֹ לם הם ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הזּ ה, כג )בּ עוֹ לם אמלּ א.(שמות  ימי מסּפ ר את ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌

הם ׁש למים, חיּ ים ׁש הם מוּ ם הבּ א, בּ עוֹ לם ארכּ ים ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְוּ לימים
חר וּ ת חיּ ים . ׁש הם חיּ ים עצבוּ ת, בּ לי  חיּ ים שׂ מחה, ׁש ל ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַחיּ ים
אין  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  ׁש כּ ל הכּ ל . ׁש ל  חר וּ ת  הזּ ה, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
אוֹ תם ּת אמר , ואם העוֹ לם. ׁש ל העּמ ים כּ ל עליו לׁש ט ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיכוֹ לים

המד  וחבריו,בּ ני  עקיבא ר בּ י כּ מוֹ  מלמעלה, היא גּ זרה ? ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
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תהלי זוהר 

יכוֹ ל וכ ׁש א הּמ ות מלא ׁש ל  חרוּ ת בּ מח ׁש בה. עלתה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
החיּ ים, בּ עץ נד בּ ק היה  אדם  ׁש אם ו דּ אי. זה  וכ עליו, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש ט
, ּכ וּ מוּ ם העוֹ לם. וּ לכל ל וֹ  מות גוֹ רם היה א הּת וֹ רה, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא

בּ ּה  כּ ת וּ ב מה לי שׂ ראל , ּת וֹ רה  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ?כּ ׁש נּ תן ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ועזבוּ  חטאוּ  א הם  ואלמלא ּפ ר ׁש וּ ה. והרי הלּ חת, על ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌◌ַ◌ַ◌ָחרוּ ת
כּ בּת חלּ ה. לע וֹ לם מות גוֹ רמים היוּ  א החיּ ים, עץ ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶאת

אמר, הוּ א  ּבּ רו פב )והּק דוֹ ׁש  אּת ם(תהלים אהים אמרּת י אני  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
ּת מוּ תוּ ן  כּ אדם אכן - עצמכם את ח בּ לּת ם כּ לּ כם. עליוֹ ן ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בני
עליו  לׁש ט יכוֹ ל אין בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  כּ ל כּ ן, ועל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְוגוֹ '.

העוֹ לם. את   ׁש החׁש י ההוּ א הרע ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 

חי  אי  יהידע   בניהְְִֶֶַָָָָ

ּכ יון אמר , ּכ ׁש אם מת? מׁש ה לּמ ה  , ּכ אם ייסא, ר ּב י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ימוּ ת! א - חטא ימות]ׁש א ודּ אי [ולמה לוֹ , אמר  ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
וא ידוֹ  על מת  א אלּ א אמרנוּ , בּ וֹ  ׁש לט א אבל ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמת,
לחיּ י  והל בּ כינה נדבּ ק אלּ א ודּ אי. מת וא בּ וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנטמא

ׁש כּ תוּ ב ׁש בּ ארנוּ  כּ מוֹ  חי, נקרא וזה כג )עוֹ לם. ב  וּ בניהוּ (שמואל ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חי איׁש  בּ ן  יהוֹ ידע ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל בּ ן מי כּ ל כּ ן , ועל  וגוֹ '. ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש אר ׁש ל מעבּ וּ ד  הזּ ה בּ ע וֹ לם הכּ ל מן חרוּ ת לוֹ  יׁש  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,
הבּ א, בּ עוֹ לם  חר וּ ת וּ מזּ לוֹ ת. כּ וֹ כבים עבוֹ דת עוֹ בדי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים

כּ לל. ההוּ א בּ עוֹ לם דּ ין מּמ נּ וּ  יתבּ עוּ  ׁש א ראה מוּ ם בּ א ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌
כּ תוּ ב  ּכ מוּ ם בּ ּת וֹ רה , י ׁש  עליוֹ נים סוֹ ד וֹ ת  ג )כּ ּמ ה (משלי  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

בּ ּה  יׁש  טמוּ נים גנזים כּ ּמ ה מּפ נינים. היא כּ ן,יקרה  ועל  . ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
נפלא וֹ ת כּ ּמ ה וידע החכמה ׁש ל בּ רוּ ח דּ וד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הסּת כּ ל
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וגו' יז)גמול קיטג]:(קיטג, לפרק תהלי ימי[שימוש עי לחשישת

ז "פ. עליו  לחוש

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

להל  לימס ולא  דעיי א  יהאנ  יט ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹה 
הב וכל  החר ת  וכל  י הח ל הרה  מ ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָרה 

"ה בע ַָָע ה"ז

מּת וֹ רתגּ ל נפלאוֹ ת ואּב יטה יח)עיני  שרה :(קיט חיי  פ ' ח"א [זוהר  ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

קלא :) ואמר ,](דף ּפ תח אלעזר קיט )ר בּ י עיני(תהלים גּ ל  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
מּת וֹ רת נפלאוֹ ת יוֹ דעים .ואבּ יטה ׁש א האנ ׁש ים טּפ ׁש ים כּ ּמ ה ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

החיּ ים  כּ ל  ׁש הּת וֹ רה מ וּ ם  בּ ּת וֹ רה, להׁש ּת דּ ל מסּת כּ לים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְו א
הבּ א  וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם הּט וֹ ב וכל  החרוּ ת  ההיא .וכל [החרות ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

היא] הבא ושל הזה העולם החיים של היא הבא  העולם של ההיא החרות  [נ "א:

הזה] ׁש למיםבעולם לימים ׁש יּ זכּ וּ  הזּ ה, בּ עוֹ לם הם ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הזּ ה, כג )בּ עוֹ לם אמלּ א.(שמות  ימי מסּפ ר את ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌

הם ׁש למים, חיּ ים ׁש הם מוּ ם הבּ א, בּ עוֹ לם ארכּ ים ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְוּ לימים
חר וּ ת חיּ ים . ׁש הם חיּ ים עצבוּ ת, בּ לי  חיּ ים שׂ מחה, ׁש ל ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַחיּ ים
אין  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  ׁש כּ ל הכּ ל . ׁש ל  חר וּ ת  הזּ ה, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
אוֹ תם ּת אמר , ואם העוֹ לם. ׁש ל העּמ ים כּ ל עליו לׁש ט ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיכוֹ לים

המד  וחבריו,בּ ני  עקיבא ר בּ י כּ מוֹ  מלמעלה, היא גּ זרה ? ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
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יכוֹ ל וכ ׁש א הּמ ות מלא ׁש ל  חרוּ ת בּ מח ׁש בה. עלתה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
החיּ ים, בּ עץ נד בּ ק היה  אדם  ׁש אם ו דּ אי. זה  וכ עליו, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש ט
, ּכ וּ מוּ ם העוֹ לם. וּ לכל ל וֹ  מות גוֹ רם היה א הּת וֹ רה, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא

בּ ּה  כּ ת וּ ב מה לי שׂ ראל , ּת וֹ רה  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ?כּ ׁש נּ תן ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ועזבוּ  חטאוּ  א הם  ואלמלא ּפ ר ׁש וּ ה. והרי הלּ חת, על ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌◌ַ◌ַ◌ָחרוּ ת
כּ בּת חלּ ה. לע וֹ לם מות גוֹ רמים היוּ  א החיּ ים, עץ ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶאת

אמר, הוּ א  ּבּ רו פב )והּק דוֹ ׁש  אּת ם(תהלים אהים אמרּת י אני  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
ּת מוּ תוּ ן  כּ אדם אכן - עצמכם את ח בּ לּת ם כּ לּ כם. עליוֹ ן ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בני
עליו  לׁש ט יכוֹ ל אין בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  כּ ל כּ ן, ועל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְוגוֹ '.

העוֹ לם. את   ׁש החׁש י ההוּ א הרע ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 

חי  אי  יהידע   בניהְְִֶֶַָָָָ

ּכ יון אמר , ּכ ׁש אם מת? מׁש ה לּמ ה  , ּכ אם ייסא, ר ּב י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ימוּ ת! א - חטא ימות]ׁש א ודּ אי [ולמה לוֹ , אמר  ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
וא ידוֹ  על מת  א אלּ א אמרנוּ , בּ וֹ  ׁש לט א אבל ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמת,
לחיּ י  והל בּ כינה נדבּ ק אלּ א ודּ אי. מת וא בּ וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנטמא

ׁש כּ תוּ ב ׁש בּ ארנוּ  כּ מוֹ  חי, נקרא וזה כג )עוֹ לם. ב  וּ בניהוּ (שמואל ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חי איׁש  בּ ן  יהוֹ ידע ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל בּ ן מי כּ ל כּ ן , ועל  וגוֹ '. ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש אר ׁש ל מעבּ וּ ד  הזּ ה בּ ע וֹ לם הכּ ל מן חרוּ ת לוֹ  יׁש  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,
הבּ א, בּ עוֹ לם  חר וּ ת וּ מזּ לוֹ ת. כּ וֹ כבים עבוֹ דת עוֹ בדי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים

כּ לל. ההוּ א בּ עוֹ לם דּ ין מּמ נּ וּ  יתבּ עוּ  ׁש א ראה מוּ ם בּ א ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌
כּ תוּ ב  ּכ מוּ ם בּ ּת וֹ רה , י ׁש  עליוֹ נים סוֹ ד וֹ ת  ג )כּ ּמ ה (משלי  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

בּ ּה  יׁש  טמוּ נים גנזים כּ ּמ ה מּפ נינים. היא כּ ן,יקרה  ועל  . ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
נפלא וֹ ת כּ ּמ ה וידע החכמה ׁש ל בּ רוּ ח דּ וד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הסּת כּ ל
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הּת וֹ רה. מן ואמריוֹ צאים קיט )ּפ תח ואבּ יטה(תהלים עיני גּ ל ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
. מּת וֹ רת ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפלאוֹ ת

מע ה מעה  כל  ה ניעלי סדת ה  לדעת  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָדי
אמת ותרת  חכמה היא  ודבר בר בכל רה  ְְְְֱִֶַַַָָָָָָָָָה ת ב 

מ ּת וֹ רתגּ ל נפלאוֹ ת  ואּב יטה יח)עיני תולדות :(קיט פ' ח"א [זוהר ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

קמה :) אוֹ מר](דף  היה זכּ אי בּ ן י וֹ חנן רבּ י  ׁש הרי  ראה, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א
בּ פסוּ ק  העליוֹ נה החכמה בּ סוֹ ד ּפ סוּ קוֹ ת הלכוֹ ת מאוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְׁש ׁש 

אוֹ תםוׁש ם גלּ ה וא  זהב, מי בּ ת מטרד  בּ ת מהיטבאל אׁש ּת וֹ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
סוֹ דוֹ ת ׁש כּ ּמ ה לדעת כּ די עּמ וֹ , ׁש היה אליעזר לרבּ י ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
דּ בר וּ בכל בּ ּת וֹ רה, ׁש ה וּ א  וּ מעשׂ ה , מעשׂ ה בּ כל  הם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
הם הּת וֹ רה דברי  ּכ מוּ ם אמת. ותוֹ רת חכמה היא  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְודבר ,
עיני  גּ ל ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  נפלאוֹ ת, מ ּמ נּ ה להראוֹ ת קד וֹ ׁש ים ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

. מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוא בּ יטה

ריס רק להרא ת אה   ז רה  אמר אי ת לא ְְְִִִֶֶַַַָָָָא י
לייכ אנ זה  זמ אפ  א הדיט ת ודברי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָעלמא 
 א א    מ יתר ב בח הדיט ת דברי רה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻלע ת 

ֱִֹאלקית

מ ּת וֹ רתגּ ל נפלאוֹ ת  ואּב יטה יח)עיני פ':(קיט במדבר [זוהר ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

קנ"ב.)בהעלותך ׁש אמר](דף  אי ׁש  לאוֹ תוֹ  אוֹ י אמר, ׁש מעוֹ ן  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
הדי וֹ טוֹ ת. ודברי  בּ עלמא סּפ וּ רים להראוֹ ת בּ אה זוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ּת וֹ רה
בּ דברי  ּת וֹ רה לעשׂ וֹ ת יכוֹ לים אנוּ  זה  בּ זמן אפ לּ וּ  , ּכ ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם
העוֹ לם, דּ בר להראוֹ ת אם מכּ לּ ם. י וֹ תר  וּ ב ׁש בח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶהדי וֹ טוֹ ת,
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עליוֹ נים. י וֹ תר  דּ ברים בּ יניהם יׁש  בּ עוֹ לם ס וֹ פרים אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
כּ ל  אלּ א זה. כּ מוֹ  ּת וֹ רה מהם ונעשׂ ה אחריהם נל , ּכ ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִאם
ראה, בּ א עלי וֹ נים. וסוֹ ד וֹ ת הם עליוֹ נים דּ ברים הּת וֹ רה ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
י שׂ ראל  נׁש קלוּ . אחד בּ מׁש קל ּת חּת וֹ ן וע וֹ לם עלי וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָעוֹ לם
כּ ת וּ ב, העלי וֹ נים בּ ּמ לאכים למעלה. עלי וֹ נים מלאכים - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

קד ) ר וּ חוֹ ת.(תהלים  מלאכיו עליון)עשׂ ה במקום  ׁש יּ וֹ רדים(זה  בּ ׁש עה ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
שיורדים)למ ּט ה גב  על  ואם(אף הזּ ה. העוֹ לם בּ לבוּ ׁש  מתל בּ ׁש ים , ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

לעמד  יוּ כלוּ  א הזּ ה, העוֹ לם ׁש ל כּ מוֹ  בּ לב וּ ׁש  יתל בּ ׁש וּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִא 
, ּכ בּ מלאכים ואם אוֹ תם. יסבּ ל  א  והעוֹ לם הזּ ה, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ועוֹ מדים העוֹ למוֹ ת כּ ל את  וּ בראה אוֹ תם ׁש בּ ראה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
א אם הזּ ה, לעוֹ לם ׁש יּ רדה כּ יון וכּמ ה, כּ ּמ ה אחת על ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ גללּה 

הזּ ה, הע וֹ לם בּ לבוּ ׁש י זהתתל בּ ׁש  ועל לס בּ ל. העוֹ לם י וּ כל  א  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌
ׁש אוֹ תוֹ  ׁש ח וֹ ׁש ב מי הוּ א. הּת וֹ רה לבוּ ׁש  הּת וֹ רה, ׁש ל  זה ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִסּפ וּ ר 
יהיה וא ר וּ חוֹ , ּת ּפ ח - אחר דּ בר  וא מּמ ׁש  הּת וֹ רה היא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְלבוּ ׁש 

דּ וד, אמר  זה בּ גלל הבּ א. לעוֹ לם חלק קיט )לוֹ  עיני (שם גּ ל ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
מּת וֹ רתואבּ יטה ראה,נפלא וֹ ת בּ א הּת וֹ רה. לבוּ ׁש  ּת חת מה . ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌

על  לבוּ ׁש  כּ ׁש רוֹ אים הּט ּפ ׁש ים ואוֹ תם לכּ ל, ׁש נּ ראה לבוּ ׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵי ׁש 
ׁש אוֹ תוֹ  חוֹ ׁש בים יוֹ תר. מסּת כּ לים א  יפה, ׁש נּ ראה אדם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶבּ ן 

הנּ ׁש מה. היא ׁש הגּ וּ ף וח וֹ ׁש בים הגּ וּ ף, הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלבוּ ׁש 

ה רהל נמת  ל מה להס ל עתידי לבא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעתיד 

ׁש נּ קראיםּכ מוֹ  הּת וֹ רה מצווֹ ת והם גּ וּ ף, לּה  י ׁש  הּת וֹ רה  זה ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
סּפ וּ רי  ׁש הם בּ לבוּ ׁש ים , מתלבּ ׁש  זה גּ וּ ף תוֹ רה. ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵגּ וּ פי 
לב וּ ׁש , בּ אוֹ תוֹ  רק מסּת כּ לים, א העוֹ לם טּפ ׁש י  הזּ ה. ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
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הּת וֹ רה. מן ואמריוֹ צאים קיט )ּפ תח ואבּ יטה(תהלים עיני גּ ל ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
. מּת וֹ רת ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפלאוֹ ת

מע ה מעה  כל  ה ניעלי סדת ה  לדעת  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָדי
אמת ותרת  חכמה היא  ודבר בר בכל רה  ְְְְֱִֶַַַָָָָָָָָָה ת ב 

מ ּת וֹ רתגּ ל נפלאוֹ ת  ואּב יטה יח)עיני תולדות :(קיט פ' ח"א [זוהר ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

קמה :) אוֹ מר](דף  היה זכּ אי בּ ן י וֹ חנן רבּ י  ׁש הרי  ראה, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א
בּ פסוּ ק  העליוֹ נה החכמה בּ סוֹ ד ּפ סוּ קוֹ ת הלכוֹ ת מאוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְׁש ׁש 

אוֹ תםוׁש ם גלּ ה וא  זהב, מי בּ ת מטרד  בּ ת מהיטבאל אׁש ּת וֹ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
סוֹ דוֹ ת ׁש כּ ּמ ה לדעת כּ די עּמ וֹ , ׁש היה אליעזר לרבּ י ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
דּ בר וּ בכל בּ ּת וֹ רה, ׁש ה וּ א  וּ מעשׂ ה , מעשׂ ה בּ כל  הם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
הם הּת וֹ רה דברי  ּכ מוּ ם אמת. ותוֹ רת חכמה היא  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְודבר ,
עיני  גּ ל ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  נפלאוֹ ת, מ ּמ נּ ה להראוֹ ת קד וֹ ׁש ים ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

. מּת וֹ רת נפלאוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוא בּ יטה

ריס רק להרא ת אה   ז רה  אמר אי ת לא ְְְִִִֶֶַַַָָָָא י
לייכ אנ זה  זמ אפ  א הדיט ת ודברי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָעלמא 
 א א    מ יתר ב בח הדיט ת דברי רה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻלע ת 

ֱִֹאלקית

מ ּת וֹ רתגּ ל נפלאוֹ ת  ואּב יטה יח)עיני פ':(קיט במדבר [זוהר ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

קנ"ב.)בהעלותך ׁש אמר](דף  אי ׁש  לאוֹ תוֹ  אוֹ י אמר, ׁש מעוֹ ן  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
הדי וֹ טוֹ ת. ודברי  בּ עלמא סּפ וּ רים להראוֹ ת בּ אה זוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ּת וֹ רה
בּ דברי  ּת וֹ רה לעשׂ וֹ ת יכוֹ לים אנוּ  זה  בּ זמן אפ לּ וּ  , ּכ ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם
העוֹ לם, דּ בר להראוֹ ת אם מכּ לּ ם. י וֹ תר  וּ ב ׁש בח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶהדי וֹ טוֹ ת,
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עליוֹ נים. י וֹ תר  דּ ברים בּ יניהם יׁש  בּ עוֹ לם ס וֹ פרים אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
כּ ל  אלּ א זה. כּ מוֹ  ּת וֹ רה מהם ונעשׂ ה אחריהם נל , ּכ ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִאם
ראה, בּ א עלי וֹ נים. וסוֹ ד וֹ ת הם עליוֹ נים דּ ברים הּת וֹ רה ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
י שׂ ראל  נׁש קלוּ . אחד בּ מׁש קל ּת חּת וֹ ן וע וֹ לם עלי וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָעוֹ לם
כּ ת וּ ב, העלי וֹ נים בּ ּמ לאכים למעלה. עלי וֹ נים מלאכים - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

קד ) ר וּ חוֹ ת.(תהלים  מלאכיו עליון)עשׂ ה במקום  ׁש יּ וֹ רדים(זה  בּ ׁש עה ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
שיורדים)למ ּט ה גב  על  ואם(אף הזּ ה. העוֹ לם בּ לבוּ ׁש  מתל בּ ׁש ים , ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

לעמד  יוּ כלוּ  א הזּ ה, העוֹ לם ׁש ל כּ מוֹ  בּ לב וּ ׁש  יתל בּ ׁש וּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִא 
, ּכ בּ מלאכים ואם אוֹ תם. יסבּ ל  א  והעוֹ לם הזּ ה, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ועוֹ מדים העוֹ למוֹ ת כּ ל את  וּ בראה אוֹ תם ׁש בּ ראה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
א אם הזּ ה, לעוֹ לם ׁש יּ רדה כּ יון וכּמ ה, כּ ּמ ה אחת על ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ גללּה 

הזּ ה, הע וֹ לם בּ לבוּ ׁש י זהתתל בּ ׁש  ועל לס בּ ל. העוֹ לם י וּ כל  א  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌
ׁש אוֹ תוֹ  ׁש ח וֹ ׁש ב מי הוּ א. הּת וֹ רה לבוּ ׁש  הּת וֹ רה, ׁש ל  זה ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִסּפ וּ ר 
יהיה וא ר וּ חוֹ , ּת ּפ ח - אחר דּ בר  וא מּמ ׁש  הּת וֹ רה היא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְלבוּ ׁש 

דּ וד, אמר  זה בּ גלל הבּ א. לעוֹ לם חלק קיט )לוֹ  עיני (שם גּ ל ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
מּת וֹ רתואבּ יטה ראה,נפלא וֹ ת בּ א הּת וֹ רה. לבוּ ׁש  ּת חת מה . ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌

על  לבוּ ׁש  כּ ׁש רוֹ אים הּט ּפ ׁש ים ואוֹ תם לכּ ל, ׁש נּ ראה לבוּ ׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵי ׁש 
ׁש אוֹ תוֹ  חוֹ ׁש בים יוֹ תר. מסּת כּ לים א  יפה, ׁש נּ ראה אדם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶבּ ן 

הנּ ׁש מה. היא ׁש הגּ וּ ף וח וֹ ׁש בים הגּ וּ ף, הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלבוּ ׁש 

ה רהל נמת  ל מה להס ל עתידי לבא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעתיד 

ׁש נּ קראיםּכ מוֹ  הּת וֹ רה מצווֹ ת והם גּ וּ ף, לּה  י ׁש  הּת וֹ רה  זה ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
סּפ וּ רי  ׁש הם בּ לבוּ ׁש ים , מתלבּ ׁש  זה גּ וּ ף תוֹ רה. ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵגּ וּ פי 
לב וּ ׁש , בּ אוֹ תוֹ  רק מסּת כּ לים, א העוֹ לם טּפ ׁש י  הזּ ה. ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
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בּ מה מסּת כּ לים וא י וֹ תר , י וֹ דעים  וא הּת וֹ רה , סּפ וּ ר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
מס ּת כּ לים א י וֹ תר  ׁש יּ וֹ דעים אוֹ תם לב וּ ׁש . א וֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶּת חת
עבדי  החכמים לב וּ ׁש . אוֹ תוֹ  תחת  ׁש הוּ א בּ גּ וּ ף אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַבּ לּ בוּ ׁש ,
רק  א לּ א מסּת כּ לים א סיני , בּ הר עמד וּ  ׁש הם העליוֹ ן, ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

מּמ ׁש . ּת וֹ רה הכּ ל, עּק ר ׁש היא לבא (ולעולם)בּ נּ ׁש מה, ולעתיד  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֹ
הּת וֹ רה  נׁש מת ׁש ל  בּ נּ ׁש מה להסּת כּ ל גּ םעתידים   ּכ ראה, בּ א . ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

המים לנׁש מה. וּ נׁש מה וּ נ ׁש מה , וגוּ ף, לב וּ ׁש , י ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
הגּ וּ ף  זה ישׂ ראל וּ כנסת לבוּ ׁש ים, אוֹ תם אלּ ה ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְוחילוֹ תיהם
גּ וּ ף  היא  ּכ ועל י שׂ ראל , תפארת ׁש היא  הנּ ׁש מה את ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ קבּ ל
ּת וֹ רה ׁש היא י שׂ ראל , תפארת זוֹ  ׁש אמרנוּ  נ ׁש מה ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַל נּ ׁש מה.
זה אחוּ ז  והכּ ל  הּק דוֹ ׁש , העּת יק זהוּ  לנׁש מה וּ נׁש מה ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַמּמ ׁש .

סּפ וּ רבּ זה. רק  היא ׁש הּת וֹ רה  ׁש אוֹ מרים ר ׁש עים לאוֹ תם אוֹ י ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
הצּ דּ יקים  אׁש רי י וֹ תר. וא זה בּ לבוּ ׁש  מסּת כּ לים והם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא,

כּ ראוּ י. בּ ּת וֹ רה כּ ׁש ּמ סּת כּ לים בּ קנקן. רק י וֹ ׁש ב, אינוֹ  יין ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
צרי א   ּכ ועל  זה, בּ לבוּ ׁש  אלּ א י וֹ ׁש בת אינּה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

הלּ ב וּ ׁש . ּת חת יּ ׁש  בּ מה אלּ א הדּ ברים להסּת כּ ל כּ ל  ּכ ועל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לב וּ ׁש ים. הם ה לּ לוּ  הּס ּפ וּ רים  וכל  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהלּ לוּ 

נ'  רת מ נפלאת  וא יטה עיני  לא תל  ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

מ ּת וֹ רתגּ ל נפלא וֹ ת וא ּב יטה יח)עיני  בראשית :(קיט  פ' חדש [זוהר ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ד.) רצה](דף זה סוֹ ד  על ּפ לאוֹ ת, נ' נפלאוֹ ת, נקראים  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה לּ לוּ , מר כּ בוֹ ת חמׁש  על לעמד הּמ ל (תהליםדּ וד  ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יח) מאיריםקיט  וּ כ ׁש אלּ וּ  ,מ ּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה עיני  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַגּ ל
החמ ׁש   ֹלתו להאיר חמׁש , נע שׂ ים להתעּט ר , אוֹ תּה  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַוּ מעלה
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:מצוֹ תי מּמ נּ י אלכ ּת סּת ר לתאבה נפׁש י גּ רסה 
עת: בכל גיםכאמׁש ּפ טיה ארוּ רים זדים גּ ערּת  

:נצרּת י:כבמּמ צוֹ תי עדתי כּ י ובוּ ז חרּפ ה מעלי גּ ל 
ּב חקּ י:כג ישׂ יח  ּעבד נדבּ רוּ  בּ י שׂ רים יׁש בוּ  גּ םכדגּ ם 

עצתי: אנׁש י ׁש עׁש עי עדתי

תהלי זוהר 

וּ מעלים מאירים ּפ לא וֹ ת  נ' ואוֹ תם מּמ נּ ה. וׁש יּ צאוּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
ּת ׁש עת אוֹ תם  ֹבּ תו ונקׁש רים וּ מתעּט רים למעלה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
י וֹ "ד  האוֹ ת את מעלים הּת ׁש עה ואוֹ תם האחרים. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ וּ דים
הה"א יוֹ רדים, מּמ י ידוּ ע  וא י וֹ רדים כּ אׁש ר  למעלה. ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
חמ ׁש ת ׁש הם הּפ לאוֹ ת, ואוֹ תם הנ', אוֹ תם  בּ סוֹ ד מתע ּט רת ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהזּ וֹ 
חוֹ זרת וּ מתּפ טת , מתעּט רת וכאׁש ר לתוֹ כּה . ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ וּ דים

ה"א. ׁש ל הּס וֹ ד  ֹלתו נו"ן ׁש ל  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵמהּס וֹ ד
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בּ מה מסּת כּ לים וא י וֹ תר , י וֹ דעים  וא הּת וֹ רה , סּפ וּ ר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
מס ּת כּ לים א י וֹ תר  ׁש יּ וֹ דעים אוֹ תם לב וּ ׁש . א וֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶּת חת
עבדי  החכמים לב וּ ׁש . אוֹ תוֹ  תחת  ׁש הוּ א בּ גּ וּ ף אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַבּ לּ בוּ ׁש ,
רק  א לּ א מסּת כּ לים א סיני , בּ הר עמד וּ  ׁש הם העליוֹ ן, ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

מּמ ׁש . ּת וֹ רה הכּ ל, עּק ר ׁש היא לבא (ולעולם)בּ נּ ׁש מה, ולעתיד  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֹ
הּת וֹ רה  נׁש מת ׁש ל  בּ נּ ׁש מה להסּת כּ ל גּ םעתידים   ּכ ראה, בּ א . ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

המים לנׁש מה. וּ נׁש מה וּ נ ׁש מה , וגוּ ף, לב וּ ׁש , י ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
הגּ וּ ף  זה ישׂ ראל וּ כנסת לבוּ ׁש ים, אוֹ תם אלּ ה ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְוחילוֹ תיהם
גּ וּ ף  היא  ּכ ועל י שׂ ראל , תפארת ׁש היא  הנּ ׁש מה את ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ קבּ ל
ּת וֹ רה ׁש היא י שׂ ראל , תפארת זוֹ  ׁש אמרנוּ  נ ׁש מה ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַל נּ ׁש מה.
זה אחוּ ז  והכּ ל  הּק דוֹ ׁש , העּת יק זהוּ  לנׁש מה וּ נׁש מה ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַמּמ ׁש .

סּפ וּ רבּ זה. רק  היא ׁש הּת וֹ רה  ׁש אוֹ מרים ר ׁש עים לאוֹ תם אוֹ י ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
הצּ דּ יקים  אׁש רי י וֹ תר. וא זה בּ לבוּ ׁש  מסּת כּ לים והם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא,

כּ ראוּ י. בּ ּת וֹ רה כּ ׁש ּמ סּת כּ לים בּ קנקן. רק י וֹ ׁש ב, אינוֹ  יין ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
צרי א   ּכ ועל  זה, בּ לבוּ ׁש  אלּ א י וֹ ׁש בת אינּה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

הלּ ב וּ ׁש . ּת חת יּ ׁש  בּ מה אלּ א הדּ ברים להסּת כּ ל כּ ל  ּכ ועל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לב וּ ׁש ים. הם ה לּ לוּ  הּס ּפ וּ רים  וכל  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהלּ לוּ 

נ'  רת מ נפלאת  וא יטה עיני  לא תל  ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

מ ּת וֹ רתגּ ל נפלא וֹ ת וא ּב יטה יח)עיני  בראשית :(קיט  פ' חדש [זוהר ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ד.) רצה](דף זה סוֹ ד  על ּפ לאוֹ ת, נ' נפלאוֹ ת, נקראים  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה לּ לוּ , מר כּ בוֹ ת חמׁש  על לעמד הּמ ל (תהליםדּ וד  ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יח) מאיריםקיט  וּ כ ׁש אלּ וּ  ,מ ּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה עיני  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַגּ ל
החמ ׁש   ֹלתו להאיר חמׁש , נע שׂ ים להתעּט ר , אוֹ תּה  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַוּ מעלה
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:מצוֹ תי מּמ נּ י אלכ ּת סּת ר לתאבה נפׁש י גּ רסה 
עת: בכל גיםכאמׁש ּפ טיה ארוּ רים זדים גּ ערּת  

:נצרּת י:כבמּמ צוֹ תי עדתי כּ י ובוּ ז חרּפ ה מעלי גּ ל 
ּב חקּ י:כג ישׂ יח  ּעבד נדבּ רוּ  בּ י שׂ רים יׁש בוּ  גּ םכדגּ ם 

עצתי: אנׁש י ׁש עׁש עי עדתי

תהלי זוהר 

וּ מעלים מאירים ּפ לא וֹ ת  נ' ואוֹ תם מּמ נּ ה. וׁש יּ צאוּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
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ה"א. ׁש ל הּס וֹ ד  ֹלתו נו"ן ׁש ל  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵמהּס וֹ ד
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כּ דבר:דּ כה חיּ ני נפׁש י לעפר סּפ רּת יכובקה דּ רכי 
:חקּ י לּמ דני ּפ ּק וּ דכזוּת ענני ואשׂ יחהדּ ר הבינני י 

:כחבּ נפלאוֹ תי:כּ דבר קיּ מני מּת וּ גה נפׁש י דּ לפה 
חנּ ני:כט ותוֹ רת מּמ נּ י הסר ׁש קר אמוּ נהל דּ ר דּ ר 

ׁש וּ יתי: מׁש ּפ טי יהולאבחרּת י בעדוֹ תי דּ בקּת י 
:ּת ביׁש ני תרחיבלבאל כּ י ארוּ ץ מצוֹ תי דּ ר 

לבּ י:

שמאלית עי לחשישת
כה)דבקה  קיטד ]:(קיטד, לפרק תהלי שמאל,[שימוש עי לחשישת

י ' ברבי לדרוש וטוב ,פעמי ז' אותו אמור עצה  ל יתקשה וא
.פעמי

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ותמימות בשלימות המצות לקיו להתעורר

ארוץדרך לב )מצותיך  יומא:(קיט-ד , מסכת הקדוש (פרק [השל"ה

כ') מוסר ותוכחות חיים המצות]דרך לקיום  להתעורר  כדי 
והוא מדבר , קדוש אחד דברי אעתיק ותמימות, בשלימות

החרידים ספר למצוות)בעל כל (בהקדמה  להקדים לי ויש ,
לעשותה ומצוה מצוה בכל ליזהר  צריך  שאדם התנאים 
יתברך , יוצרינו  מלכנו לפני לרצון שתקובל כדי כהלכתה,
שנעשה הראשון התנאי  דאתי. לעלמא בכיסופא ניעול ולא
כדפסק  חובותינו, ידי לצאת בכוונה ומצוה מצוה כל

יתה 1165זוהר הלימוד תמוזסדר כו   ליו
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תהלי זוהר 

התנאי  כוונה. צריכות מצות והרמב"ן והרמב"ם הרי"ף
רבה, ובאהבה ביראה המצוה לעשות והשלישי , השני 

יוחאי  בן שמעון רבי ב )כדאמר  כה, י ' ת' פקודא(תק"ז כל ,
התנאי  היא . פקודא לאו ורחימו בדחילו איהי  דלאו
ומצוה מצוה דכל במצוה , הגדולה השמחה הרביעי,
הוא, ברוך הקדוש ליה דשדר הוא דורנא לו, שתזדמן
החסיד  הרב גילה וכן שכרו. יגדל  השמחה רוב ולפי
שכל  סודו, לאיש ז"ל  אשכנזי  יצחק  ר ' מוהר "ר  המקובל
בשכר הקודש, ורוח חכמה שערי לו שנפתחו  שהשיג מה

גד  שמחה  מצוה כל בעשיית שמח  תכלית.שהיה לאין ולה
דכתיב דהיינו מז)ואמר  כח, את(דברים עבדת  לא אשר תחת ,

כל , מרוב פירוש כל, מרוב  לבב ובטוב בשמחה אלהיך  ה'
ואבנים רב ופז זהב  ומכל שבעולם תענוגים מיני  מכל 

ומרגליות... טובים

שיעשה עד יניחנה  ולא יעשנה , תחילה  לידו שבא  המצוה 
יוכל לא  שמא  כאחת , מצות  שתי יעשה  לא   תחילה  אחרת 

 בשתיה להזדרז 

כתקנההתנאי  לעשותה במצוה הגדול  הדיקדוק הששי ,
השביעי , התנאי  כמצותה. ודיקדוקיה  פרטיה וכל 

דכתיב לקראתה, והרדיפה לב )הריצה  קיט, דרך (תהלים  ,
הוא שיכול מצוה כל  השמיני, התנאי ארוץ. מצותיך
כדאמרינן  שליח, ידי  על ולא בידו יעשנה בידו לעשותה

דקידושין שני פרק  א)בריש יותר(מא, בו מצוה ,
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שיעשה עד יניחנה  ולא יעשנה , תחילה  לידו שבא  המצוה 
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תהלי זוהר 

עוסקין. בעצמם האמוראים היו שבת ובצורכי מבשלוחו,
ולא יעשנה, תחילה לידו שבא המצוה התשיעי, התנאי 

כדאמרו תחילה, אחרת שיעשה עד ב )יניחנה סד, (פסחים

שתי  יעשה לא העשירי , התנאי  המצות. על מעבירין אין
כדאמרו  בשתיהן, להזדרז יוכל  לא שמא כאחת, מצות

ב ) מט, התנאי (ברכות חבילות. חבילות מצות עושין אין ,
ושפך  הדם כיסוי  גבי דכתיב המצוה, בכבוד שיזהר הי "א,

יכסה ששפך  במה א)וכסה, פז , ולא(חולין ביד דהיינו ,
לכל  אב  בנין  וזה עליו, בזויה המצוה תהא שלא ברגל,

ויגש  פרשת תנחומא ובמדרש  רבי (ו')המצות. אמר 
מכבדין  הוו  הוא, ברוך הקדוש אמר יוחאי, בן שמעון
אם כמותו, אדם של ושלוחו שלוחי שהם המצות את
לי  כאלו אותם בזית ואם כבדת, לי  כאלו אותם כבדת

המצוות. תנאי בזית:

יתה 1167זוהר הלימוד תמוזסדר כו   ליו
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יהוה לג עקב:וֹ רני ואצּ רנּ ה חקּ י דּ ר 
לב:לד בכל ואׁש מרנּ ה תוֹ רת ואצּ רה הבינני
חפצּת י:לה בוֹ  כּ י מצוֹ תי בּ נתיב לבּ ילוהדריכני הט 

בּ צע: אל ואל עדוֹ תי ׁש ואלזאל מראוֹ ת עיני העבר 

מחטא להשמר
לג)הורני  קיטה ]:(קיט ה, לפרק תהלי כתוב[שימוש מחטא, להשמר

עליו . ותלהו  צבי  בעור

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

ה' לפני ההולכי  בצדיקי  נמצאי אנשי סוגי שני

וגו 'הט שוא מראות עיני  העבר  וגו' עדותיך אל לו )לבי  .(קיט-ה ,
ו'] פרק נח פ' חיים מים הנה[באר כי  נראה אכן נח... תולדות אלה

האחד  ה', לפני ההולכים בצדיקים נמצאים אנשים  סוגי  שני
מקול  יחשה לא ולילה יום תמיד  בצדקו עובד  אשר  הצדיק  הוא
אלהיו  ה' עם לכת  הצנע והוא  ה ', ודביקות ותפילה תורה
כלל  יראה לא ומסוגר סגור מדרשו  בבית לו שיושב  כלומר 
יוכל  כאשר בוראו בעבודת שם ומשתדל עובד אם כי החוצה,
להתראות יחפוץ ולא הטובים, ומעשים ועבודה בתורה שאת
פני  את מאוד  ירא כי וברחובות, בשווקים בעיר לסבב החוצה

יבין ולבבו בעיניו , יראה פן לנפשו וירא וחמדהה' תאוה איזה
ז"ל אומרם ונודע ה')האסורה. הלכה א' פרק ברכות עינא(ירושלמי  .

ע"ה המלך דוד  ביקש וכאשר  דעבירה סרסורי תרי וליבא
ל "ו-ל"ז)מבוראו קי "ט, עיני (תהלים  העבר וגו' עדותיך  אל לבי הט
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ז"ל אומרם ונודע ה')האסורה. הלכה א' פרק ברכות עינא(ירושלמי  .
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תהלי זוהר 

לכל  ושרשים עקרים הם  אלה שתי כי  וגו'. שוא מראות
כי  נסיון לידי עצמו להביא רוצה ואינו והחמדות, התאוות
מעשה מידי ואם כך. כל  לעמוד יוכל לא  וחלילה חלילה אולי
לו  מוטב הזאת, לצרה לו  ומה יצא לא הרהור מידי אפשר  יצא,
ה' מחפצי  אם כי  לפניו יראה ולא ושאנן שקט  בביתו לישב
וכדומה, ציצית תפילין ספרים שאר תורה, ספרי כמו  ומצוותיו
ח"ו  פן בישיבתן יחפוץ ולא אדם מבני הרבה  עצמו  וירחיק
עושים, שהמה ממה אלף מיני אחד לעשות אחריהם נגרר  יהיה
הקדושה ממחשבתו ויבלבלוהו יטרדוהו הם הנה זה, ובלא
כן  ועל אחד, רגע על אף יונח שלא בה' דבוקה להיות החפצה
כל  ומדבק ומקשר ומיחד קונו לבין בינו הרבה מתבודד  הוא
וכל  המיוחד . אל לה' כוחו מאמצי בכל  לבבו  מורשי כוחי
המה כולם תנועותיו וכל ומעשיו דיבורו ומחשבתו לבבו

חלילה. פסול מחשבת שום בלי ובתמים באמת לה' ביחוד

נפשו ואם  כח בכל לשמים טוב הוא  הזה צדיק אמנם 
טוב לא אבל  מקשרומאודו, שאינו כיון  לבריות הוא

היום כל וטרוד בשוק  ההולך אדם בן לשום עצמו ומדבק
לקרבו  היה וטוב הכלכלה, ועל המחיה על ומזונו בפרנסתו
להכניס  ערכו, לפי  יעשה אשר המעשה  ואת ה' דרך ללמדו
ממנו  שמים שם יושכח לבל בחוצות הלכו בעת שגם בלבו
יתברך  ופחדו  יראתו עת, בכל זכרונו על ויעלה וכל, מכל 
הנותן  הוא ה' כי רגע ובכל שעה ובכל עת בכל  תמיד ויזכור
דבר מרויח היה לא יתברך  עזרתו ולולא חיל לעשות כח  לו
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תהלי זוהר 

לפעמים להנות ח"ו  לו מה הוא, כן אם ונמצא וגדול. קטן
המדידה בענין כמו מאיסורא, כך כל  נקי שאינו מממון
האלה, בענינים וכדומה גבול והשגת דיבורו וחזרת והמשקל

חז"ל  וכמאמר ים מני  עמוקים  הם קס"ה.)אשר בתרא רובן (בבא
פרוטה אף  לו יהיה  ולא  הוא אלהים מתת הכל אם וכו', בגזל
אופן. בשום זה ביום שישתכר עליו נגזר מכאשר יותר  אחת
זאת לו מזדמן שהיה ודאי ודאי באיסור , ישתדלנה לא ואם
הלזה ביום  כזה שירויח כבר  עליו שנגזר כיון כי גמור, בהיתר 

בשו  ימלט ודחק לא  מיהר אשר  וזה  זה , לו להיות שלא אופן ם
תאנה אכל  פגה הנה באיסור, זאת  להרויח  לעשות השעה את
הפתאים מכל יותר  פתי גמור , שוטה אלא ואינו בזמנה שלא
יאכלנה באיסור  שיאכלנה עד הלא זאת לו למה כי שבעולם
זאת לו מגיע היה אחת רגע או שעה המתין ואילו בהיתר 
יאמין  אם מזה  יצמיח וגם יתעלה. הבורא  מאת גמור בהיתר 
שישתכר עליו  שנגזר ומה הוא, אלהים מאת שהכל באמת
בחדרי  מתחבא היה אם אפילו זה לו מהיות ימלט לא זה ביום
שונות סיבות ידי על  ומשיגו אחריו רודפת זאת היה חדרים,
רואין  שאנו וכמו הסיבות כל מסיבת ובאות המתגלגלות 
על  לביתו אליו יבוא ממילא זה לאדם המוכן דבר  אשר בחוש 
וכמאמר האדם בשכל כלל יבוא לא  אשר שונים גלגולים ידי

האמונה)החכם שער  הפנינים מבחר בורח(בספר  אחד היה אילו 
יותר אחריו רודף טורפו היה המות מן בורח כאשר  מטורפו
לריק  יגע זה יהיה למה  ונמצא וכו '. יותר להשיגו ולמהר ממנו
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חיּ ני: לחבּ דרכ:ליראת אׁש ר אמרת  ּלעבד הקם 
טוֹ בים:לט מׁש ּפ טי כּ י יגרּת י אׁש ר חרּפ תי העבר

חיּ ני:מ בּ צדקת לפקּ די ּת אבּת י הנּ ה

תהלי זוהר 

עד  המזרח  פני האיר מעת כולו היום ובכל  כוחו בכל
ישתדל  אשר  מהיום במעט גם  הלא ואפילה, לילה אישון
בכל  כאשר וירויח ישתכר ודאי  ודאי מזונו, פרנסת לצורך 

כולו.היום

מהיוםהלא אחת בשעה  הריוח עיקר רוב פי על  תראה
היום ושאר  היום באמצע או ערב לפנות או בבוקר 
האסורים דיבורים ושאר וליצנות בטילה בשיחה עוסק
לא ולמה וכדומה, הרע  ולשון וכזבים ושקרים מחניפות
לחצאין  היום את לחלק דאורייתא לשיעורין עצמו יקבע
יהיה איך כי פנים, כל על לכם  וחציו לה' חציו  לעשותו
צריך  פנים כל ועל ח"ו, ריקם רבו ושולחן מלא שולחנו
ולראות עצמו, עבודת עם אלהיו לה' עבודה חלק להשוות
יזוז  ולא גופא בפרנסת כמו נשמתו בפרנסת להשתדל
ואם לפרנסתו. הנשאר, והחצי  היום, חצי עד ועבודה מתורה

את להקצות באמת אופן בשום יכול על אינו לה' היום  חצי 
שיעור יקבע  פחות או היום בשליש יוכל כאשר  פנים כל
היום כל ושאר תמיד, יום בכל בקביעות התורה ללימוד
בחוץ  לעמוד גדול  היום עוד  והן במלאכתו עוסק  יהיה

על מזונו :להשתכר 
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יהוומא חסד כּ אמרת:יבאני ׁש וּ עת ּת  

מושל להכעיס 
מא)ויבואוני  קיטו ]:(קיטו, לפרק תהלי על[שימוש מושל להכעיס

וישתה . מי על אמור האד

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

יכולי עמנו עשה  מאז אשר הישועות מזכירי אנו כאשר
עתה  ג להיות  הזה בזמ הה בימי הזאת בעת  לעורר אנו

הישועות  אות

כאמרתךויבואוני תשועתך ה ' מא)חסדיך  [תפארת :(קיט -ו ,

פורים] רמזי המועדים על אתשלמה המלכה אסתר ותכתב
וכו' תוקף כט )כל  ט , אי'(אסתר  א). ז, אסתר(מגילה להם  שלחה

קבעוני הפ'לחכמים עפ"י  לבאר הנ"ל  מא)לדורות . קיט , (תהלים

המע"ה דוד כוונת כאמרתך. תשועתך ד' חסדיך ויבואוני 
דברו  אשר  הקב"ה מפי יצאו אשר  והחסדים הרחמים  לעורר

נעשו שמים ד ' בדבר  כי ריקם ישוב ו)לא לג, וז"ש(שם (ישעיהו,

כא) חסדיך נט, ויבואוני פירוש וזה עולם. ועד  מעתה ד' אמר 
וכתי' כאמרתך תשועתך ג )ד ' פט, ודבר(תהלים יבנה. חסד עולם

כמ "ש נצחי הוא פט )ד' קיט, בשמים(שם  נצב  דברך ד' לעולם
הלזה החסד  הבטחת יתעורר  וכאשר ותעמוד. ארץ כוננת
עתה גם הישועות כל  יוצמח ממילא אז הבריאה בשעת שהי '

מא)כמ "ש קיט, וז"ש(שם כאמרתך. ח)תשועתך קה, זכר(שם
מאז  אשר הישועות מזכירים אנו כאשר כי כו'. בריתו לעולם
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בחוץ  לעמוד גדול  היום עוד  והן במלאכתו עוסק  יהיה

על מזונו :להשתכר 

יתה 1171זוהר הלימוד תמוזסדר כז ליו
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יהוומא חסד כּ אמרת:יבאני ׁש וּ עת ּת  

מושל להכעיס 
מא)ויבואוני  קיטו ]:(קיטו, לפרק תהלי על[שימוש מושל להכעיס

וישתה . מי על אמור האד

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

יכולי עמנו עשה  מאז אשר הישועות מזכירי אנו כאשר
עתה  ג להיות  הזה בזמ הה בימי הזאת בעת  לעורר אנו

הישועות  אות

כאמרתךויבואוני תשועתך ה ' מא)חסדיך  [תפארת :(קיט -ו ,

פורים] רמזי המועדים על אתשלמה המלכה אסתר ותכתב
וכו' תוקף כט )כל  ט , אי'(אסתר  א). ז, אסתר(מגילה להם  שלחה

קבעוני הפ'לחכמים עפ"י  לבאר הנ"ל  מא)לדורות . קיט , (תהלים

המע"ה דוד כוונת כאמרתך. תשועתך ד' חסדיך ויבואוני 
דברו  אשר  הקב"ה מפי יצאו אשר  והחסדים הרחמים  לעורר

נעשו שמים ד ' בדבר  כי ריקם ישוב ו)לא לג, וז"ש(שם (ישעיהו,

כא) חסדיך נט, ויבואוני פירוש וזה עולם. ועד  מעתה ד' אמר 
וכתי' כאמרתך תשועתך ג )ד ' פט, ודבר(תהלים יבנה. חסד עולם

כמ "ש נצחי הוא פט )ד' קיט, בשמים(שם  נצב  דברך ד' לעולם
הלזה החסד  הבטחת יתעורר  וכאשר ותעמוד. ארץ כוננת
עתה גם הישועות כל  יוצמח ממילא אז הבריאה בשעת שהי '

מא)כמ "ש קיט, וז"ש(שם כאמרתך. ח)תשועתך קה, זכר(שם
מאז  אשר הישועות מזכירים אנו כאשר כי כו'. בריתו לעולם
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כּ ימב דבר חרפי ּב דבר:ואענה ּת צּ למגבטחּת י ואל 
יחלּת י: למׁש ּפ ט כּ י מאד עד אמת דבר מּפ י

ועד:מד לעוֹ לם תמיד תוֹ רת ואתהלּ כהמהואׁש מרה 
דרׁש ּת י: פקּ די כּ י נגדמוברחבה בעדתי ואדבּ רה 

תהלי זוהר 

בזמן  ההם בימים הזאת בעת לעורר  אנו יכולים עמנו עשה
הגמרא פירוש וזה הישועות. אותם עתה גם להיות הזה
להיות הדורות  לכל הניסים קביעות  שיהי' לדורות. קבעוני 
ותכתב  וז"ש האלו. בימים ודור דור לכל ונשפעים נזכרים
האלה הפורים ימי את לקיים תוקף כל את המלכה אסתר
עלינו  עומדים ודור  דור בכל כי  רואים אנו כאשר  בזמניהם
שנזכה והלואי  דור  ובכל יום בכל הוא המן ובחי' כו'
קדושתם בעוצם המשיכו אשר  ואסתר מרדכי בחי' למעלות
כל  את כו' המלכה אסתר ותכתב וז "ש המגילה. ע"י  החסדים
בזמן  גם ההם בימים שהי' החסדים עתה גם  לעורר תוקף
ודור. דור בכל  ותקותם לנצח  היית תשועתם כמ"ש הזה.
בימים שהי' החסדים  לעורר האלו בימים כח תמיד כן להיות

הזה: בזמן גם ההם

בזהר סדר מראשותיו  ויש  המקו מאבני יעקב  כשלקח
תחת שמאלו בסוד מזרח   דרו מערב צפו ויצא פרשת ריש

תחבקני  וימינו לראשי

וגו 'ואתהלכה  מה)ברחבה ימין:(קיט-ו , מאמר מפאנו הרמ"ע [כתבי 

חיל] עושה האמתה' לברר לאטי אתנהלה ואני

יתה 1173זוהר הלימוד תמוזסדר כח ליו
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ׁש : אבוֹ  וא אׁש רמזמלכים בּ מצוֹ תי ואׁש ּת עׁש ע 
אהבּת ימחאהבּת י: אׁש ר מצוֹ תי אל כּפ י ואא 

:בחקּ י ואשׂ יחה
תהלי זוהר 

ברחבה ואתהלכה תזרח וכשמש תצמח מארץ בעצמה
גבי  רל"ה דף ויחי פרשת בזוהר  הנה כי וביראה באהבה 
כפי  הרוח בואי רוחות מארבע  דרשו אתה בכורי  ראובן
שם אותיות סדרו צ"ה  דף ויקהל ובפרשת דוקא סדורינו
והיא בדקדוק  דרכינו  פי על העולם רוחות לארבע אדנ "י 
חיינו  הוא כי מאד  במאוד תמיד לנו צריכה רבתי פנייה
מאבנ  יעקב וכשלקח מזו. גדולה סייעתא ואין ימינו י ואורך 

צפון  ויצא פרשת ריש בזהר  סדרם  מראשותיו וישם המקום
תחבקני . וימינו לראשי תחת שמאלו בסוד מזרח דרום מערב

בשוקי  ליל יכול שהיה  עצמו את  התפאר ע "ה   המל דוד
מיחד  ותמיד , יחודי היינו דרשתי פקודי וברחובות ...

ושכינתיה הוא   ברי קודשא 
דרשתיואתהלכה פקודיך  כי מה)ברחבה מחנה :(קיט-ו , [דגל

תצא] כי פ' וגו'אפרים צפור  קן יקרא כי יאמר או
ימים. והארכת וגו' האם את תשלח שלח וגו' רובצת והאם

בזה עינינו כבר שהאירו רזין הגם ובתיקונים הקדוש בזוהר 
חסדיו,עלאין  וברוב  ברחמיו ה' שחנני  מה אומר אני  גם ,
ה')דהנה קמ "ח , תהלים אלא(מדרש  נברא לא כולו העולם כל

בשביל  בישראל  שיש השכינה השראת היינו וכבוד לכבודו 
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כּ ימב דבר חרפי ּב דבר:ואענה ּת צּ למגבטחּת י ואל 
יחלּת י: למׁש ּפ ט כּ י מאד עד אמת דבר מּפ י

ועד:מד לעוֹ לם תמיד תוֹ רת ואתהלּ כהמהואׁש מרה 
דרׁש ּת י: פקּ די כּ י נגדמוברחבה בעדתי ואדבּ רה 

תהלי זוהר 

בזמן  ההם בימים הזאת בעת לעורר  אנו יכולים עמנו עשה
הגמרא פירוש וזה הישועות. אותם עתה גם להיות הזה
להיות הדורות  לכל הניסים קביעות  שיהי' לדורות. קבעוני 
ותכתב  וז"ש האלו. בימים ודור דור לכל ונשפעים נזכרים
האלה הפורים ימי את לקיים תוקף כל את המלכה אסתר
עלינו  עומדים ודור  דור בכל כי  רואים אנו כאשר  בזמניהם
שנזכה והלואי  דור  ובכל יום בכל הוא המן ובחי' כו'
קדושתם בעוצם המשיכו אשר  ואסתר מרדכי בחי' למעלות
כל  את כו' המלכה אסתר ותכתב וז "ש המגילה. ע"י  החסדים
בזמן  גם ההם בימים שהי' החסדים עתה גם  לעורר תוקף
ודור. דור בכל  ותקותם לנצח  היית תשועתם כמ"ש הזה.
בימים שהי' החסדים  לעורר האלו בימים כח תמיד כן להיות

הזה: בזמן גם ההם

בזהר סדר מראשותיו  ויש  המקו מאבני יעקב  כשלקח
תחת שמאלו בסוד מזרח   דרו מערב צפו ויצא פרשת ריש

תחבקני  וימינו לראשי

וגו 'ואתהלכה  מה)ברחבה ימין:(קיט-ו , מאמר מפאנו הרמ"ע [כתבי 

חיל] עושה האמתה' לברר לאטי אתנהלה ואני

יתה 1173זוהר הלימוד תמוזסדר כח ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

ׁש : אבוֹ  וא אׁש רמזמלכים בּ מצוֹ תי ואׁש ּת עׁש ע 
אהבּת ימחאהבּת י: אׁש ר מצוֹ תי אל כּפ י ואא 

:בחקּ י ואשׂ יחה
תהלי זוהר 

ברחבה ואתהלכה תזרח וכשמש תצמח מארץ בעצמה
גבי  רל"ה דף ויחי פרשת בזוהר  הנה כי וביראה באהבה 
כפי  הרוח בואי רוחות מארבע  דרשו אתה בכורי  ראובן
שם אותיות סדרו צ"ה  דף ויקהל ובפרשת דוקא סדורינו
והיא בדקדוק  דרכינו  פי על העולם רוחות לארבע אדנ "י 
חיינו  הוא כי מאד  במאוד תמיד לנו צריכה רבתי פנייה
מאבנ  יעקב וכשלקח מזו. גדולה סייעתא ואין ימינו י ואורך 

צפון  ויצא פרשת ריש בזהר  סדרם  מראשותיו וישם המקום
תחבקני . וימינו לראשי תחת שמאלו בסוד מזרח דרום מערב

בשוקי  ליל יכול שהיה  עצמו את  התפאר ע "ה   המל דוד
מיחד  ותמיד , יחודי היינו דרשתי פקודי וברחובות ...

ושכינתיה הוא   ברי קודשא 
דרשתיואתהלכה פקודיך  כי מה)ברחבה מחנה :(קיט-ו , [דגל

תצא] כי פ' וגו'אפרים צפור  קן יקרא כי יאמר או
ימים. והארכת וגו' האם את תשלח שלח וגו' רובצת והאם

בזה עינינו כבר שהאירו רזין הגם ובתיקונים הקדוש בזוהר 
חסדיו,עלאין  וברוב  ברחמיו ה' שחנני  מה אומר אני  גם ,
ה')דהנה קמ "ח , תהלים אלא(מדרש  נברא לא כולו העולם כל

בשביל  בישראל  שיש השכינה השראת היינו וכבוד לכבודו 
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תהלי זוהר 

הפסוק ביאור וזהו העולם נברא ז')זה מ "ג, הנקרא(ישעיה כל
כל  כאן  ורומז עשיתיו, אף יצרתיו בראתיו  ולכבודי בשמי 
על  להורות עשיה, יצירה בריאה אצילות עולמות הד'
וזהו  תכלית, אין עד סוף מאין השכינה השראת  התפשטות
אור התפשטות שתהיה זה שזוכה ומי  הבריאה, כל תכלית
כי  בשבילו, אלא נברא לא  העולם כל  אז עליו שורה השכינה

האדם, כל  החפצים זה ישראל נשמות  ולצרף ללבן יכול והוא
עמו , שכינה  שם שהוא מקום  ובכל  שמרומז בו  לומר  יש וזה

בע' לדורשה כדי נקודות בלי נכתבה והתורה יקרא כי  בפסוק
המשכה, לשון יקרא נכתב וכאלו השכינה אנפין היינו ,קן

כביכול  השכינה להמשיך שתוכל זו במדריגה וכשתהיה
שכתוב כמו הקב"ה הוא לצפור קן ח ')שהוא כ"ז, כצפור(משלי

בעלי  שכל שכתב הרמב"ם דרך  על או ממקומו, וגו', נודדת
מתחילים הם נהור כשצפרא שם על  צפרים נקרא השיר 

הבהירלשורר , אור של  קן  שהיא השכינה היינו צפור קן  וזהו
עליך אורם התפשטות להמשיך ותזכה  עולם לפניך אור אז  ,

בדרך  ובלכתך בביתך תהיה שאתה מקום בכל היינו בדרך ,
הנקראת תורה עניני  בכל היינו עץ בכל  לפניך, הולכת היא

ז"ל  כמאמרם עליך ותשרה תבא שתלמוד  חיים ו '.)עץ (ברכות

על או עליו, שרויה שכינה בתורה ועוסק שיושב  אחד  אפילו
גם  וארציים גשמיים בדברים כשתעסוק  אפילו היינו  הארץ

עמך תהיה פסוק כן  על זללה"ה מאא"ז ששמעתי  דרך  על
מ "ה) קי "ט, היינו (תהלים דרשתי פקודיך כי ברחבה  ואתהלכה

יתה 1175זוהר הלימוד תמוזסדר כח ליו
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תהלי זוהר 

בשוקים  לילך  יכול שהיה עצמו את התפאר ע"ה  המלך  דוד
דורש היה שלא היינו דרשתי פקודיך כי  והטעם וברחובות
ליחד שיוכל תמיד מגמותיו כל היה זה יחודים אם כי מעולם 

ושכינ  הוא  בריך  היינו תיה קודשא ביצים או אפרוחים ,
אלו  בחינות שתי  בהם שיש ישראל נשמות על לרחם שצריך
מהם ונעזב השי "ת בעבודת להשתדל  שהתחילו והיינו
ה' מעשי שעושים ויש  ואחד אחד  כל של מניעה מחמת
בחינת וזהו ורחימו דחילו בלא מלומדה  אנשים כמצות
דחילו  בלא ותפלה תורה כי גדפין להם שאין אפרוחים
פחותה מדריגה עוד  בהם יש גם לעילא פרחת לא ורחימו
רק  השי"ת  בעבודת השתדלות בשום כלל  התחילו  שלא מזו
כח בה שיש לביצה שנמשלו ביצים וזהו  היולי כח בהם שיש
אותה לחמם טירחא צריך אך  אפרוח ממנה שיתהוה היולי
שיעור לו אין הכח וזה בריה ולעשות הפועל אל  מכח שיצא
ולהחיות מספר  אין בריות כמה להיות יכול בריה מכל כי
בבני  כן גם הענין וכן ביצה בכל הוא הכח זה נפשות כמה
שיתפשט היולי כח בו שיש מישראל  ניצוץ רק שהוא אדם
עניניו  בכל עליו השכינה להשראת ויזכה ההוא הניצוץ בו 
שיש  הקדוש  הניצוץ ולהבעיר ולחממם לעוררם שצריך רק
על  רובצת והאם יתברך, לעבודתו  שיתלהבו  בתוכם
שרובצת השכינה גלות זהו שכביכול היינו וגו' האפרוחים
בה שידבק ומשתוקקת הקדוש ניצוץ שם שיש מקום בכל
על  נפילה  לשון רובצת כביכול השכינה היינו והאם וזהו 
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תהלי זוהר 

הפסוק ביאור וזהו העולם נברא ז')זה מ "ג, הנקרא(ישעיה כל
כל  כאן  ורומז עשיתיו, אף יצרתיו בראתיו  ולכבודי בשמי 
על  להורות עשיה, יצירה בריאה אצילות עולמות הד'
וזהו  תכלית, אין עד סוף מאין השכינה השראת  התפשטות
אור התפשטות שתהיה זה שזוכה ומי  הבריאה, כל תכלית
כי  בשבילו, אלא נברא לא  העולם כל  אז עליו שורה השכינה

האדם, כל  החפצים זה ישראל נשמות  ולצרף ללבן יכול והוא
עמו , שכינה  שם שהוא מקום  ובכל  שמרומז בו  לומר  יש וזה

בע' לדורשה כדי נקודות בלי נכתבה והתורה יקרא כי  בפסוק
המשכה, לשון יקרא נכתב וכאלו השכינה אנפין היינו ,קן

כביכול  השכינה להמשיך שתוכל זו במדריגה וכשתהיה
שכתוב כמו הקב"ה הוא לצפור קן ח ')שהוא כ"ז, כצפור(משלי

בעלי  שכל שכתב הרמב"ם דרך  על או ממקומו, וגו', נודדת
מתחילים הם נהור כשצפרא שם על  צפרים נקרא השיר 

הבהירלשורר , אור של  קן  שהיא השכינה היינו צפור קן  וזהו
עליך אורם התפשטות להמשיך ותזכה  עולם לפניך אור אז  ,

בדרך  ובלכתך בביתך תהיה שאתה מקום בכל היינו בדרך ,
הנקראת תורה עניני  בכל היינו עץ בכל  לפניך, הולכת היא

ז"ל  כמאמרם עליך ותשרה תבא שתלמוד  חיים ו '.)עץ (ברכות

על או עליו, שרויה שכינה בתורה ועוסק שיושב  אחד  אפילו
גם  וארציים גשמיים בדברים כשתעסוק  אפילו היינו  הארץ

עמך תהיה פסוק כן  על זללה"ה מאא"ז ששמעתי  דרך  על
מ "ה) קי "ט, היינו (תהלים דרשתי פקודיך כי ברחבה  ואתהלכה

יתה 1175זוהר הלימוד תמוזסדר כח ליו
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תהלי זוהר 

בשוקים  לילך  יכול שהיה עצמו את התפאר ע"ה  המלך  דוד
דורש היה שלא היינו דרשתי פקודיך כי  והטעם וברחובות
ליחד שיוכל תמיד מגמותיו כל היה זה יחודים אם כי מעולם 

ושכינ  הוא  בריך  היינו תיה קודשא ביצים או אפרוחים ,
אלו  בחינות שתי  בהם שיש ישראל נשמות על לרחם שצריך
מהם ונעזב השי "ת בעבודת להשתדל  שהתחילו והיינו
ה' מעשי שעושים ויש  ואחד אחד  כל של מניעה מחמת
בחינת וזהו ורחימו דחילו בלא מלומדה  אנשים כמצות
דחילו  בלא ותפלה תורה כי גדפין להם שאין אפרוחים
פחותה מדריגה עוד  בהם יש גם לעילא פרחת לא ורחימו
רק  השי"ת  בעבודת השתדלות בשום כלל  התחילו  שלא מזו
כח בה שיש לביצה שנמשלו ביצים וזהו  היולי כח בהם שיש
אותה לחמם טירחא צריך אך  אפרוח ממנה שיתהוה היולי
שיעור לו אין הכח וזה בריה ולעשות הפועל אל  מכח שיצא
ולהחיות מספר  אין בריות כמה להיות יכול בריה מכל כי
בבני  כן גם הענין וכן ביצה בכל הוא הכח זה נפשות כמה
שיתפשט היולי כח בו שיש מישראל  ניצוץ רק שהוא אדם
עניניו  בכל עליו השכינה להשראת ויזכה ההוא הניצוץ בו 
שיש  הקדוש  הניצוץ ולהבעיר ולחממם לעוררם שצריך רק
על  רובצת והאם יתברך, לעבודתו  שיתלהבו  בתוכם
שרובצת השכינה גלות זהו שכביכול היינו וגו' האפרוחים
בה שידבק ומשתוקקת הקדוש ניצוץ שם שיש מקום בכל
על  נפילה  לשון רובצת כביכול השכינה היינו והאם וזהו 
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תהלי זוהר 

בכל  מלכותו  כי בחינות ב ' אותם על היינו וכו' אפרוחים
במקום אפילו הקדוש ניצוץ שיש גדול  צער  לה  וזהו  משלה 
שמזהיר היינו  שילוח מי לשון תשלח שלח וזהו הקליפה,
ולהשיב  להחזיר ויראה הבחינת אותם  על שירחם  לצדיק 
השכינה היא האם את ועבודה  התורה  שהיא חיים במים
לעבודתו  הנ"ל בחינות שני  אותם שמעורר  ידי  על כביכול
ואת ושרשם, למקורם קדישין הניצוצין  יתעלו ובזה יתברך 
שתחיה מהבנים יתרון תגיע לך שגם היינו לך תקח הבנים
טוב  ויתוסף שתתרבה היינו לך ייטב למען ותעוררם, אותם
ימים והארכת למלך, המלך בן שתחזיר בשכר  בנשמתך 

והבן. ימים אריכות משם שנמשך מקום לאותו שתזכה

יתה 1177זוהר הלימוד תמוזסדר כט  ליו

קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

יחלּת ני:זמט אׁש ר על  ּלעבד דּ בר זאתנ כר 
חיּ תני: אמרת כּ י בעניי הליצנינאנחמתי זדים 

נטיתי: א מּת וֹ רת מאד מׁש ּפ טינבעד זכרּת י 
יהו אחזתנינגואתנחם:מעוֹ לם זלעפה 

:ּת וֹ רת עזבי חּק ינדמרׁש עים לי היוּ  זמרוֹ ת 
מגוּ רי: יהונהבּ בית ׁש מ בלּ ילה זכרּת י 

לטחול
דבר  מט)זכר קיטז]:(קיטז , לפרק  תהלי על[שימוש כתוב  לטחול,

יתיה אמור רעה עצה יסית וא רפאל, ג וכתוב  הטחול מקו
.פעמי י"ח 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

אז ,בדחיל רחימ נ ת ע ה  כיו הע רית ְְְֲֳִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָהטהרה
אלהי צל צלמ  אד ונע ה מי, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹנ לד

חּק י''זמרוֹ ת  לי  נד )היוּ  קיט-ז , שער:(תהלים - הקדוש [השל"ה ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌

תמו-תמז] קדושה - ק' אות ׁש בּ תהאותיות ּת ּק וּ ן  לענין ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
ׁש לׁש  אם  כּ י  צרי אינוֹ  הנּ ז כּ ר , הוּ דּ וּ י יאמר כּ י אף ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלבד,
סטרא והׁש ארת ע וֹ נוֹ  זהמת להעביר  יטבּ ל  אחת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְטבילוֹ ת,
מ ּמ צ וּ דתם. ׁש יּ ּמ לט אין אדם כּ י  החל, בּ ימי הוֹ לטת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָאחרא
זוֹ  וּ בטבילה הנּ ׁש מה, מלבּ וּ ׁש  ניצ וֹ צי לקבּ ל הכנה הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַהני 
כּ מנין  ׁש ע וֹ לים וּ בפרט, בּ כלל הנּ זכּ רים  ׁש מוֹ ת בּ ׁש לׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְיכוּ ן

ק'ראנוּ ' ב'י וֹ ם 'י 'עננוּ  - י)יבּ "ק כ, את(תהלים  'ויּ עבר  ס וֹ ד וזהוּ  . ַ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌
ל וֹ ' אׁש ר את ויּ עבר הנּ חל  את ויּ עברם ויּ ּק חם יבּ "ק, ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַמעבר 
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קיטתהלי מזמור  | לחודש  כה | חמישי ספר 

תהלי זוהר 

בכל  מלכותו  כי בחינות ב ' אותם על היינו וכו' אפרוחים
במקום אפילו הקדוש ניצוץ שיש גדול  צער  לה  וזהו  משלה 
שמזהיר היינו  שילוח מי לשון תשלח שלח וזהו הקליפה,
ולהשיב  להחזיר ויראה הבחינת אותם  על שירחם  לצדיק 
השכינה היא האם את ועבודה  התורה  שהיא חיים במים
לעבודתו  הנ"ל בחינות שני  אותם שמעורר  ידי  על כביכול
ואת ושרשם, למקורם קדישין הניצוצין  יתעלו ובזה יתברך 
שתחיה מהבנים יתרון תגיע לך שגם היינו לך תקח הבנים
טוב  ויתוסף שתתרבה היינו לך ייטב למען ותעוררם, אותם
ימים והארכת למלך, המלך בן שתחזיר בשכר  בנשמתך 

והבן. ימים אריכות משם שנמשך מקום לאותו שתזכה
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יחלּת ני:זמט אׁש ר על  ּלעבד דּ בר זאתנ כר 
חיּ תני: אמרת כּ י בעניי הליצנינאנחמתי זדים 

נטיתי: א מּת וֹ רת מאד מׁש ּפ טינבעד זכרּת י 
יהו אחזתנינגואתנחם:מעוֹ לם זלעפה 

:ּת וֹ רת עזבי חּק ינדמרׁש עים לי היוּ  זמרוֹ ת 
מגוּ רי: יהונהבּ בית ׁש מ בלּ ילה זכרּת י 

לטחול
דבר  מט)זכר קיטז]:(קיטז , לפרק  תהלי על[שימוש כתוב  לטחול,

יתיה אמור רעה עצה יסית וא רפאל, ג וכתוב  הטחול מקו
.פעמי י"ח 

תהלי שימוש

תהלי זוהר 

אז ,בדחיל רחימ נ ת ע ה  כיו הע רית ְְְֲֳִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָהטהרה
אלהי צל צלמ  אד ונע ה מי, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹנ לד

חּק י''זמרוֹ ת  לי  נד )היוּ  קיט-ז , שער:(תהלים - הקדוש [השל"ה ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌

תמו-תמז] קדושה - ק' אות ׁש בּ תהאותיות ּת ּק וּ ן  לענין ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
ׁש לׁש  אם  כּ י  צרי אינוֹ  הנּ ז כּ ר , הוּ דּ וּ י יאמר כּ י אף ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלבד,
סטרא והׁש ארת ע וֹ נוֹ  זהמת להעביר  יטבּ ל  אחת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְטבילוֹ ת,
מ ּמ צ וּ דתם. ׁש יּ ּמ לט אין אדם כּ י  החל, בּ ימי הוֹ לטת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָאחרא
זוֹ  וּ בטבילה הנּ ׁש מה, מלבּ וּ ׁש  ניצ וֹ צי לקבּ ל הכנה הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַהני 
כּ מנין  ׁש ע וֹ לים וּ בפרט, בּ כלל הנּ זכּ רים  ׁש מוֹ ת בּ ׁש לׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְיכוּ ן

ק'ראנוּ ' ב'י וֹ ם 'י 'עננוּ  - י)יבּ "ק כ, את(תהלים  'ויּ עבר  ס וֹ ד וזהוּ  . ַ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌
ל וֹ ' אׁש ר את ויּ עבר הנּ חל  את ויּ עברם ויּ ּק חם יבּ "ק, ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַמעבר 
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:ּת וֹ רת פקּ דינוואׁש מרה כּ י לּ י היתה זאת 
נצרּת י:

תהלי זוהר 

כג-כד ) לב , ׁש ּמ כוּ ן (בראשית נכ וֹ נה הכּ וּ נה עם זוֹ  בּ טבילה כּ ל וֹ מר ,ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מ ּמ נּ וּ  וי ּפ ׁש טוּ  הּק ד ה, עליו והמׁש יל הׁש ליט י בּ "ק , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם
ׁש 'נּ 'צר האל, רחמי  בּ רב החל, בּ ימי  אחרא סטרא מעילי  ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ גדי

ל'אלפים ' ז)ח'סד לד , מעביר(שמות וּ בזה נח"ל, ּת בוֹ ת ראׁש י  , ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
היא הלי ׁש י לוֹ . אׁש ר דּ מסאבא מּס טרא הּט מאוֹ ת כּ ל  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֶאת
אז  וּ בדחיל וּ , בּ רחימוּ  בּ תּק וּ נוֹ  ׁש נּ עשׂ ה וכיון העּק רית, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָטהרה
סוֹ ד  וזהוּ  אהים. בּ צלם בּ צלמוֹ  אדם ונעשׂ ה דּ מי, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְכּ נוֹ לד
הכּ וֹ לל  עם וּ 'טבילה' 'בּ טוּ מאה', בּ גימטר יּ א ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ'זוֹ המה'
העביר הראׁש וֹ נה בּ ּט בילה כּ לוֹ מר, אדם'. 'ה וּ א  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטר יּ א 
כּ נוֹ לד  אדם ונעשׂ ה אוֹ תוֹ , מטּמ את ׁש היתה עוֹ נ וֹ  זהמת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
טהוֹ ר הוּ א ואז כּ דרכּ וֹ , יתלבּ ׁש  מ ּט בילה, ׁש יּ צא ואחר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָדּ מי .
זה קם וּ כׁש זּ ה קדם, עלי ּה  דּ ׁש ריה דּ מסאבא מּס טרא ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוקדוֹ ׁש 
וּ בוֹ רחת נוֹ פלת מסאבא רוּ ח אז בּ א וּ כׁש הּט בילה ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵנוֹ פל,
כּ מנין  אוֹ תיּ וֹ ת החמׁש  עם 'טבילה' עוֹ לה וכן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מסּת ּת רא.

ודי : ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ'טוּ מאה',

ׁש הם[תמז] שׂ פת וֹ תיו, בּ שׂ יח  זוֹ  ּת פלּ ה  ּכ אחר ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְויאמר
הרוּ חא כּ ל נכרתים  אז ויהי וּ  שׂ פתוֹ תינוּ ', פרים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ'נׁש לּ מה
וזהוּ  'שׂ יח', בּ גימטר יּ א מסאבא' 'רוּ ח  עוֹ לה וכן ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְמסאבא,

' חּק י לי  היוּ  'זמרוֹ ת ּת פלּ תנוּ , ׁש ל זמירוֹ ת קיט ,סוֹ ד (תהלים ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌
אבוֹ תי ,נד ) ואהי  אהי  י "י  מ לּ פני רצוֹ ן יהי  ויאמר : .ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
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תהלי זוהר 

את ׁש ּט הר ּת י  זוֹ  טבילה שׂ פתוֹ תי ׁש ּת הא שׂ יח עם גּ וּ פי ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ טבּ עת נחנקּת י כּ אלּ וּ  ונחׁש בת מקבּ לת  לפני לבּ י  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוהגי וֹ ן
הכּ הנים ׁש ל ידיהם  וּ בתפי שׂ ת ׁש בּ ּמ קדּ ׁש , הּמ טבּ חים ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית
העצם. ׁש ם ׁש ל אחר וֹ נה ה ' לפיּ ס ׁש בּ צּ וּ אר , סימנים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני
ונתקבּ ל  העוֹ לה, לׁש חיטת המיחדת בּ מאכלת נהרגּת י ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְוּ כאלּ וּ 

ׁש ם[ּדמי] ׁש ל הוּ א"ו  לפיּ ס ,לפני ונרצה בּ צּ פוֹ ן, ׁש רת בּ כלי ִִָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
לריח לא ים, וכליל  איבר  איבר נשׂ רפּת י  וּ כאלּ וּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָהעצם.
על  אפר נעשׂ יתי וּ כא לּ וּ  ראׁש וֹ נה. ה' לפיּ ס , לפני ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִניחוֹ ח
סקילה דּ ין עלי ועבר  הּק ר בּ ן, ׁש ירי  ׁש הוּ א הּט הוֹ ר ִמזבּ ח◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ל  היּ וּ "ד לפיּ ס  הכּ ּפ רה, גּ מר ׁש היא הדּ ׁש ן ּת רוּ מת ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ מצות
י"י   מלּ פני רצוֹ ן יהי הרבּ ים  בּ רחמי ואּת ה העצם. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵׁש ם
ועזריה מי ׁש אל חנניה ׁש בּ זכוּ ת אבוֹ תי, ואהי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֱאהי 
נתחיּ בּת י  אם  ּת צּ ילני  כּ ן ונצּ וֹ ל וּ , האׁש  לכבׁש ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ֶׁש הׁש לכוּ 
יהי  'הרג', לפני נתחיּ בּת י ואם  . כּ בוֹ ד כּ ּס א לפני  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ'שׂ רפה'
אבינוּ  יצחק ׁש בּ זכוּ ת אבוֹ תי , ואהי אהי י "י  מלּ פני ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָרצוֹ ן
מהריגה ּת צּ ילני  כּ ן  ונצּ וֹ ל, להרג לטבח כּ שׂ ה לפני ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ עקד
נתחיּ בּת י  ואם אּת ה. וחנּ וּ ן רחוּ ם אל  כּ י  , לפני נתחיּ ב ּת י  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִאם
אבוֹ תי , ואהי אהי י"י מ לּ פני רצוֹ ן יהי 'חנק ', ְלפני◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
אליפז  מיּ ד  אוֹ תוֹ  ׁש הצּ לּת  ע"ה, אבינוּ  יעקב בּ זכוּ ת  ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּת צּ ילני 
ּת צּ ילני  כּ ן ונ צּ וֹ ל, ולהמיתוֹ  לחנק וֹ  בּ דּ ר ׁש בּ א עשׂ ו, ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶבּ ן 
י"י  מלּ פני רצוֹ ן יהי 'סקילה', לפני נתחיּ בּת י  ואם  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵמחנק.
רבּ נוּ  מׁש ה את ׁש הצּ לּת  כּ מוֹ  ׁש ּת צּ ילני  אב וֹ תי, ואהי  ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֱאהי 

הכּ תוּ ב ׁש אמר  כּ מוֹ  ד )ע"ה יז, וּ סקלני',(שמות מעט 'ע וֹ ד ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌
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:ּת וֹ רת פקּ דינוואׁש מרה כּ י לּ י היתה זאת 
נצרּת י:

תהלי זוהר 

כג-כד ) לב , ׁש ּמ כוּ ן (בראשית נכ וֹ נה הכּ וּ נה עם זוֹ  בּ טבילה כּ ל וֹ מר ,ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מ ּמ נּ וּ  וי ּפ ׁש טוּ  הּק ד ה, עליו והמׁש יל הׁש ליט י בּ "ק , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם
ׁש 'נּ 'צר האל, רחמי  בּ רב החל, בּ ימי  אחרא סטרא מעילי  ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ גדי

ל'אלפים ' ז)ח'סד לד , מעביר(שמות וּ בזה נח"ל, ּת בוֹ ת ראׁש י  , ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
היא הלי ׁש י לוֹ . אׁש ר דּ מסאבא מּס טרא הּט מאוֹ ת כּ ל  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֶאת
אז  וּ בדחיל וּ , בּ רחימוּ  בּ תּק וּ נוֹ  ׁש נּ עשׂ ה וכיון העּק רית, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָטהרה
סוֹ ד  וזהוּ  אהים. בּ צלם בּ צלמוֹ  אדם ונעשׂ ה דּ מי, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְכּ נוֹ לד
הכּ וֹ לל  עם וּ 'טבילה' 'בּ טוּ מאה', בּ גימטר יּ א ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ'זוֹ המה'
העביר הראׁש וֹ נה בּ ּט בילה כּ לוֹ מר, אדם'. 'ה וּ א  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטר יּ א 
כּ נוֹ לד  אדם ונעשׂ ה אוֹ תוֹ , מטּמ את ׁש היתה עוֹ נ וֹ  זהמת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
טהוֹ ר הוּ א ואז כּ דרכּ וֹ , יתלבּ ׁש  מ ּט בילה, ׁש יּ צא ואחר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָדּ מי .
זה קם וּ כׁש זּ ה קדם, עלי ּה  דּ ׁש ריה דּ מסאבא מּס טרא ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוקדוֹ ׁש 
וּ בוֹ רחת נוֹ פלת מסאבא רוּ ח אז בּ א וּ כׁש הּט בילה ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵנוֹ פל,
כּ מנין  אוֹ תיּ וֹ ת החמׁש  עם 'טבילה' עוֹ לה וכן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מסּת ּת רא.

ודי : ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ'טוּ מאה',

ׁש הם[תמז] שׂ פת וֹ תיו, בּ שׂ יח  זוֹ  ּת פלּ ה  ּכ אחר ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְויאמר
הרוּ חא כּ ל נכרתים  אז ויהי וּ  שׂ פתוֹ תינוּ ', פרים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ'נׁש לּ מה
וזהוּ  'שׂ יח', בּ גימטר יּ א מסאבא' 'רוּ ח  עוֹ לה וכן ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְמסאבא,

' חּק י לי  היוּ  'זמרוֹ ת ּת פלּ תנוּ , ׁש ל זמירוֹ ת קיט ,סוֹ ד (תהלים ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌
אבוֹ תי ,נד ) ואהי  אהי  י "י  מ לּ פני רצוֹ ן יהי  ויאמר : .ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
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את ׁש ּט הר ּת י  זוֹ  טבילה שׂ פתוֹ תי ׁש ּת הא שׂ יח עם גּ וּ פי ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ טבּ עת נחנקּת י כּ אלּ וּ  ונחׁש בת מקבּ לת  לפני לבּ י  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוהגי וֹ ן
הכּ הנים ׁש ל ידיהם  וּ בתפי שׂ ת ׁש בּ ּמ קדּ ׁש , הּמ טבּ חים ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית
העצם. ׁש ם ׁש ל אחר וֹ נה ה ' לפיּ ס ׁש בּ צּ וּ אר , סימנים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני
ונתקבּ ל  העוֹ לה, לׁש חיטת המיחדת בּ מאכלת נהרגּת י ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְוּ כאלּ וּ 

ׁש ם[ּדמי] ׁש ל הוּ א"ו  לפיּ ס ,לפני ונרצה בּ צּ פוֹ ן, ׁש רת בּ כלי ִִָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
לריח לא ים, וכליל  איבר  איבר נשׂ רפּת י  וּ כאלּ וּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָהעצם.
על  אפר נעשׂ יתי וּ כא לּ וּ  ראׁש וֹ נה. ה' לפיּ ס , לפני ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִניחוֹ ח
סקילה דּ ין עלי ועבר  הּק ר בּ ן, ׁש ירי  ׁש הוּ א הּט הוֹ ר ִמזבּ ח◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ל  היּ וּ "ד לפיּ ס  הכּ ּפ רה, גּ מר ׁש היא הדּ ׁש ן ּת רוּ מת ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ מצות
י"י   מלּ פני רצוֹ ן יהי הרבּ ים  בּ רחמי ואּת ה העצם. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵׁש ם
ועזריה מי ׁש אל חנניה ׁש בּ זכוּ ת אבוֹ תי, ואהי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֱאהי 
נתחיּ בּת י  אם  ּת צּ ילני  כּ ן ונצּ וֹ ל וּ , האׁש  לכבׁש ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌◌ֶׁש הׁש לכוּ 
יהי  'הרג', לפני נתחיּ בּת י ואם  . כּ בוֹ ד כּ ּס א לפני  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ'שׂ רפה'
אבינוּ  יצחק ׁש בּ זכוּ ת אבוֹ תי , ואהי אהי י "י  מלּ פני ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָרצוֹ ן
מהריגה ּת צּ ילני  כּ ן  ונצּ וֹ ל, להרג לטבח כּ שׂ ה לפני ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ עקד
נתחיּ בּת י  ואם אּת ה. וחנּ וּ ן רחוּ ם אל  כּ י  , לפני נתחיּ ב ּת י  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִאם
אבוֹ תי , ואהי אהי י"י מ לּ פני רצוֹ ן יהי 'חנק ', ְלפני◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
אליפז  מיּ ד  אוֹ תוֹ  ׁש הצּ לּת  ע"ה, אבינוּ  יעקב בּ זכוּ ת  ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּת צּ ילני 
ּת צּ ילני  כּ ן ונ צּ וֹ ל, ולהמיתוֹ  לחנק וֹ  בּ דּ ר ׁש בּ א עשׂ ו, ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶבּ ן 
י"י  מלּ פני רצוֹ ן יהי 'סקילה', לפני נתחיּ בּת י  ואם  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵמחנק.
רבּ נוּ  מׁש ה את ׁש הצּ לּת  כּ מוֹ  ׁש ּת צּ ילני  אב וֹ תי, ואהי  ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֱאהי 

הכּ תוּ ב ׁש אמר  כּ מוֹ  ד )ע"ה יז, וּ סקלני',(שמות מעט 'ע וֹ ד ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌
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ׁש בּ ּק ׁש  מאבן וי שׂ ראל  מ ׁש ה את ׁש הצּ לּת  כּ מוֹ  וכן ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונצּ וֹ ל.
בּ רב  ּת צּ ילני  כּ ן ונצּ וֹ ל וּ , עליהם להּפ יל  הבּ ׁש ן מל ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶעוֹ ג
לפני נתחיּ בּת י  אם הגּ דוֹ לים, וחסדי הר בּ ים ַרחמי◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

◌ָ◌ִ◌ְסקילה:

רחמנוּ תי,ואל בּ רב נׁש ענּת י  כּ י ,מלּ פני ריקם ּת ׁש יבני נא ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
בּ ׁש וּ ב  אם כּ י רׁש עים, ׁש ל בּ מיתתן  חפץ אּת ה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְואין

ׁש נּ אמר וחיה, ז)מר ׁש ע וֹ  נה, און (ישעיה ואיׁש  דּ רכּ וֹ  רׁש ע 'יעזב  ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
יר בּ ה כּ י א הינוּ  ואל וירחמהוּ  ה' אל ויׁש ב ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַמחׁש בתיו
 ׁש בּ ר מי הבּ נים, את יאהב  האבוֹ ת את ׁש אהב מי ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִלסלוֹ ח'.
ׁש הדר, מי  ׁש דּ רׁש , מי  ׁש גּ אל , מי הבּ נים, את  יבר האבוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת
מי  ׁש יּ ר , מי  ׁש ּט הר , מי ׁש חנן, מי  ׁש זּ כר , מי  ׁש וּ עד , ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִמי 
ׁש עזר, מי ,ׁש ּס מ מי  ׁש נּ שׂ א , מי  ׁש ּמ לּ ט, מי ׁש לּ ּמ ד, מי ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש כּ בּ ד,
מי  ׁש מר , מי  ׁש רחם, מי ׁש ּק דּ ׁש , מי ׁש צּ דּ ק, מי ׁש ּפ דה, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמי 
אמן  עוֹ לם ועד מעּת ה הבּ נים, את יתמ האבוֹ ת, את ֶׁש ּת מ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

◌ָ◌ֶסלה.

הזוהר  קריאת לאחר  1תפילה

הזוהר קריאת לאחר תפילה
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תהלי זוהר 

ׁש בּ ּק ׁש  מאבן וי שׂ ראל  מ ׁש ה את ׁש הצּ לּת  כּ מוֹ  וכן ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונצּ וֹ ל.
בּ רב  ּת צּ ילני  כּ ן ונצּ וֹ ל וּ , עליהם להּפ יל  הבּ ׁש ן מל ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶעוֹ ג
לפני נתחיּ בּת י  אם הגּ דוֹ לים, וחסדי הר בּ ים ַרחמי◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

◌ָ◌ִ◌ְסקילה:

רחמנוּ תי,ואל בּ רב נׁש ענּת י  כּ י ,מלּ פני ריקם ּת ׁש יבני נא ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
בּ ׁש וּ ב  אם כּ י רׁש עים, ׁש ל בּ מיתתן  חפץ אּת ה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְואין

ׁש נּ אמר וחיה, ז)מר ׁש ע וֹ  נה, און (ישעיה ואיׁש  דּ רכּ וֹ  רׁש ע 'יעזב  ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
יר בּ ה כּ י א הינוּ  ואל וירחמהוּ  ה' אל ויׁש ב ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַמחׁש בתיו
 ׁש בּ ר מי הבּ נים, את יאהב  האבוֹ ת את ׁש אהב מי ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִלסלוֹ ח'.
ׁש הדר, מי  ׁש דּ רׁש , מי  ׁש גּ אל , מי הבּ נים, את  יבר האבוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת
מי  ׁש יּ ר , מי  ׁש ּט הר , מי ׁש חנן, מי  ׁש זּ כר , מי  ׁש וּ עד , ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִמי 
ׁש עזר, מי ,ׁש ּס מ מי  ׁש נּ שׂ א , מי  ׁש ּמ לּ ט, מי ׁש לּ ּמ ד, מי ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש כּ בּ ד,
מי  ׁש מר , מי  ׁש רחם, מי ׁש ּק דּ ׁש , מי ׁש צּ דּ ק, מי ׁש ּפ דה, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמי 
אמן  עוֹ לם ועד מעּת ה הבּ נים, את יתמ האבוֹ ת, את ֶׁש ּת מ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

◌ָ◌ֶסלה.
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בריש כתב  הנזכרת  לטוב זכור  אליהו פתח תפלת לומר  טוב תיקוניהרמ "ק : ספר
מראשקוב )הזוהר  שבתאי רבי  קבלו.(סדור אשר  החיד "א, קדישי ,וכתב שהיא רבנן 

התפלה. לקבלת  י')מסגלת  סימן  סוף באצבע מורה הקודש הטוב(עבודת  והרי"ח .
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ארמית בלשון אליהו פתח

חד ּפ תח ה וּ א  דּ אנ ּת  עלמין  רבּ וֹ ן  ואמר: לּט וֹ ב זכ וּ ר הנּ ביא אליּ ה וּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
כּ ל  על סתימא עלּ אין  כּ ל על עלּ אה  ה וּ א  אנ ּת  בח ׁש בּ ן . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְולא 
ע שׂ ר דּ אּפ ק ּת  ה וּ א  אנּת  כּ לל . ב ּת פיסא מח ׁש בא  לית  ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְסתימין ,
סתימין עלמין  בה וֹ ן לאנהגא  ספירן, ע שׂ ר  להוֹ ן  וקרינן  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִּת ּק וּ נין ,
נ ׁש א , מבּ ני אתכּ סיאת  וּ בה וֹ ן דּ אתגּ לין. ועלמין  את גּ לין, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא 
מאן כּ ל - מלגאו  דּ אנּת  וּ בגין  לוֹ ן . וּ מיחד ל וֹ ן דקׁש יר ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואנּת 
כּ א לּ וּ  לּה  אתחב  [ספירן ], ע שׂ ר  מא לּ ין  מחברי ּה  חד  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ אפריׁש 
וחד  ארי חד  כּ סדרן , אזלין  אנּ וּ ן ספירן עשׂ ר ואלּ ין  . ּב ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאפרי ׁש 
,ל דּ אנהיג מאן ולית  ל וֹ ן, דאנהיג הוּ א ואנּת  בּ ינ וֹ ני. וחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָקצר 
דּ מנּ יה וּ  לוֹ ן  ּת ּק נ ּת  לבוּ ׁש ין  סטרא . מכּ ל ולא  לתּת א ולא לעלּ א  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָלא
דּ אתקריא וּ  לוֹ ן , ּת ּק נּת  ג וּ פין  וכּמ ה נ ׁש א. לבני  נׁש מתין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָּפ רחין
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ארמית בלשון אליהו פתח

חד ּפ תח ה וּ א  דּ אנ ּת  עלמין  רבּ וֹ ן  ואמר: לּט וֹ ב זכ וּ ר הנּ ביא אליּ ה וּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
כּ ל  על סתימא עלּ אין  כּ ל על עלּ אה  ה וּ א  אנ ּת  בח ׁש בּ ן . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְולא 
ע שׂ ר דּ אּפ ק ּת  ה וּ א  אנּת  כּ לל . ב ּת פיסא מח ׁש בא  לית  ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְסתימין ,
סתימין עלמין  בה וֹ ן לאנהגא  ספירן, ע שׂ ר  להוֹ ן  וקרינן  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִּת ּק וּ נין ,
נ ׁש א , מבּ ני אתכּ סיאת  וּ בה וֹ ן דּ אתגּ לין. ועלמין  את גּ לין, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא 
מאן כּ ל - מלגאו  דּ אנּת  וּ בגין  לוֹ ן . וּ מיחד ל וֹ ן דקׁש יר ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואנּת 
כּ א לּ וּ  לּה  אתחב  [ספירן ], ע שׂ ר  מא לּ ין  מחברי ּה  חד  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ אפריׁש 
וחד  ארי חד  כּ סדרן , אזלין  אנּ וּ ן ספירן עשׂ ר ואלּ ין  . ּב ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאפרי ׁש 
,ל דּ אנהיג מאן ולית  ל וֹ ן, דאנהיג הוּ א ואנּת  בּ ינ וֹ ני. וחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָקצר 
דּ מנּ יה וּ  לוֹ ן  ּת ּק נ ּת  לבוּ ׁש ין  סטרא . מכּ ל ולא  לתּת א ולא לעלּ א  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָלא
דּ אתקריא וּ  לוֹ ן , ּת ּק נּת  ג וּ פין  וכּמ ה נ ׁש א. לבני  נׁש מתין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָּפ רחין
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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 

הנביא אליהו 3פתיחת

          ¥§¨§¥¤¤¤£¦§©§¤¤
       ¨¦¨¦§¨©£¨¨§©¦¤©§¦¤¨¦¨¦§©¤

  ¦§©¥§¨©©§¨¨

        ¨¨©¨¤§©¨¨¤§¦§¦©¨
      ©¦§©¨©§¤¤©§¦¤¦§¨¦¦¨

         ¦§¦©©©§¨§©©§¨©§¨¨©¤©¦
        ©§¥¦§§¥§¦¨©§¦§©¦§¨¦
       ©§¦¦¦§©¦¦¦¨¨¨¨©¦¨¨¤§¥¨¥¤¤¤

        §¨¥©§¨¦©¨¨¨¤¨¨¨¦¨§¨¦§©¥¤
        ©£¨¦§©§§¨¦§¥§¥¨¨§©¦§¦©

         ¨¤¤§¦§¥¦§©£¨¤¤§¦§©§¦§¥¦¨¦
        §¨¦¤§¦§©§¦§¥¦¤¥©©¦§¥¨

        §¨¦§£¥¦§¨©¥¦¨¤§¦§©§¦
ארמית בלשון אליהו פתח

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 ,



הנביא אליהו פתיחת 2

         ̈¦¤©§¦©§¦¤¨¥£¥¥¥¤¤§¦¤§¨
          §¦©§¦§§¥¤¤§¦¥§¦§¦§¨
         ¤¨¨§¤¨¨¨§¤¨¥¦§©¨¤©§¦¨¤
          §¥¦¤©§¦§Ÿ¦§©§¨§Ÿ¦§©¨§Ÿ¦¨©
        ¤§¦¦©§¨¨¤¤¥¤§¦§¨¦§¥¨¨
        §©¨¦¦©§¨¨¤¤¦§§¦§©¥©§¦¤§©¦
        £¥¤§¦§¨¦©¦©¤©¤¤§©¨¦§¨§©
          §Ÿ¦§¤¤§¤¤©¤©§§¤¤§¥©§©¦§
         §¥©§§¦¤©§¦§¥¤¨
         ¤§©¤§¦¨¦©©¨§¨¦©Ÿ©¦©©§¨¨
          ¤¦§¦¦©©¦¨¦©¥¨©¥¥¦§©¥§¥¤
        ©¨§¨§©¦¨¤¡©©¦§¨©¡Ÿ¥¤¤¤§
        ¤¤©§§¨¨¤¡©©¦¥¥¦©£¦§¨Ÿ
         ¤©¦¦¨¨§¦¦©§¨¨©§¦¦¥¦¥§

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 

הנביא אליהו 3פתיחת

          ¥§¨§¥¤¤¤£¦§©§¤¤
       ¨¦¨¦§¨©£¨¨§©¦¤©§¦¤¨¦¨¦§©¤

  ¦§©¥§¨©©§¨¨

        ¨¨©¨¤§©¨¨¤§¦§¦©¨
      ©¦§©¨©§¤¤©§¦¤¦§¨¦¦¨

         ¦§¦©©©§¨§©©§¨©§¨¨©¤©¦
        ©§¥¦§§¥§¦¨©§¦§©¦§¨¦
       ©§¦¦¦§©¦¦¦¨¨¨¨©¦¨¨¤§¥¨¥¤¤¤

        §¨¥©§¨¦©¨¨¨¤¨¨¨¦¨§¨¦§©¥¤
        ©£¨¦§©§§¨¦§¥§¥¨¨§©¦§¦©

         ¨¤¤§¦§¥¦§©£¨¤¤§¦§©§¦§¥¦¨¦
        §¨¦¤§¦§©§¦§¥¦¤¥©©¦§¥¨

        §¨¦§£¥¦§¨©¥¦¨¤§¦§©§¦
ארמית בלשון אליהו פתח

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 
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לק וּ ם  אית  ר ׁש וּ תא דהא  .יד על מ לּ ין  ויתח דּ ׁש וּ ן  ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִרבּ י
לׁש וּ ם  לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דלא מה , יד על טמירין רזין  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלג לּ אה 

כּ ען: עד נ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ר 
והּת פארת קם וה גּ ב וּ רה ה גּ ד לּ ה  יהוה  ל ואמר: ּפ תח ׁש מע וֹ ן רבּ י ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה ּמ מלכה . יהוה  ל וּ בארץ . בּ מים כל כּ י וההוֹ ד, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהנּ צח 
ורעיא  דּ חברוֹ ן דּ מיכין  א נּ וּ ן  ׁש מע וּ  עלּ אין לראׁש . לכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תנא 
א לּ ין – עפר " ׁש וֹ כני ור נּ נ וּ  "הקיצוּ  מנתכ וֹ ן. אּת ערוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא
ול בּ י יׁש נה "אני בּ ּה : דּ אתמר דהה וּ א  מּס טרא דּ א נּ וּ ן  צדּ יקיּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִא נּ וּ ן 
ור נּ נ וּ " "הקיצוּ  בהוֹ ן : אתמר  דּ א וּ בגין  מתים. א נּ וּ ן  ולאו  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵער ".
לא ּת ערוּ תא  ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  מהימנא , רעיא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוגו'.
דמיכין כּ לּ הוּ  צדּ יקיּ א כּ ען דּ עד בגלוּ תא, יׁש נה  דּ איהי  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינ ּת א,
רעיא  לג בּ י  קלין ּת לת ׁש כינּת א  יהיבת מיּ ד בח וֹ ריה וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש נּת א 
אתמר:  על דהא - מהימנא  רעיא קוּ ם לי ּה : ויימא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא,
בהוֹ ן ויימא  דּ ילי ּה , אתון בּ אר בּ ע  לגבּ אי – ד וֹ פק" דּ וֹ די ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ"קוֹ ל
ציּ וֹ ן בּ ת  עוֹ נ "ּת ם  דהא תּמ תי". י וֹ נתי רעיתי אח וֹ תי  לי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ"ּפ תחי

טל" נמלא  "מאי טל". נמלא  "ׁש רא ׁש י ."להגלוֹ ת י וֹ סיף ?א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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בּ לא  כּ ג וּ פא  ׁש מהן כלּ הוּ  א ׁש ּת ארוּ  מנּ הוֹ ן , ּת סּת לּ ק אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכד 
ולא  מבין  הוּ א אנ ּת  ידיעא . בּ חכמה ולא חכּ ים  הוּ א אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתא.
ּת וּ קפ לא ׁש ּת מוֹ דעא  אלּ א ידיעא , אתר ל לית ידיעא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ בינה 
בּ דינא  עלמא  אתנהג  אי לוֹ ן  וּ לאחזאה נ ׁש א . לבני ְוחיל◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ ין נ ׁש א . דּ בני  ע וֹ בדיה וֹ ן  כּ פוּ ם  וּ מׁש ּפ ט, צדק  דּ אינ וּ ן  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמי ,
מלכוּ תא  - צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא  - מׁש ּפ ט גבוּ רה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאיה וּ 
בּ רית . א וֹ ת  - צדק הין  ק ׁש וֹ ט . סמכי ּת רין צדק מאזני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַק דּ יׁש א,
צדק  ל דּ אית לאו  אבל עלמא . אתנהיג  אי לאחזאה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹכּ לּ א 
מ כּ ל  ולא רחמי, דאיהוּ  ידיעא  מׁש ּפ ט ולא  דין , דאיה וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא 
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לק וּ ם  אית  ר ׁש וּ תא דהא  .יד על מ לּ ין  ויתח דּ ׁש וּ ן  ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִרבּ י
לׁש וּ ם  לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דלא מה , יד על טמירין רזין  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלג לּ אה 

כּ ען: עד נ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ר 
והּת פארת קם וה גּ ב וּ רה ה גּ ד לּ ה  יהוה  ל ואמר: ּפ תח ׁש מע וֹ ן רבּ י ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה ּמ מלכה . יהוה  ל וּ בארץ . בּ מים כל כּ י וההוֹ ד, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהנּ צח 
ורעיא  דּ חברוֹ ן דּ מיכין  א נּ וּ ן  ׁש מע וּ  עלּ אין לראׁש . לכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תנא 
א לּ ין – עפר " ׁש וֹ כני ור נּ נ וּ  "הקיצוּ  מנתכ וֹ ן. אּת ערוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא
ול בּ י יׁש נה "אני בּ ּה : דּ אתמר דהה וּ א  מּס טרא דּ א נּ וּ ן  צדּ יקיּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִא נּ וּ ן 
ור נּ נ וּ " "הקיצוּ  בהוֹ ן : אתמר  דּ א וּ בגין  מתים. א נּ וּ ן  ולאו  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵער ".
לא ּת ערוּ תא  ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  מהימנא , רעיא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוגו'.
דמיכין כּ לּ הוּ  צדּ יקיּ א כּ ען דּ עד בגלוּ תא, יׁש נה  דּ איהי  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינ ּת א,
רעיא  לג בּ י  קלין ּת לת ׁש כינּת א  יהיבת מיּ ד בח וֹ ריה וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש נּת א 
אתמר:  על דהא - מהימנא  רעיא קוּ ם לי ּה : ויימא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא,
בהוֹ ן ויימא  דּ ילי ּה , אתון בּ אר בּ ע  לגבּ אי – ד וֹ פק" דּ וֹ די ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ"קוֹ ל
ציּ וֹ ן בּ ת  עוֹ נ "ּת ם  דהא תּמ תי". י וֹ נתי רעיתי אח וֹ תי  לי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ"ּפ תחי

טל" נמלא  "מאי טל". נמלא  "ׁש רא ׁש י ."להגלוֹ ת י וֹ סיף ?א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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ארמית בלשון אליהו פתח

בּ י דאתחרב  דּ מיּ וֹ מא חׁש בּת  אנּת  הוּ א:  בּ רי קדׁש א אמר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 
ביוּ בא  ועאלנא  דילי  בּ ביתא דּ עאלנא דּ לא מקדּ ׁש א הכי , לאו  ? ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נמלא  "ׁש רא ׁש י סימנא :  ל הרי בּ גלוּ תא  דּ אנּת  זמנא כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעאלנא 
טל . איהוּ  דּ ילּה  וחיּ ים  דיל ּה  ׁש לימ וּ  בּ גלוּ תא, ׁש כינתא  ה "א  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָטל",

י א וֹ ת  איה וּ  איהיוּ ודא  ה"א וא וֹ ת  וא "ו, א וֹ ת  ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
י א וֹ ת  אלּ א  ט "ל , מחׁש בּ ן  דלא  וא"ווּ ׁש כינ ּת א ואוֹ ת ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

דּ כל דּ סליק וּ  מ נּ ביע וּ  לׁש כינּת א מליא  דּ איהי  ט"ל. לחׁש בּ ן  אתון  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רעיא קם  מ יּ ד  עלּ אין. עד מקוֹ רין  עּמ י ּה . קדּ יׁש ין  ואבהן  מהימנא ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ואמן ": אמן לע וֹ לם יהוה  ּבּ ר ו" דיח וּ דא: רזא יז,כּ אן זהר  (ּת ּק וּ ני  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌
לת"ז) אחרת הקדּ מה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַא
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דכל ויהי טמירא  ק דּ יׁש ין דכל  קדּ י ׁש א  עּת יקא קדם  מן רעוא  ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רי ׁש יּה  למליא  מנּ י ּה  ע לּ אה טלּ א   דּ יתמ ׁש דכ לּ א. סתימא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירין 
דאנ ּפ ין בּ נהירוּ  ק דּ יׁש ין ּת ּפ וּ חין לחקל | וּ לה ּט יל אנ ּפ ין, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ זעיר
דכל  ק דּ יׁש א ע ּת יקא קדם מן   ויתמ דכלּ א. וּ בחדותא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רעוא
חנּ א  ורחמי רעוּ תא  דכלּ א. סתימא טמירין דכל טמירא ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַק דּ יׁש ין,
ועל  ביתי, בּ ני כּ ל  ועל עלי  וחדוה בּ רע וּ תא עלּ אה  בּ נהירוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוחס דּ א 
עקתין מכּ ל ויפרקיננא  עּמ י ּה . י שׂ ראל  כּ ל  ועל  אלי, ה נּ לוים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
וּ ּפ רנסתא  מזוֹ נא לנא  ויתיהב  ויזמין לעלמא , דיית וּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִבּ י ׁש ין
ויׁש זבינן ּת לין. בּ י ּה  מז וֹ ני  דכל ממזלא ועקתא , צרה  בּ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטבּת א,
ויתי גּ יה נּ וֹ ם. ׁש ל וּ מדּ ינּה  הּמ ות  דמלא וּ מחרבּ א בּ יׁש א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמעינא 
ורחמי רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי וחס דּ א ח נּ א  נפׁש תנא  וּ לכל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלנא 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן קדמיּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ִמן 
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ארמית בלשון אליהו פתח

בּ י דאתחרב  דּ מיּ וֹ מא חׁש בּת  אנּת  הוּ א:  בּ רי קדׁש א אמר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 
ביוּ בא  ועאלנא  דילי  בּ ביתא דּ עאלנא דּ לא מקדּ ׁש א הכי , לאו  ? ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נמלא  "ׁש רא ׁש י סימנא :  ל הרי בּ גלוּ תא  דּ אנּת  זמנא כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעאלנא 
טל . איהוּ  דּ ילּה  וחיּ ים  דיל ּה  ׁש לימ וּ  בּ גלוּ תא, ׁש כינתא  ה "א  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָטל",

י א וֹ ת  איה וּ  איהיוּ ודא  ה"א וא וֹ ת  וא "ו, א וֹ ת  ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
י א וֹ ת  אלּ א  ט "ל , מחׁש בּ ן  דלא  וא"ווּ ׁש כינ ּת א ואוֹ ת ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

דּ כל דּ סליק וּ  מ נּ ביע וּ  לׁש כינּת א מליא  דּ איהי  ט"ל. לחׁש בּ ן  אתון  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רעיא קם  מ יּ ד  עלּ אין. עד מקוֹ רין  עּמ י ּה . קדּ יׁש ין  ואבהן  מהימנא ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ואמן ": אמן לע וֹ לם יהוה  ּבּ ר ו" דיח וּ דא: רזא יז,כּ אן זהר  (ּת ּק וּ ני  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌
לת"ז) אחרת הקדּ מה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַא
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ארמית בלשון אליהו פתח

דכל ויהי טמירא  ק דּ יׁש ין דכל  קדּ י ׁש א  עּת יקא קדם  מן רעוא  ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רי ׁש יּה  למליא  מנּ י ּה  ע לּ אה טלּ א   דּ יתמ ׁש דכ לּ א. סתימא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירין 
דאנ ּפ ין בּ נהירוּ  ק דּ יׁש ין ּת ּפ וּ חין לחקל | וּ לה ּט יל אנ ּפ ין, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ זעיר
דכל  ק דּ יׁש א ע ּת יקא קדם מן   ויתמ דכלּ א. וּ בחדותא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רעוא
חנּ א  ורחמי רעוּ תא  דכלּ א. סתימא טמירין דכל טמירא ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַק דּ יׁש ין,
ועל  ביתי, בּ ני כּ ל  ועל עלי  וחדוה בּ רע וּ תא עלּ אה  בּ נהירוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוחס דּ א 
עקתין מכּ ל ויפרקיננא  עּמ י ּה . י שׂ ראל  כּ ל  ועל  אלי, ה נּ לוים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
וּ ּפ רנסתא  מזוֹ נא לנא  ויתיהב  ויזמין לעלמא , דיית וּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִבּ י ׁש ין
ויׁש זבינן ּת לין. בּ י ּה  מז וֹ ני  דכל ממזלא ועקתא , צרה  בּ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטבּת א,
ויתי גּ יה נּ וֹ ם. ׁש ל וּ מדּ ינּה  הּמ ות  דמלא וּ מחרבּ א בּ יׁש א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמעינא 
ורחמי רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי וחס דּ א ח נּ א  נפׁש תנא  וּ לכל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלנא 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן קדמיּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ִמן 
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
- והיכלין היכלין, תׁש עה ואתעביד וּ  כּ חדא, ונהרין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ פריסא ,
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ולא  נ ׁש מתין , | א נּ וּ ן  ולאו  ר וּ חין, אנּ וּ ן ולאו נהוֹ רין , | אנּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלאו
כלּ ה וּ  דּ קימי נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל רעוּ תא  בהוּ  דּ קיּ מא מאן  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאית 
בּ תריהוּ , למר דּ ף כ לּ הוּ  בּ ח ׁש בּ נא מ נּ יהוּ  חד דּ איהוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה ,
לא  וא לּ ין אתידע וּ . ולא מתדּ בּ קן ולא בּ מח ׁש בה , דקימי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש עּת א
תפסין. ולא  בּ ּה  ּת פסין  עלּ אה, במחׁש בה ולא ברע וּ תא, לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַקימי 
מרזא  נה וֹ רין | אנּ וּ ן וכל דמהימנוּ תא. רזי כל קימי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ אלּ ין

כּ לה  וּ לת ּת א , עלּ אה ס וֹ ף וּ דמח ׁש בה  אין  מטוּ ,אּק רוּ ן הכא עד ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מח ׁש בה . ולא  רעוּ תא  הכא לאו  אתידע וּ , ולא  מטוּ ן , ולא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנהוֹ רין 

מּמ אן אתידע ולא מחׁש בה, נהיר אתלבּ ׁש כּ דיןדּ נהיר ,כּ ד  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
| עד בדא דּ א  ואעיל  דּ נהיר , למאן  ונהיר  בינה גּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואס ּת ים

וּ בר כּ חדא, כּ לּ ה וּ  אתק ׁש רדּ את כּ ליל וּ  כּ לּ א סליק, כּ ד דקרבּ נא זא ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
וּ מחׁש בה  בּ סליקוּ , כלּ הוּ  קימי  כּ דין  בדא , דּ א ונהיר בדא, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָדּ א
עלּ אה  מחׁש בה מ נּ ּה  דאתנהיר נהיר וּ  הה וּ א  ס וֹ ף . בּ אין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאתע ּט ר

כּ לל) בּ ּה  אתידע ונהיר(דּ לא וקימא , אׁש ּת כח  ומ נּ ּה  ס וֹ ף , אין אּק רי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ צדּ יק יּ א , חוּ לקיה וֹ ן ז כּ אה  קאים, כּ לּ א  דּ א ועל דּ נהיר, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלמאן 

וּ בעלמא דין דאתי.בּ עלמא ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
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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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נהר אית ונהר , ה גּ "ן, את  להׁש ק וֹ ת  מעד"ן  יוֹ צא ונ "הר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת
נחל  דּ אתקרי  נהר  ואית  ּפ לגיו , נהר  דּ אתקרי  נהר אית נהר, ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואית
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

בּ ׁש בּ ת . יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים  ה ּמ וֹ סיף וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם ,
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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מ"ח ארמיתתיקון בלשון

די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

בּ ׁש בּ ת . יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים  ה ּמ וֹ סיף וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם ,
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זהרד . ל מד אינ אם  יתר גם גדלה,  מת הת"ח

            ¥§¦¤¨©¨¤§¨¦Ÿ¤§¦¤©¦£¤
         ©§©¨¨¤©§¦¨¤¨©§¨¦¦§¨¦
         ̈§¨©¦§¨¤¦§¨§¦§¨©£¥§¨¦¤
        ¤¨ŸŸ§¨¨¨¤¤§¨¨¦¤¦§©¥¦¦§¨
         §¦§¨§¦¤¡¦¤¨¤¤©¨¨¥©¦¤¨§¨
          ̈¤¨§¦©§¨¦¤¥§©¨¥§©§¨¤©¨

 ¤¦§§¨¦§¨



הכללי  19תיקו

הכללי  תיקון

זה : אומרים חול ביום  תהלים  אמירת  קודם
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       ©§¨¨§©£¥¥£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¥¤§©£¥¤
       §©¥©§¦¥¤¥¨¥¥¦¥¥§©¥
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         £¦©§¦¦¦§¥£©¤¤©¨§¨¦§¨¦§¦©



הכללי  תיקו 20

          §©¥§©§¨¦©¨§¨¨§¥¡Ÿ¥¦§¥¨§¨¥
 ̈¥¤¨

          §©¥¤¦§§©¥§©¥©¤§¦§¥¦
         ª§¨§¦§¦§¥¦§¦§¦©§¥©

    ̈¦§¤§¨§¥¨¦§¨¥
מזמורים: העשרה אמירת  קודם זאת  לומר טוב

        §¨¥©§¦©£¦©¨£¨¨¦§¦¥§¨©©¦¦
       ¨£¦¦¦¤§¥§¨©©¦¦¨£¦¦¦§¥¨¨

         §¦£¤¨¨¤¥¨¦§©§©¥©¨©¦§¨
           ©©¥©§¨§¨©¥©§¨¤¥¤¤¦¨¦¤§¨

     ̈¥¨¥§©¨¦§¨¥¨¥

      §©§¨©Ÿ̈¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨
       §¨¦§¦¨¦©¦¥¨§Ÿ̈¤¤
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      £¤´§¨¨®¦©¥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®
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הכללי  תיקו 20

          §©¥§©§¨¦©¨§¨¨§¥¡Ÿ¥¦§¥¨§¨¥
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         ª§¨§¦§¦§¥¦§¦§¦©§¥©

    ̈¦§¤§¨§¥¨¦§¨¥
מזמורים: העשרה אמירת  קודם זאת  לומר טוב

        §¨¥©§¦©£¦©¨£¨¨¦§¦¥§¨©©¦¦
       ¨£¦¦¦¤§¥§¨©©¦¦¨£¦¦¦§¥¨¨

         §¦£¤¨¨¤¥¨¦§©§©¥©¨©¦§¨
           ©©¥©§¨§¨©¥©§¨¤¥¤¤¦¨¦¤§¨
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       ¦§¨¬§¨¦®¨§¥¬¦¹¥À¦¨¦¬¦¨¨©´§§−©Ÿ̈
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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§©§¥−¨¨´¤¤¨
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הכללי  תיקו 24
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       §¨¦®©£¹¨¤À¦§©¨³©©§Æ©©§©À¥¦´§¨¦´
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        ¨Ÿ§¤³¤»̈¦³ªÀ̈©§´¥¤´¤§¥¥®¥¨¬©¹À̈

       ©¨¬¥¨¥´−¡©©¨®¹©ÀŸ¤´§¥¨¨¦³
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        ¦§ÆŸ§»¦³¨À̈−§¨§¨¨¨´¨¨®¤¦¨¬¹¦À©¨ª¨
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ע לם ל רא הדיה פילת 

י ֹום  ּכל אֹותּה האֹומר ּכל  הי ׁשּוע ֹות . לכל מביאה ית ּבר ה' את ּולה ּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָלהֹודֹות
מּיד   הֹופ מהּלב זּו ּתחּנה  האֹומר וכל ע ֹולמים, מּבֹורא ּגלּויים נּסים לראֹות ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּיזּכה

לרחמים. ּדין ְֲִִִַַמּדת 

, לע ל נר , לע  אד הא, ר דה  לכי ה מלכי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמל
.דה  ָ
ל.דה  מדה  לפני א עומד/ת  אני ְְֲִֶֶֶַָָ

צריכ/ה אמת אני  ה  לעת  כאפס  אי יהיה אמר אני מה ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻוכל
.ל ְְלה דת 

.ל לה דת  צריכ/ה אני הל על  ְְֲֲִֵַַֹהרי
. ברחמי חסד , ח לי נת הל  ,מ הל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹי

ע ל. דה  בריה ל  על ְִַַָָָָָ
אתי דה   עה י, מכ לי ,  עזר  עמי רבבת רי ר ב על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

אתי , ע דדת עלי, מר אתי, ריפאת  אתי ח אתי ,  לְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָה
מיד. אי אה ִִִֶַָָָדה

טבי, דה  י מע לעת ח מצת, לעת ח לי   תנ א ה ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
להתל. ְְְִֵַַֹוח

דה.דה  ל להיד  ידע י ולא לי עזר  עמיה ל  על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
ורגע.דה  רגע כל  עי ע ה  א ה  החסדי ל על  ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
נושמ/ת.דה  אני נימה נימה  ל על  ְְֲִִִֶַָָָָ
לי.דה   אי ברי ה ל  על  ,לכיה מלכי מל  ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ראיתי דה  מיד לא א אפיל לטבתי הל כי , לפעמי לי ה ְְֲִִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הבר ה א  מ יע מה  ל יודע/ת אני לב עמק  לטבתי, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה
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הבר ה א  מ יע מה  ל יודע/ת אני לב עמק  לטבתי, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה
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רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה



המבואר  הקטורת  פיטו

המבואר הקטורת פיטום

הטרת  רת אמירת ְְֲִֶַַַַָָֹֻסגת

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער   דה יחד (האר "י ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
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רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה



המבואר  הקטורת  פיטו

המבואר הקטורת פיטום

הטרת  רת אמירת ְְֲִֶַַַַָָֹֻסגת

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער   דה יחד (האר "י ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
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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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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 ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

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  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
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וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 
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ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

ניחח ריח ִֵֵַַאר

לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 
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ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
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חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
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לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌
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דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער

המבואר  הקטורת  פיטו

יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת. ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנ וּ : יעננוּ   הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

עוֹ לם יאהדונהי כּ ימי ויר וּ ׁש לים . יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
קדמניּ וֹ ת:וּ כ ׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן כב וֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע  גּ ל וּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים   ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית  תּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר 
ועל  ע וֹ ללינוּ  ועל טּפ נוּ  ועל  עלינוּ  ורחם בּ ּת ינ וּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלב וֹ א
ּת פ לּ תינוּ  את  וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים וקבּ ל  , ע ּמ י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ ּפ י משׂ את  לפני קטרת ּת פ לּ תי  תכּ וֹ ן  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ענין
לפני ׁש הקטיר  הּס ּמ ים  קטרת ׁש קּ בּ לת וּ כמוֹ  ערב , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
בּ ין ויּ עמד ׁש נּ אמר  בּ עם הנּ גף החל כּ אׁש ר  ה כּ הן ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
ׁש נּ אמר  ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, וּת עצר החיּ ים וּ בין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
ויּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן  הּמ גּ פה וּת עצר ויפ לּ ל ּפ נחס ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

ליהו מזבּ ח דּ וד  עוֹ לוֹ ת יאהדונהיׁש ם ויּ על  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו ויּ עתר וּת עצר יאהדונהיוּ ׁש למים לארץ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה



המבואר  הקטורת  פיטו 

אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער

המבואר  הקטורת  פיטו

יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

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
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עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה



המבואר  הקטורת  פיטו 

יהו כּ יונרפא יאהדונהירפאנוּ  ונ וּ ׁש ע הוֹ ׁש יענוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
יהו והסיר בּ תוֹ רת כּ ת וּ ב  ׁש כּ ן אּת ה, יאהדונהיּת הלּ תנוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

 א ידעּת  אׁש ר  מצרים מדוי  וכל חלי כּ ל  ִמּמ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ליהו ,שׂ וֹ נאי בּ כל  וּ נתנם  ּב יאהדונהי ישׂ ימם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌

על  אתוֹ  וׁש חט ונאמר ּס לה , ברכת  ע ּמ על ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהיׁש וּ עה
יהו לפני צפנה הּמ זבּ ח   יאהדונהיירבּ ני וזרקוּ  ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

רצוֹ ן ויהי  סביב, הּמ זבּ ח על דּ מוֹ  את הכּ הנים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
יהו  יאהדונהימלּ פני ּהינ ואהי וא ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌

 לריח הזּ את  הקּ טרת אמירת  ׁש יּ עלה ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ 
הכּ וּ נוֹ ת  כּ ל  כּ וננוּ  כּ אלּ וּ  ויחׁש ב כּ ב וֹ ד כּ ּס א לפני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִנחוֹ ח
זכ וּ ר  הקּ ד וֹ ׁש  האר"י דּ עת על הקּ טרת בּ סממני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהרמוּ זים
וד וֹ ר  דּ וֹ ר  ׁש בּ כל  והחסידים הצּ דּ יקים כּ ל  דּ עת  ועל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַל ּט וֹ ב 

ועד . סלה ה ּת פ לּ ה.אמן כּ אן עד  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌



המגן הזוהרזוהר |סגולות 

הזוהר סגולות
ההוא  ביו" כנגד , מה שלושי הזוהר, ללומדי הרבות הסגולות מתו כא הבאנו 

הקדוש . הזוהר לימוד בזכות  שיתקיי אחד", ושמו אחד ה' יהיה

יגינוא. שלו  והחברים  שמעון רבי זכות הזוהר בספר  לימוד ידי על
ע"ד)עליו . יד ד לחיי יוחאי ב..(זכירה בן  שמעון רבי  שזכות ועוד

הבא . לעולם גם עליו יגן ט"ז)בפרטות דרוש במחזה  אברה ולימודג..(ספר 
שמים. ליראת סגולה הקדוש לספר הזוהר בסולה משה רבי (הקדמת

(להשגה.ד..התקוני סגולה הזוהר בספר הקודשהעסק רוח בשער  (האריז"ל

ע"ב) יא  את ה..ד להביא סגולה בתדירות הקדוש בזוהר  העסק
ב"ה. סוף  לאין  להתקשרות א 'האדם שער ההתקשרות שער ישראל (שארית

ב) מאמר  ה תשובה.ו..דרוש לבעל גדול תיקון  הוא בזוהר  (שבחיהלימוד

לנשמה.ז..האריז"ל) גדול  תקון הוא בזוהר  מד)הלימוד אות באצבע  (מורה

הנפש.ח. וקדושת  לטהרת מביא הזוהר זוהר )לימוד ער יוע (פלא

הנשמה. ט )ולזכות  אות מהרצ "א מסיר ט.(הגהות הקדוש בזוהר לימוד 
הלב  התניא)טמטום לבעל שערי עולמות.י..(מאה בונה הזוהר בלימוד

ס) אות מג תי' הזוהר תקוני  על מל הקדוש יא.(כסא  זוהר  בספר הלומד
בבושה. ישב  לא לבא לעתיד אז הזה , קפה בעולם   ד וישב פרשת (זוהר

צו) פרשת התניא לבעל תורה בלקוטי ובפרטות בכללות, סתרי יב..ע "א לימוד
התורה. נגלות להבנת רב  סיוע  הוא בספר התורה מסלוני אברה (רבי 

אבות) הבורא .יג..תורת לאהבת האדם את מביא בזוהר (הרמ"זהלימוד

הכוונות) לספר  לאמונה.יד..בהגהותיו האדם את מביא בזוהר הלימוד 
ג) אות ט  שער  פנחס האדם טו..(אמרי  את מציל הקדוש הזוהר לימוד

ושערורות. ממגפה  עג)ומשפחתו אות ו שער   רפואה טז..(ש מביא
שיניים. ל)לכאב עמ' ח"ד ויציב אמת בספר נדפס  מלובי החוזה לתלמיד  אמת .(מעשי
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|הזוהר המגןסגולות  זוהר

קוץ .יז. ולהוצאת לרגלים רפואה ג)והוא אות ט שער פנחס .(אמרי 
יתגלי יח. כד  דילך  חיבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה

יומיא בסוף בתראה לדרא ע"א)לתתא נ"ד  ד ו'  סגולה יט..(תיקו
זהר. הרבה שילמד הגאות, מן ע "ג)שינצל אות ל"ו . ד פנחס (מדרש

לפרנסהכ. מסגל יום בכל זהר  מ"ג)אמירת אות ל"ו. ד פנחס .(מדרש
דעלמא,כא. דינין כל מיני' אהיה מסתלקי שלמה בד"ה שה"ש חדש  (זהר 

דחכמתאכב..כעוטיה ) דכיא דאפרסמונא רזי  תרעי  תליסר לי' פתחין
בהו. תליא שה"ש)עילאה  חדש בההואכג..(זהר  לי' חקיק הקב "ה

תמן. גליפין דיוקנין דכל שה"ש)פופירא חדש  הקב "ה כד..(זהר 
דאתי. ועלמא דא עלמא עלמין, תרין וחסין עדן  בגן  ביה אשתעשע

שה"ש) חדש בסטראכה..(זהר  די נימוסין גרדיני אינון כל  שביק  לא
יצטערוהו שלא יצילהו חייב , שיהי' [ואעפ"י בהדי ', למקרב  אחרא
מסיגי  ויטהרוהו  למעלה פנים  משוא שאין  ח "ו , ינקה לא ונקה כעת,

זלה"ה )מעשיו , הרמ "ק בש החמה אור שה"ש , חדש ההיאכו..(זהר  כפום 
אגרא. לי ' יהבי הכי  בה ואתדבק אבתרי' דרדיף רמז,חכמתה (זח"ב

לאסתכלאכז..ב) חכמתא דידעי דאינון  לאגרא שיעורא לית
דמאריהון. ב)ביקרא רמז, דיןכח..(זח"ב בעלמא חולקיהון זכאה

דאתי. ב)ובעלמא רמז, התיקוניםכט..(זח"ב ע"ב)בהקדמת הלכה (י"ד  :
האדם  עם  הולכים הם הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה... איהי
ולכבוד לצוותא עמו ביתו שהולך מקום  ובכל עולמו, לבית
נפרד אינו  לעולם הקבלה מלימוד הנברא המלאך כי ולתפארת,
אתו שכרו הפשוט  לימוד  אבל שכרו, מתן  על נוסף  מהאדם

לפניו. ע"ב)ופעולתו י"ד ד התיקו "ז להקדמת  מל שיׁשּתדל ל..(כסא מי   ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְוכל
ּומפרׁש ּכהֹוגה הּוא הרי לבד... ּבקריאה אפילּו הּקדֹוׁש זֹוהר  ֵ ָ ְ ֶ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ִ ֲ ָ ַ ַֹ ְ ִלקרא
עליו ויגן ידיעה, ּבלא אפיל ּו נּסים לעׂשֹות ּבֹו ּכֹוח ׁשּיׁש הּׁשם,  ָ ָ ֵ ָ ְ ָ ִ ְֹ ְ ִ ֲ ִ ִ ֲ ַ ַ ֵ ֶ ֵ ַ ֶאת

הּבא ּובע ֹולם הּזה קע "ח:)ּבעֹולם .(הרמ"ז ָ ָ ַ ֶ ָ ָ ַ ָ 

המגן הזוהרזוהר |סגולות 

הגדולות לסגולות  מקורות
ז "ל  האר"י רבינו שתיק מ "ח  לתיקו

אל בית שנתספר הוספותוברית "ךליוורנא עם היחוד, שיר 
 ישרה מהאריז"ל. דרך לנפש"ךבשנתספר דה)חיים עם (דפים  ,

 הסכמות. הזוהר10 תשע"ג אור  סיון שיר 143 לתיקון הוספה
 מקומות ומראה זי "ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז "ל  היחוד

יושר הנהגות ספר  זצ"ל . סרוק מערבילמהר"י יסוד ספר
הוספות  עם תרפ"ה, בשנת מטבריה ישראל גדולי 7 בהסכמת

מהאריז"ל, היחוד נגנה)שיר  הזוהר.(דפים אור תשע"ג סיון 131
חכמה  מעין ג ספר בשנת בקארעץ ם.חתו ןמעי לנעוןנדפס

דחיי סמא  בשנתספר מא, ל"ט דפים אב  עם תרפ "דפרקים ,
זי "ע . חי איש בן ומבעל מהאריז"ל היחוד שיר  תיקון הוספה
סמא , ישרה דרך כמו: ספרים בהרבה נוסחאות כמה [מצאתי

 צדיק ]. צמח מערבי, יסוד  אל, בית חיים, אורחות אורדחייא,
תשע"ג הזוהר סיון מהאריז"ל 140 היחוד  שיר לתיקון  הוספה

מקומות ומראה זי"ע, חי איש  בן הזוהרומבעל אור סיון 128
 היום תשע"ג סדר זיע "אספר  חיים  יוסף רבנו להצה"ק

הנ"ל התיקון על מ ')שהוסיף  דף דחיי  (סמא צדיק . צמח ספר 
 הזוהרליוורנא. תשע"ג אור סיון שיר 144 לתיקון  הוספה

מקומות  ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל מהאריז "ל היחוד
 קודש ברית יסוד  מקרה ותיקון  קרה צ "הצ"ו )ספר  בשנת (דפים 

המיחלים  ה את שיר  תיקון הוספה עם  מהאריז"ל.לחסדו, יחוד
הזוהר תשע"ג אור סיון היחוד140 שיר לתיקון  הוספה

צדיקמהאריז"ל  קרנות ספר  נ'. סימן  צדיק ח"ג קרנות ,ספר
לבניםבבל אבות "וברית בשנת בדפוס תזכור ", ונדפס [תרכ"ז],



|הזוהר המגןסגולות  זוהר

קוץ .יז. ולהוצאת לרגלים רפואה ג)והוא אות ט שער פנחס .(אמרי 
יתגלי יח. כד  דילך  חיבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה

יומיא בסוף בתראה לדרא ע"א)לתתא נ"ד  ד ו'  סגולה יט..(תיקו
זהר. הרבה שילמד הגאות, מן ע "ג)שינצל אות ל"ו . ד פנחס (מדרש

לפרנסהכ. מסגל יום בכל זהר  מ"ג)אמירת אות ל"ו. ד פנחס .(מדרש
דעלמא,כא. דינין כל מיני' אהיה מסתלקי שלמה בד"ה שה"ש חדש  (זהר 

דחכמתאכב..כעוטיה ) דכיא דאפרסמונא רזי  תרעי  תליסר לי' פתחין
בהו. תליא שה"ש)עילאה  חדש בההואכג..(זהר  לי' חקיק הקב "ה

תמן. גליפין דיוקנין דכל שה"ש)פופירא חדש  הקב "ה כד..(זהר 
דאתי. ועלמא דא עלמא עלמין, תרין וחסין עדן  בגן  ביה אשתעשע

שה"ש) חדש בסטראכה..(זהר  די נימוסין גרדיני אינון כל  שביק  לא
יצטערוהו שלא יצילהו חייב , שיהי' [ואעפ"י בהדי ', למקרב  אחרא
מסיגי  ויטהרוהו  למעלה פנים  משוא שאין  ח "ו , ינקה לא ונקה כעת,

זלה"ה )מעשיו , הרמ "ק בש החמה אור שה"ש , חדש ההיאכו..(זהר  כפום 
אגרא. לי ' יהבי הכי  בה ואתדבק אבתרי' דרדיף רמז,חכמתה (זח"ב

לאסתכלאכז..ב) חכמתא דידעי דאינון  לאגרא שיעורא לית
דמאריהון. ב)ביקרא רמז, דיןכח..(זח"ב בעלמא חולקיהון זכאה

דאתי. ב)ובעלמא רמז, התיקוניםכט..(זח"ב ע"ב)בהקדמת הלכה (י"ד  :
האדם  עם  הולכים הם הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה... איהי
ולכבוד לצוותא עמו ביתו שהולך מקום  ובכל עולמו, לבית
נפרד אינו  לעולם הקבלה מלימוד הנברא המלאך כי ולתפארת,
אתו שכרו הפשוט  לימוד  אבל שכרו, מתן  על נוסף  מהאדם

לפניו. ע"ב)ופעולתו י"ד ד התיקו "ז להקדמת  מל שיׁשּתדל ל..(כסא מי   ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְוכל
ּומפרׁש ּכהֹוגה הּוא הרי לבד... ּבקריאה אפילּו הּקדֹוׁש זֹוהר  ֵ ָ ְ ֶ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ִ ֲ ָ ַ ַֹ ְ ִלקרא
עליו ויגן ידיעה, ּבלא אפיל ּו נּסים לעׂשֹות ּבֹו ּכֹוח ׁשּיׁש הּׁשם,  ָ ָ ֵ ָ ְ ָ ִ ְֹ ְ ִ ֲ ִ ִ ֲ ַ ַ ֵ ֶ ֵ ַ ֶאת

הּבא ּובע ֹולם הּזה קע "ח:)ּבעֹולם .(הרמ"ז ָ ָ ַ ֶ ָ ָ ַ ָ 

המגן הזוהרזוהר |סגולות 

הגדולות לסגולות  מקורות
ז "ל  האר"י רבינו שתיק מ "ח  לתיקו

אל בית שנתספר הוספותוברית "ךליוורנא עם היחוד, שיר 
 ישרה מהאריז"ל. דרך לנפש"ךבשנתספר דה)חיים עם (דפים  ,

 הסכמות. הזוהר10 תשע"ג אור  סיון שיר 143 לתיקון הוספה
 מקומות ומראה זי "ע, חי איש בן ומבעל  מהאריז "ל  היחוד

יושר הנהגות ספר  זצ"ל . סרוק מערבילמהר"י יסוד ספר
הוספות  עם תרפ"ה, בשנת מטבריה ישראל גדולי 7 בהסכמת

מהאריז"ל, היחוד נגנה)שיר  הזוהר.(דפים אור תשע"ג סיון 131
חכמה  מעין ג ספר בשנת בקארעץ ם.חתו ןמעי לנעוןנדפס

דחיי סמא  בשנתספר מא, ל"ט דפים אב  עם תרפ "דפרקים ,
זי "ע . חי איש בן ומבעל מהאריז"ל היחוד שיר  תיקון הוספה
סמא , ישרה דרך כמו: ספרים בהרבה נוסחאות כמה [מצאתי

 צדיק ]. צמח מערבי, יסוד  אל, בית חיים, אורחות אורדחייא,
תשע"ג הזוהר סיון מהאריז"ל 140 היחוד  שיר לתיקון  הוספה

מקומות ומראה זי"ע, חי איש  בן הזוהרומבעל אור סיון 128
 היום תשע"ג סדר זיע "אספר  חיים  יוסף רבנו להצה"ק

הנ"ל התיקון על מ ')שהוסיף  דף דחיי  (סמא צדיק . צמח ספר 
 הזוהרליוורנא. תשע"ג אור סיון שיר 144 לתיקון  הוספה

מקומות  ומראה זי"ע, חי איש בן ומבעל מהאריז "ל היחוד
 קודש ברית יסוד  מקרה ותיקון  קרה צ "הצ"ו )ספר  בשנת (דפים 

המיחלים  ה את שיר  תיקון הוספה עם  מהאריז"ל.לחסדו, יחוד
הזוהר תשע"ג אור סיון היחוד140 שיר לתיקון  הוספה

צדיקמהאריז"ל  קרנות ספר  נ'. סימן  צדיק ח"ג קרנות ,ספר
לבניםבבל אבות "וברית בשנת בדפוס תזכור ", ונדפס [תרכ"ז],



|הקדוש הזהר לומדי עם הרשב "י  המגןשמחת זוהר

תשס"ב . בשנת בירושלים בא"י הפעם עוד ונדפס נח , בדף  חדש
משמעון שם חיים )ספר  העץ (על י"ב . שם  ומביא ע"ח, [דף ,

רבי מהצה "ק אגאסיסגולותיו ] שלשמעון חיחבירו איש  הבן
 תרע "ד. בשנת נפטר היחודים זיע"א, שער של ספר יד  מכתב

וויטאלרבנו חיים בשנתרבי  מחדש ונדפס  עם מעש"ר,
ועוד. זי "ע  בעש"ט  תלמידי  הצדיקים גדולי 22 אורהסכמות 

המראה הזוהר עם מהאריז "ל היחוד שיר  תשע"ג, סיון 133
הזוהרמקומות . תשע"ג .אור  סיון  הקודש134 רוח שער  כתבי)

וביאוריםהאריז "ל) תקכ"ה)הוספות הקודש.(דף רוח שער  (האריז "ל (כתבי 

וביאורים תקכ"ו )הוספות זי "ע.(דף לייקיס  למהר"ד  המיוחס  מכת"י
זה. תיקון על יד כתב עם הבעש "ט , מתלמידי



דה ההר למדי ע הר"י מחת

הקים  למען ּבּגּבֹורים, ה' לעזרת  ּבֹואּו יקרים :  ִ ַ ַ ַ ְ ִ ִ ַ ַ ְ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ְיהּודים 
הּקדֹוׁש ׁשהרׁשּב"י ולזּכֹות מעפרא, הּקדֹוׁשה  ָ ַ ִ ְ ַ ָ ֶ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַהּׁשכינה

ּבינינּו.  ֵ ֵ ָידּור
מ"ג äñôן  Łל  עתקים מיליõן 15 להדïיס àדחיפäת רõצים ä ְְְְֳִִִִִִִֶַָָאנ

נח לתיבת מ"ג:)לזכות יתרו  חדש ומגוג ,(זוהר גוג ממלחמת להינצל ,
לט  המלך בדבר דחופים יצאו והרצים המעäנין דחוף , ְְַָובה.

.üלתäז אלקים ראתה לא  "עין עצäמõת לזכõçת ולזõéת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֻלהôôŁף
àחìם. ã קäולחל הרàים לזיäéי .0527651911:ְְְֲִִִֶַַָָָטל

הõôרם: Łñàת  àיום. אחת ïעם הïחõת לכל äלמדçŁאחד éל ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
מיליוני  éל Łל והåכõçת הfiכר את מקàל מהõêמדים ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻואחד

המגן ישראלזוהר בני לאחינו קדושה |קריאה

מ"ג  הäñôן לõמדי ועõד )היהודים חסידים, עם.(ספר הäñôן לäëד זמן ְְְִִִִֵַַַ
õñâת. 5 הäא ֵַַהàאäר

הìגלה , õôרת Łנה מלי õן  מאה = àŁàת זõהר Łעה  לי äëד éןזכõר ! אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
àŁàת  ז õהר  õñâת 5 הìגלהלי äëד õôרת חדŁים מליõן מאה הרי"ח= ,üמל (íéא ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

נתן) דר' אבõת צ âיקים, אõרחõת את ,הõæב, הõíעדים הר àים מזéי הם 1000 éפäל  וע õד  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נפôלי łרי ונקראים קכ.)הכינה דף ח "ב זוהר  טז, פסקה  ח' פרשה שיה "ש äבמנין,(מד "ר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

אלף éפäל וçצא)ע õד אלף(זõה "ק éפäל ע õד äבמירõן  הה"ש), חצי,(תיקו"ז, éפ äל והéל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
Łהäא ,50,000,000,000,000,000,000  י õצא הäñôן, לõמדי [àמ êים]מלי õן  ְְְִִִִֵֵֶַ

Łïט לäëד  õôרה חד Łים קוודרילי õן  הàאמ "ח 50 äלפי כ"י), ôרäמה  (פ ' ְְְְְְְֳִִִִַַַַַָָָ

את  מכïיל 50,000,000,000,000,000,000 קוודרילי õן  50 éי  ְְְְִִִֵֶַַיõצא
קוודריליõן 50 éפäל éלõמר , מהõêמדים, ואחד אחד  לכל õְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעצמ
15 éפäל עõד הס"ח  äלפי ,5.2 +39 = .50,000,000,000,000,000,000ְִָ

שהוא ,64+3.75 = àעõלם ŁçŁ יהäדים  מלי õן  15 éנגד  37(במילים)מליõן, ְְְְִִִֵֶֶֶָָ
ראה הì"ל  הח õàŁן על [ההסàר  àחד Łים. ספטיליון  500 ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָספטיליארד

ח "ג]. הזõהר àְַַַֹכח 

àŁת,זכ õר! נקרא  נŁ(אâרא)הרàŁ"י נמצאת תורתו  לימוד מתõובשעת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
של  מגן לסוכת וזוכים רחמים משפיע זכות ומלמד ואחד, אחד éל  ְִֶֶָָָעם

,õ רתõô ונלמד ,õנõרצ ונעłה äנêé äאõà סז)הרשב "י. ע "ה(áיטין והרàŁ"י  . ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻ
הäא. üäרà Łõדñה לפני לרצõן äתינêפô ôעלה üéו זכ äת, äעלינ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָימליץ 

יראל ני לאחינ קד ה קריאה

äŁ והקדי áàלäת , הìמצאת  הñדŁõה הכינה על ä סä ח ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָאìא
àצäàר  Łõדñ ה זõהר  äדëול ôפ êה, éל אחרי אחת ,ñâה ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

נŁמõת éל לזי äéי  יłראל , על Ł יâ ק ä אמרô üé ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹואחר



|הקדוש הזהר לומדי עם הרשב "י  המגןשמחת זוהר

תשס"ב . בשנת בירושלים בא"י הפעם עוד ונדפס נח , בדף  חדש
משמעון שם חיים )ספר  העץ (על י"ב . שם  ומביא ע"ח, [דף ,

רבי מהצה "ק אגאסיסגולותיו ] שלשמעון חיחבירו איש  הבן
 תרע "ד. בשנת נפטר היחודים זיע"א, שער של ספר יד  מכתב

וויטאלרבנו חיים בשנתרבי  מחדש ונדפס  עם מעש"ר,
ועוד. זי "ע  בעש"ט  תלמידי  הצדיקים גדולי 22 אורהסכמות 

המראה הזוהר עם מהאריז "ל היחוד שיר  תשע"ג, סיון 133
הזוהרמקומות . תשע"ג .אור  סיון  הקודש134 רוח שער  כתבי)

וביאוריםהאריז "ל) תקכ"ה)הוספות הקודש.(דף רוח שער  (האריז "ל (כתבי 

וביאורים תקכ"ו )הוספות זי "ע.(דף לייקיס  למהר"ד  המיוחס  מכת"י
זה. תיקון על יד כתב עם הבעש "ט , מתלמידי



דה ההר למדי ע הר"י מחת

הקים  למען ּבּגּבֹורים, ה' לעזרת  ּבֹואּו יקרים :  ִ ַ ַ ַ ְ ִ ִ ַ ַ ְ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ְיהּודים 
הּקדֹוׁש ׁשהרׁשּב"י ולזּכֹות מעפרא, הּקדֹוׁשה  ָ ַ ִ ְ ַ ָ ֶ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַהּׁשכינה

ּבינינּו.  ֵ ֵ ָידּור
מ"ג äñôן  Łל  עתקים מיליõן 15 להדïיס àדחיפäת רõצים ä ְְְְֳִִִִִִִֶַָָאנ

נח לתיבת מ"ג:)לזכות יתרו  חדש ומגוג ,(זוהר גוג ממלחמת להינצל ,
לט  המלך בדבר דחופים יצאו והרצים המעäנין דחוף , ְְַָובה.

.üלתäז אלקים ראתה לא  "עין עצäמõת לזכõçת ולזõéת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֻלהôôŁף
àחìם. ã קäולחל הרàים לזיäéי .0527651911:ְְְֲִִִֶַַָָָטל

הõôרם: Łñàת  àיום. אחת ïעם הïחõת לכל äלמדçŁאחד éל ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
מיליוני  éל Łל והåכõçת הfiכר את מקàל מהõêמדים ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻואחד

המגן ישראלזוהר בני לאחינו קדושה |קריאה

מ"ג  הäñôן לõמדי ועõד )היהודים חסידים, עם.(ספר הäñôן לäëד זמן ְְְִִִִֵַַַ
õñâת. 5 הäא ֵַַהàאäר

הìגלה , õôרת Łנה מלי õן  מאה = àŁàת זõהר Łעה  לי äëד éןזכõר ! אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
àŁàת  ז õהר  õñâת 5 הìגלהלי äëד õôרת חדŁים מליõן מאה הרי"ח= ,üמל (íéא ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

נתן) דר' אבõת צ âיקים, אõרחõת את ,הõæב, הõíעדים הר àים מזéי הם 1000 éפäל  וע õד  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נפôלי łרי ונקראים קכ.)הכינה דף ח "ב זוהר  טז, פסקה  ח' פרשה שיה "ש äבמנין,(מד "ר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

אלף éפäל וçצא)ע õד אלף(זõה "ק éפäל ע õד äבמירõן  הה"ש), חצי,(תיקו"ז, éפ äל והéל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
Łהäא ,50,000,000,000,000,000,000  י õצא הäñôן, לõמדי [àמ êים]מלי õן  ְְְִִִִֵֵֶַ

Łïט לäëד  õôרה חד Łים קוודרילי õן  הàאמ "ח 50 äלפי כ"י), ôרäמה  (פ ' ְְְְְְְֳִִִִַַַַַָָָ

את  מכïיל 50,000,000,000,000,000,000 קוודרילי õן  50 éי  ְְְְִִִֵֶַַיõצא
קוודריליõן 50 éפäל éלõמר , מהõêמדים, ואחד אחד  לכל õְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעצמ
15 éפäל עõד הס"ח  äלפי ,5.2 +39 = .50,000,000,000,000,000,000ְִָ

שהוא ,64+3.75 = àעõלם ŁçŁ יהäדים  מלי õן  15 éנגד  37(במילים)מליõן, ְְְְִִִֵֶֶֶָָ
ראה הì"ל  הח õàŁן על [ההסàר  àחד Łים. ספטיליון  500 ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָספטיליארד

ח "ג]. הזõהר àְַַַֹכח 

àŁת,זכ õר! נקרא  נŁ(אâרא)הרàŁ"י נמצאת תורתו  לימוד מתõובשעת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
של  מגן לסוכת וזוכים רחמים משפיע זכות ומלמד ואחד, אחד éל  ְִֶֶָָָעם

,õ רתõô ונלמד ,õנõרצ ונעłה äנêé äאõà סז)הרשב "י. ע "ה(áיטין והרàŁ"י  . ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻ
הäא. üäרà Łõדñה לפני לרצõן äתינêפô ôעלה üéו זכ äת, äעלינ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָימליץ 

יראל ני לאחינ קד ה קריאה

äŁ והקדי áàלäת , הìמצאת  הñדŁõה הכינה על ä סä ח ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָאìא
àצäàר  Łõדñ ה זõהר  äדëול ôפ êה, éל אחרי אחת ,ñâה ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

נŁמõת éל לזי äéי  יłראל , על Ł יâ ק ä אמרô üé ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹואחר



|ישראל בני לאחינו קדושה המגןקריאה זוהר

יהודה [מנחת גבוה הכי הנפטרים  התיקון  שזה  ְִֵָיłראל ,
חäŁב עôה, ה åה הäëעט הäëêד éי זיע "א] פתייא ִִֶַַַַָָָלמהר"י
Łâ קëה àŁית àזמן נביõת אילי éל מהקרבת יõתר àְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמים

קçם האריז"ל).(ôלמידיהיה ְֲִִֵַַַָָָָ

àיהמ"ד,מáיד רב  רב Łכ äנה , עיר, רב  י Łיבה , Ł רא éלאדמõ"ר, éן  ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹעל
י ñח  טהõרים, רàן àית Łל ôינõקõת מלëד הõçמי, âף Łל Łְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָעäר
עם את äלהðיל להàñ"ה, לעõłת יכõל הäא רäח  נחת איזה  àְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָחõàŁן

ה äàðר, עם אחת ñâה Łõדñה זõהר õדëלà הðרõת מéל וכü,י łראל  ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ
õמé äמג õג, õáג מëלחמת äצלìוי נח , àתבת äנסéי יłראל עם éְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹל
הõåהר . אõר ועי "ע זי"ע , והרמח "ל וויטאל, חçים רàי הזõה "ק, éŁְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָתב

ימים(àח õל )ñâה אחתלäëדזõהרהñדŁõזכõר! Łה  õמéאä רהäàצà, ְְְְִִִִַַַַַָָָָ
אלף  éפäל ו çצא )äבמנין äבצער (זõה"ק הŁïט, õôרת  לäëד ימים 6000 = ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ימים מליõן 600 = 1000 éפäל  äבłמחה  ימים, 600,000 = מאה éְְְִִִִֵָָָָָָפäל
õôרת ימים מיליארד 600 = אלף, éפäל  עõד äבàŁת הŁïט. õôרת Łְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָל

נתן )ה Łïט. דר' אב õת צâיקים, א õרח õת ה õæב , הרי"ח ,üמל עõד.(íéא àיר Łäלים  זה ואם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ŁŁ=6,000,000,000,000טריליארדימיםõôרת(ààא סאלי )éפ äל 10 י õצא ְְְִִִֵֵַַָָָָָ

1000הŁïט. éפäל ע õד הëערבי éàתל זה תיקו"ז)ואם וçצא, .(זõהר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

äכנגד êéם éנגד łכר מקàל  אחת ñâה äלמדçŁ המאר áן  ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻזכõר!
מ  éל היהäדים . הרא õŁן éל להיõת ית ïס õקדקדà מח õל ŁçŁ י  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

אחת àדñה éי ,ýôעâ ôן êéם. éנגד łכר ויקàל הëנין  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻלארáן
נצח, לעõלמ õת זõכה אôה הôפ êה , אחרי  Łõדñה ה õåהר ל äëד Łְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָל

יע łה ýלתäז אלקים ראתה  לא לõ"."עין למח éה ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ




