
ֵסֶפר

ֵלם ָ ים ַהּשׁ 'ִהּלִ ז'ֹוַהר ּתְ
'א"* 'ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ "ּבִ

'ְמעֹון[ 'ִוד ׁשִ ים כג, ב( ]ר"ת: ִא'ְמרֹות ּדָ ִהּלִ )ּתְ

 חלק א'
לחודש תשרי

ֶרק  ל ּפֶ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַעל ּכָ דֹוׁש ּבִ ים ִעם זֹוַהר ַהּקָ ִהּלִ ְוהּוא: ִמְזמֹוֵרי ּתְ

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

ַרְך ְלחֶֹדׁש 4 ַעּמּוִדים ְליֹום. י ּכְ ק ְלִלּמּוד ָחְדׁשִ ֻחּלָ א. ּמְ

ָנה[. ָכל ׁשָ ם ּבְ ָנה ]4 ַעּמּוִדים ְליֹום ְלַסּיֵ ָ ב. ִלימֹות ַהּשׁ

ו-4  ָמָרא,  ּגְ ַהּיֹוִמי  ף  ּדַ ִלּמּוד  ִעם  ַהּיֹוִמי,  ף  ּדַ ְלִלּמּוד  ק  ֻחּלָ ּמְ ג. 

ים. ִהּלִ ַעּמּוִדים זַֹהר ּתְ



* הלומד זוהר תהלים הנקרא “בנאות דשא" מחבר קוב"ה ושכינתיה, וזוכה לנאות 
דשא הוא גן עדן העליון כמבואר בזוהר )תרומה דף קע''א.(

 ָיָצא ְלאֹור בס"ד חודש תמוז ה'תשע"ה
ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ְסִניף ַּבת ָים 0527-651911



יתה זוהר השער 1פתח

 

ירמיהתב  הביא אמר מה  זי "ע, כ"ד)המרח "ו "וכל,(ד' ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

"התקלקל הט יםהבעת הלמידים הח רים  א ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ

הד , ות רת זה "ק ללמ ד רצים אינם  מלדיהם  את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָראים 

ועלתה ולענה  רא רה ר ול ם  נתקלקל א בעת ן  ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹעל

לא י ספק  ואין ... האמת חכמת לכר ורפ טיט חל דת ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהם

הר. ז ר ה א עלם חלק  להם  ם,יהיה תב ה לועד  י ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

רמת  היא  מ התעק  מניעתנ ה את, החכמה עסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלי

נותפאר נמק ית נין ועב "הדראחר ונקרא המכה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

התב אמר מ ו ')הרמל", ז ' הירים עלי)יר רא" : ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אארמל"... ,למע רח  קרת ה א  ר  ד לה ל אין י ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

.ז חכמה  עסקים ְְְֲִֶַָָאר

פלתראים דע טהרה, מים ליראת לזת די ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

נלים בכ , דה זהר ללמד  מכרחים  , ְְְְִִִִַַַָָָָֻעצמ

, מ רית הרא  דל ת  להיר  וזכים  פיר ת , ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָמקלקלים

נגאלים מ ד  דה הזהר לימד יעסק י ראל ל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוכא ר

הא הה לעלם  האדם  יאת עקר וכל מ יח . מחבלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוניצלים 

הרעיא בר  באמת הה.  דה הלימד את  למד  ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹדי 

ז הר ללמד  תנ א מצה ע"ה] נ ר מ ה  [הא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹמהימנא 

דווקא ,  דהוצרי ה רת, סף עד מאיר הר"י רת י ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ

עד ה א  ר ד ל מנחה  לתת  ולא  הפסק  ללא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹללמ ד 

גאלנהר נחס (ז(.ריט ְְִִֵֶַָָ

 לקבלת ספרי זוהר
 ירושלים, בני ברק, רמת בית שמש

מפעל הזוהר העולמי
050-4116923 / 0527651911 

050-4134669 / 050-4133475

ׁ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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ירמיהתב  הביא אמר מה  זי "ע, כ"ד)המרח "ו "וכל,(ד' ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

"התקלקל הט יםהבעת הלמידים הח רים  א ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ

הד , ות רת זה "ק ללמ ד רצים אינם  מלדיהם  את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָראים 

ועלתה ולענה  רא רה ר ול ם  נתקלקל א בעת ן  ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹעל

לא י ספק  ואין ... האמת חכמת לכר ורפ טיט חל דת ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהם

הר. ז ר ה א עלם חלק  להם  ם,יהיה תב ה לועד  י ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

רמת  היא  מ התעק  מניעתנ ה את, החכמה עסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלי

נותפאר נמק ית נין ועב "הדראחר ונקרא המכה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

התב אמר מ ו ')הרמל", ז ' הירים עלי)יר רא" : ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אארמל"... ,למע רח  קרת ה א  ר  ד לה ל אין י ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

.ז חכמה  עסקים ְְְֲִֶַָָאר

פלתראים דע טהרה, מים ליראת לזת די ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

נלים בכ , דה זהר ללמד  מכרחים  , ְְְְִִִִַַַָָָָֻעצמ

, מ רית הרא  דל ת  להיר  וזכים  פיר ת , ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָמקלקלים

נגאלים מ ד  דה הזהר לימד יעסק י ראל ל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוכא ר

הא הה לעלם  האדם  יאת עקר וכל מ יח . מחבלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוניצלים 

הרעיא בר  באמת הה.  דה הלימד את  למד  ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹדי 

ז הר ללמד  תנ א מצה ע"ה] נ ר מ ה  [הא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹמהימנא 

דווקא ,  דהוצרי ה רת, סף עד מאיר הר"י רת י ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ

עד ה א  ר ד ל מנחה  לתת  ולא  הפסק  ללא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹללמ ד 

גאלנהר נחס (ז(.ריט ְְִִֵֶַָָ



יתה השערזוהר פתח 2

מגל הכינה  להציא למה עזר מי תאין 

ב')ז הר וכתב ע ד כ"ח ואדם(ראית  מית לא מ ה  א בגין : ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

לא לאדם תראה, גלתא א מר   בגיני .איה ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹאתקרי

 י א מר  אמצעיתא  עמ דא וכן  .נג לה אא  עזר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצא

הא הדא לתא, מן   יכינ איק עזר  מצא לא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹלאדם

ב')כתיב איה)מת מ ה  ". אי אין  י  ורא וכה ה  "ופן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ

."נג עזר  מצא "לא  י אמר  , מ  קנידְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

נאמר[אר : בגלל אדם, נקרא והא מת, לא מה ולכן ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ם א א עזר, מצא לא  לאדם האחר נה, ְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻל ת 

ציא עזר , מצא לא  לאדם  האמצעי, עד  נאמר וכן . נגְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

תב זה מהלת. ב')כינה אין(מת י  ורא וכה ה "ופן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.[ נג עזר  מצא לא  אמר  , מ תדמ הא מה ". ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹאי

הלת מן כינת להציא לז"א עזר  מי אין

מל :באר מק,לבאר יחאי  ר מען רי יממ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ועל גלת, הכינה מן זזה  אינ ינר מה ל  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחינה 

למידי מצא  לא הא, ר ד ה האחרנה , גלת נאמר ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזה

הם  א נחבים ם אא גלת, למה עזר  הי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻחכמים

ה כינה . לתן  לסע ה רה, סד ת עסקים אינם לפי , נגְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ר דה מצא לא ר , נג עזר מצא  לא לאדם  , ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹונאמר 

הלת. מן  כינת את לה ציא אנין, לזעיר עזר  מי  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹה א 

בר אין י ,יצא מאין הרים תינ נעו  הי ה רה  זרת ל זה ענין 
אריתא' זירת 'א  מותר ה רה " חת "זאת  זה וס ד .ר לא

הרמח "ל:וניג מ ברי עד  ן פ"ו)ם סאן )(ארת :(למהר"י  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

הרים לנ:...וזה תיננעו  הי ה רה  זר ת ל זה  ענין  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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ה רה " ח ת "זאת זה  וסד .ר לא בר אין י ,יצא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻמאין

אריתא' זירת 'א מנרמז ותר אן ונדע זה., וסדענין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

עצמ מסרת ה כינה  האדה , ה רה  ענין מ ה א ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻהבר

לטהרת  ה נת והיא יראל , את לה יל  החזק הין  ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלרפת

התר טמאה  הנטמאים הם היא. אא טהרה להם אין  ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻטמאים

זה... אא ן להם אין  כן  מת, טמאת הינ  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻיפה

על עצמם ממיתים יראל   הי ה א לזה  ה דר י  ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהאמת,

מ אהל" ימת י אדם ה רה "זאת נאמר ולכן  רה , ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹברי

ז"ל. רזאת פרה ן  לדר הסק זה הם  ן ועל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אחרת ... פרה דלולא טרג  ואי, הא אמת ועה ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ח"ו  יראל על למסר ה רה  צריכה והיתה  יראל  על ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנתערר 

מקמת  י והאמת, בא... ולא עלה לא לרפה ,  ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹאפיל

ספר אמצעת , ד ה זהר כב מה ידע  הי ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהא ה 

י רי ללא הינ רחמים, מה ל ת לצאת לזת אפ ר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹההר

מיח.חבלי ְִֵֶַָ

בספר םר רא)איר לחבריא(ארא מען ר ' אמר  "ניא ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָ

סמכא" חד  קיימא  נתיב אימת הנים עד מן ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ

ה הר ספר היה עלם תקנ קכ"ד:)...ה דלים נ א בגלל(זהר : ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הה, ה הר ספר  הא הח ים  מעץ לטעם  י ראל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעתידים 

ר מע ן  ר י ריחת ונמצא רחמים... מה לת תזכ  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָיצא

נכלל  אר  ההר, נעה  דס הבה, ענין  ע תה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחאי 

זה  נח ב  ואז נים. זר נמתין , רא הים ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻל

אא יצטר לא ה מים  סף עד  י ראל, לכל ללית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלבריחה 

אמר וזה יב)יציאה. נב, במנ סה (יעיה  ,תצא ח זן  לא "י  : ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

י ראל"... אלקי  מא פכם ה ' לפניכם לה י  תלכן, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹלא

הה  ספר י  אחריווהאמת, נ אר  רשב"י)ר ל(אחרי לברכה , ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
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מגל הכינה  להציא למה עזר מי תאין 

ב')ז הר וכתב ע ד כ"ח ואדם(ראית  מית לא מ ה  א בגין : ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

לא לאדם תראה, גלתא א מר   בגיני .איה ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹאתקרי

 י א מר  אמצעיתא  עמ דא וכן  .נג לה אא  עזר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצא

הא הדא לתא, מן   יכינ איק עזר  מצא לא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹלאדם

ב')כתיב איה)מת מ ה  ". אי אין  י  ורא וכה ה  "ופן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ

."נג עזר  מצא "לא  י אמר  , מ  קנידְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

נאמר[אר : בגלל אדם, נקרא והא מת, לא מה ולכן ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ם א א עזר, מצא לא  לאדם האחר נה, ְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻל ת 

ציא עזר , מצא לא  לאדם  האמצעי, עד  נאמר וכן . נגְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

תב זה מהלת. ב')כינה אין(מת י  ורא וכה ה "ופן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.[ נג עזר  מצא לא  אמר  , מ תדמ הא מה ". ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹאי

הלת מן כינת להציא לז"א עזר  מי אין

מל :באר מק,לבאר יחאי  ר מען רי יממ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ועל גלת, הכינה מן זזה  אינ ינר מה ל  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחינה 

למידי מצא  לא הא, ר ד ה האחרנה , גלת נאמר ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזה

הם  א נחבים ם אא גלת, למה עזר  הי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻחכמים

ה כינה . לתן  לסע ה רה, סד ת עסקים אינם לפי , נגְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ר דה מצא לא ר , נג עזר מצא  לא לאדם  , ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹונאמר 

הלת. מן  כינת את לה ציא אנין, לזעיר עזר  מי  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹה א 

בר אין י ,יצא מאין הרים תינ נעו  הי ה רה  זרת ל זה ענין 
אריתא' זירת 'א  מותר ה רה " חת "זאת  זה וס ד .ר לא

הרמח "ל:וניג מ ברי עד  ן פ"ו)ם סאן )(ארת :(למהר"י  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

הרים לנ:...וזה תיננעו  הי ה רה  זר ת ל זה  ענין  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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ה רה " ח ת "זאת זה  וסד .ר לא בר אין י ,יצא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻמאין

אריתא' זירת 'א מנרמז ותר אן ונדע זה., וסדענין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

עצמ מסרת ה כינה  האדה , ה רה  ענין מ ה א ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻהבר

לטהרת  ה נת והיא יראל , את לה יל  החזק הין  ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלרפת

התר טמאה  הנטמאים הם היא. אא טהרה להם אין  ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻטמאים

זה... אא ן להם אין  כן  מת, טמאת הינ  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻיפה

על עצמם ממיתים יראל   הי ה א לזה  ה דר י  ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהאמת,

מ אהל" ימת י אדם ה רה "זאת נאמר ולכן  רה , ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹברי

ז"ל. רזאת פרה ן  לדר הסק זה הם  ן ועל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אחרת ... פרה דלולא טרג  ואי, הא אמת ועה ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ח"ו  יראל על למסר ה רה  צריכה והיתה  יראל  על ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנתערר 

מקמת  י והאמת, בא... ולא עלה לא לרפה ,  ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹאפיל

ספר אמצעת , ד ה זהר כב מה ידע  הי ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהא ה 

י רי ללא הינ רחמים, מה ל ת לצאת לזת אפ ר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹההר

מיח.חבלי ְִֵֶַָ

בספר םר רא)איר לחבריא(ארא מען ר ' אמר  "ניא ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָ

סמכא" חד  קיימא  נתיב אימת הנים עד מן ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ

ה הר ספר היה עלם תקנ קכ"ד:)...ה דלים נ א בגלל(זהר : ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הה, ה הר ספר  הא הח ים  מעץ לטעם  י ראל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעתידים 

ר מע ן  ר י ריחת ונמצא רחמים... מה לת תזכ  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָיצא

נכלל  אר  ההר, נעה  דס הבה, ענין  ע תה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָיחאי 

זה  נח ב  ואז נים. זר נמתין , רא הים ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻל

אא יצטר לא ה מים  סף עד  י ראל, לכל ללית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלבריחה 

אמר וזה יב)יציאה. נב, במנ סה (יעיה  ,תצא ח זן  לא "י  : ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

י ראל"... אלקי  מא פכם ה ' לפניכם לה י  תלכן, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹלא

הה  ספר י  אחריווהאמת, נ אר  רשב"י)ר ל(אחרי לברכה , ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
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יצטר א עד אחרא, הטרא מן רח  נקרא  ת ק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמי 

מים)ל ה זה.(אחרית נמצא עלת מה דיעוא יציאה. אא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

מ יח... מחבלי  הלה הא י הא, דל עלת י  ועלוהאמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

בריחה וכיון הזרה . ידי על הי ור "י מה  ריחת ם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹן

מי לכל ועמד ק ם הבה  ענין בר הה  ההר, ספר נעה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹזאת

ל "אימא" מיע בר ה הר ספר ה דק : הינ אליו , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָזן 

רעיא זר מ יח, חבלי  ל צרי ואין  אחרא, הטרא מן ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻויצא

חה. למעלה  הבאתי  ענין נא, רת עםמהימנא והה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

י ,תהע אחרי  הרה זמן א א ההר  נת ה לא זה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל

:ר , זמ אא  לה צא צריכה אינ ה את העה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻהלא

ס ף אא  אינ ת ע י  ה ה, ההר  סד י ראל ברחְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מ יחא מלא דרא  ה יח)ימ א   מל ל   רד המים , ,(סף ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

עכל"ק.

מדים מ  ילמד הל - האמת חכמת א, וד ן ר
הים

כמ הרי , ננפ פד ת לתינ גא ל לי  זה י  ר אים  אנחנ ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

מאה  למעלה לפני  קד רח  ה ב הרי"ח מרן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאמר 

 מדים נה מ האמת] [חכמת  ילמד ה ל לעתיד  י  ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ְִִה ים.

צז.)חז"לאמר נערת,:(סנהדרין הא האמת א, וד ן ר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

יהידע  ן ניה ספר ם ה ב באר הרי"ח [למרן ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

חלקזי"ע] ה א  האמת חכמת למר נע רת, והאמת וזל"ק: ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אי ה לה . ל ד  עדרים עדרים יהי והעסקים רה , ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָהד,

עה נה)ני, מ אה למעלה  לפני זמ) מדיםל רטים אנים י , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

  ילמד ה ל  לעתיד , אבל  סתר, זוית קרן אחד  ל  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹקלה ,
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עדרים ותמצאם  הים, מדים מ.דר ה בית עדרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָ

. מ רנד את נב תקמה  ראים זכינ וב "ה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָעכל "ק.

רא מל ויב מער א הר"י הארא את ה מד 

 מ יר הק ל הצה"ק אזלאית ב לאברהם  זקנ זיע"א ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ

הרבהחיד "א הק ל "ארם  ספר גלאנטי, אברהם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻ

דמנא"הח ה " ה"ארא ע"ב)על קכ"ג ף מטים וזה,(פר ת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

זמן ל  ,ינינמ ר"י  פטר אחר הם עד אפיל : קד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלן

מער מען  רי א "אתעטר " הארא , דברי עסקים אנְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

גוון , ויב ,רא עטרתיו מל קד לן אן האם עד . ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מצוה . סעדת לעת דאי ו אי  מ ד לה מחה ואיןי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

זה "ק, הד  זכת ה א , ה  ל יב א ר ספק  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָם

מבא האר "י  כתבי  באר מ . תפ תקל ער(זה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הירים)הס קים  יר  ספר  : ל לק מקיבים חברים ים "ה בת ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

בתהמיעיני ": ה'מיעניראי ל 'קלך מ'קיבים ,ח'ברים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָ

והה חמלה ,הא סק על מת, פר ת זהר ר  מ ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

זה. והבן  ,'וג עליו וחמל כה ר"י)נער תיזכ (ספר  ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

למדועה מק ם  בכל רגע ה ים כל מתקריםזהר ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

וז כים ע"ה, לה ודוד הר"י  לנמ ת  ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָמתח רים

הבע מעל  נים  נפלאת ודוד(הרמ "ז)לי עת הר "י בו אי  , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

שהזוה"ק  הרכת, מקר  עות טבה  לכם   יר י ע"ה לְְְְְִִֶֶֶַַַָָָה

ואס נת. געים מנע  הר ת מ ל מיל עיניו מגן מי וכל ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

החים  אילן ויאחז ויחטף יר ץ  עה , ר ועדין  ראְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹ

ֲִִִָהאמים.

רגעאחינ בכל יתכם  אל רכה  הביא  י ראל ית ל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

זי "ע הר"י  בואי   הר"י  לנ מת להתקר  כלְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָת
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יצטר א עד אחרא, הטרא מן רח  נקרא  ת ק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמי 

מים)ל ה זה.(אחרית נמצא עלת מה דיעוא יציאה. אא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

מ יח... מחבלי  הלה הא י הא, דל עלת י  ועלוהאמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

בריחה וכיון הזרה . ידי על הי ור "י מה  ריחת ם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹן

מי לכל ועמד ק ם הבה  ענין בר הה  ההר, ספר נעה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹזאת

ל "אימא" מיע בר ה הר ספר ה דק : הינ אליו , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָזן 

רעיא זר מ יח, חבלי  ל צרי ואין  אחרא, הטרא מן ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻויצא

חה. למעלה  הבאתי  ענין נא, רת עםמהימנא והה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

י ,תהע אחרי  הרה זמן א א ההר  נת ה לא זה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל

:ר , זמ אא  לה צא צריכה אינ ה את העה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻהלא

ס ף אא  אינ ת ע י  ה ה, ההר  סד י ראל ברחְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מ יחא מלא דרא  ה יח)ימ א   מל ל   רד המים , ,(סף ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

עכל"ק.

מדים מ  ילמד הל - האמת חכמת א, וד ן ר
הים

כמ הרי , ננפ פד ת לתינ גא ל לי  זה י  ר אים  אנחנ ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

מאה  למעלה לפני  קד רח  ה ב הרי"ח מרן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאמר 

 מדים נה מ האמת] [חכמת  ילמד ה ל לעתיד  י  ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ְִִה ים.

צז.)חז"לאמר נערת,:(סנהדרין הא האמת א, וד ן ר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

יהידע  ן ניה ספר ם ה ב באר הרי"ח [למרן ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

חלקזי"ע] ה א  האמת חכמת למר נע רת, והאמת וזל"ק: ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אי ה לה . ל ד  עדרים עדרים יהי והעסקים רה , ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָהד,

עה נה)ני, מ אה למעלה  לפני זמ) מדיםל רטים אנים י , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

  ילמד ה ל  לעתיד , אבל  סתר, זוית קרן אחד  ל  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹקלה ,
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עדרים ותמצאם  הים, מדים מ.דר ה בית עדרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָ

. מ רנד את נב תקמה  ראים זכינ וב "ה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָעכל "ק.

רא מל ויב מער א הר"י הארא את ה מד 

 מ יר הק ל הצה"ק אזלאית ב לאברהם  זקנ זיע"א ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ

הרבהחיד "א הק ל "ארם  ספר גלאנטי, אברהם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻ

דמנא"הח ה " ה"ארא ע"ב)על קכ"ג ף מטים וזה,(פר ת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

זמן ל  ,ינינמ ר"י  פטר אחר הם עד אפיל : קד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלן

מער מען  רי א "אתעטר " הארא , דברי עסקים אנְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

גוון , ויב ,רא עטרתיו מל קד לן אן האם עד . ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מצוה . סעדת לעת דאי ו אי  מ ד לה מחה ואיןי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

זה "ק, הד  זכת ה א , ה  ל יב א ר ספק  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָם

מבא האר "י  כתבי  באר מ . תפ תקל ער(זה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הירים)הס קים  יר  ספר  : ל לק מקיבים חברים ים "ה בת ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

בתהמיעיני ": ה'מיעניראי ל 'קלך מ'קיבים ,ח'ברים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָ

והה חמלה ,הא סק על מת, פר ת זהר ר  מ ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

זה. והבן  ,'וג עליו וחמל כה ר"י)נער תיזכ (ספר  ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

למדועה מק ם  בכל רגע ה ים כל מתקריםזהר ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

וז כים ע"ה, לה ודוד הר"י  לנמ ת  ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָמתח רים

הבע מעל  נים  נפלאת ודוד(הרמ "ז)לי עת הר "י בו אי  , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

שהזוה"ק  הרכת, מקר  עות טבה  לכם   יר י ע"ה לְְְְְִִֶֶֶַַַָָָה

ואס נת. געים מנע  הר ת מ ל מיל עיניו מגן מי וכל ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

החים  אילן ויאחז ויחטף יר ץ  עה , ר ועדין  ראְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹ

ֲִִִָהאמים.

רגעאחינ בכל יתכם  אל רכה  הביא  י ראל ית ל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

זי "ע הר"י  בואי   הר"י  לנ מת להתקר  כלְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָת
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ה הר דע הרכת, מ קר עות ט בה לכם ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹייר

בפרט  ואסנ ת  ג עים מנע הרת מל מ יל מגן   דְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָה

ה לימה  לגאלה עינים  כי ן בר  צים ה ה האחרן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָר

מהימנא: הרעיא הבטיח  כבר  תא גל מן  יפק ן  א "ספרא  ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ

י ראלרחמי" עם  את יל וה  ח הה רים  אחינ ן על א ר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ימליצ והר"י , היח  בואי  , ד ה הזהר  לימ ד ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָלהבק

 לנכ עלמים  עת  ונ ע המדים, ל על רמים, ְְְְִִִִַַַַַָָָָטב

מצים . ְְִַָלי ה

 ננפ פדת  לתינא ל לי  הבר זה

מקתיכםעל הקריב מים , לם  לד נ יקרים , יהדים ן, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

לגרם ,צרנ לי ר ח נחת לע ת  הדה, הכינה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹלמען

מל ני  אר את לק ל יחד אחד  נ ונל , ננפ ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻלפת

אמן. ימינ מהרה ְְִִֵֵֵַַָָָָה יח
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הים זהר לספר הקמה
 ננפ פדת  לתינגא ל לי זה

פאר י'עלינים ה'לקי א'אד ן,ה'יתנ או 'ה 'י 'תרך ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ואדה י'אמןנ'וד ד'ר א'ח נים ,ה' . מחו רא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ספר  את לראת והגיעני  החיני  ועדה קהל ת ה' "זהראת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

סדרםתהלים" מידים וזהר , הים  אמירת מעלת ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָעל

הבב ת  ויתלהב  רריתע בזה  ע , ל להתם הב ְְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלטהרת

לעד, מ רית ה ' אהבת י ה  להבת  א ל יר י זה  י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ננפ פד ת לתינגא מרןל שאמר כמו ברוח, הטוב  הרי"ח  ְְְֵֵַָָ

בה ילמדו  הכל לעתיד  כי  שנה  ממאה  למעלה  לפני  קדשו 
תהלים. שלומדים כמו האמת] [בחכמת

צז.)חז"לאמרו נעדרת,:(סנהדרין תהא האמת בא, דוד שבן דור
יהוידע  בן בניהו בספר  שם הטוב וביאר הרי"ח  [למרן 

חלקזי"ע] הוא  האמת חכמת כלומר נעדרת, והאמת וזל"ק:
אי הקבלה. בלימוד עדרים עדרים יהיו  והעוסקים תרבה , הסוד,

עתה שנה)נמי, ממאה למעלה  לפני לומדים (בזמנו פרטיים אנשים יש ,
בה ילמדו  הכל  לעתיד , אבל  בסתר, זוית בקרן אחד  כל  קבלה ,
המדרש. בבית עדרים עדרים ותמצאם תהלים, שלומדים כמו 

ממש. בדורנו נבואתו  שנתקיימה  שרואים  זכינו וב "ה  עכל"ק.

ארזאת ממן וזל"ק: ישראל, לכל שכתב  פסקו נתקיים  ְֲִֶַועוד 

ספר הדלים מאר ת  ני  ל יקר ת אר וזרח  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהציץ
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ה הר דע הרכת, מ קר עות ט בה לכם ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹייר

בפרט  ואסנ ת  ג עים מנע הרת מל מ יל מגן   דְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָה

ה לימה  לגאלה עינים  כי ן בר  צים ה ה האחרן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָר

מהימנא: הרעיא הבטיח  כבר  תא גל מן  יפק ן  א "ספרא  ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ

י ראלרחמי" עם  את יל וה  ח הה רים  אחינ ן על א ר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ימליצ והר"י , היח  בואי  , ד ה הזהר  לימ ד ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָלהבק

 לנכ עלמים  עת  ונ ע המדים, ל על רמים, ְְְְִִִִַַַַַָָָָטב

מצים . ְְִַָלי ה

 ננפ פדת  לתינא ל לי  הבר זה

מקתיכםעל הקריב מים , לם  לד נ יקרים , יהדים ן, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

לגרם ,צרנ לי ר ח נחת לע ת  הדה, הכינה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹלמען

מל ני  אר את לק ל יחד אחד  נ ונל , ננפ ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻלפת

אמן. ימינ מהרה ְְִִֵֵֵַַָָָָה יח
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הים זהר לספר הקמה
 ננפ פדת  לתינגא ל לי זה

פאר י'עלינים ה'לקי א'אד ן,ה'יתנ או 'ה 'י 'תרך ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ואדה י'אמןנ'וד ד'ר א'ח נים ,ה' . מחו רא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ספר  את לראת והגיעני  החיני  ועדה קהל ת ה' "זהראת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

סדרםתהלים" מידים וזהר , הים  אמירת מעלת ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָעל

הבב ת  ויתלהב  רריתע בזה  ע , ל להתם הב ְְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלטהרת

לעד, מ רית ה ' אהבת י ה  להבת  א ל יר י זה  י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ננפ פד ת לתינגא מרןל שאמר כמו ברוח, הטוב  הרי"ח  ְְְֵֵַָָ

בה ילמדו  הכל לעתיד  כי  שנה  ממאה  למעלה  לפני  קדשו 
תהלים. שלומדים כמו האמת] [בחכמת

צז.)חז"לאמרו נעדרת,:(סנהדרין תהא האמת בא, דוד שבן דור
יהוידע  בן בניהו בספר  שם הטוב וביאר הרי"ח  [למרן 

חלקזי"ע] הוא  האמת חכמת כלומר נעדרת, והאמת וזל"ק:
אי הקבלה. בלימוד עדרים עדרים יהיו  והעוסקים תרבה , הסוד,

עתה שנה)נמי, ממאה למעלה  לפני לומדים (בזמנו פרטיים אנשים יש ,
בה ילמדו  הכל  לעתיד , אבל  בסתר, זוית בקרן אחד  כל  קבלה ,
המדרש. בבית עדרים עדרים ותמצאם תהלים, שלומדים כמו 

ממש. בדורנו נבואתו  שנתקיימה  שרואים  זכינו וב "ה  עכל"ק.

ארזאת ממן וזל"ק: ישראל, לכל שכתב  פסקו נתקיים  ְֲִֶַועוד 

ספר הדלים מאר ת  ני  ל יקר ת אר וזרח  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהציץ
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ההר וספר קהלהנים ההדים  לוק מראלקי עדת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

מ ער ור ים יחיד וההר ה נים ל  דה ד ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹלהחזיק 

זקן , טהרתועד  אמרת סד  להבין  להיג  ידם  לאל אין והם  ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ

את מא תים  כן י  על  אף האה ה ד ים  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָפרים 

מאד. מאד  קריאתן מתלהבין ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹבריהם

( ניה הנים  הקמת חי, אי הן חים , יסף  נר). ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

מרסלב וכתב הר "ן בחי יט)ספר למערת(את ב אם וזל"ק: , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

תפה  עסק הערים  ני אזי  יחאי  ן מען ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָרי 

 רא לא  מ לברכה, נזכר ה א  עליהם  קד א ר זהר  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹבלד

היה   האי אצל א עת בכל מאד. עד  מח  היה רק בר, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹם

והזהיר לחדר, מחדר  הל ב ילה ,'וכ ריא :ל ואמר  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָע

היה  רק  לם , אמר  לא   עצמ והא  וכצא, 'וכ זהר  למר ְְְְְְֵַַַַַַָָָָֹֹאתם 

הם , א ר עד  דלה מחה  והיה עצמ מנן  להאירהכ ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עכ"ל. עת , ה והתל  תפין  ט ית  עמד  ְְְְִִִִֵַַַַַָָָה ם 

נבספרו ור כתב מ מרנה, ספרין  יחיאל  איזיק  יצחק  דה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ

חסד, כ')נ צר מנה ד' ר(רק לי מע עי ול וזל"ק: , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

בר הינת ספרהה  נים עה ן ינק עם ל מדין הי ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הם  להג ת והנים  לחכמת ה הר  קדמת  חטא יראת והיה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

חיצנית. חכמה  מקם מים יראת כר היה  וכ ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָויתקם.

הא הרה  גיאת  גה אם אפ מאד, נב ההר ספר  לד
ר י דע  אינ קטן לתינק ודמה הא ר דה לפני  חב
 מחי ל יצחק וא ואביו פה, לעגי בת ל חציין מדר

מגת ע אין  אפ וי מח י חק מים יב   ,ללק

לאספר לד  אי  ואפ ,פה  לק לטהר  מאד נ ב ההר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ

לפני ח ב הא הרה גיאת  ו גה קאמר מאי ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָידע
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דכתיב הא  ר  דד)ה א, ה ירים וכ),'יר אהבה עלי  ודגל ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָ

חציין מדר ר  י דע אינ קטן לתינק מה, הבר למה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהא

 ,ללק מח י ל יצחק  וא ואביו פה, לעגי  בת ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָל

ח ה  ל י הראלי   האי וי מח  י חק מים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָיב

מגת. ע אין  א ללמד ור צה זהר)רה   ער יעץ, (לא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

ה ם מ ד ילמד קטים נערים

מ דרי   ילמד קטים  ערים  אמר ,  עצמ י חאי  ן מען  ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

החה)ה ם . (אר ֵַַַָ

עיר יחד דה ה הר ספר ל ד ע יק י ראל ית אחינ ל
הא ם  וגדל קטן ואבין

ספרהבה לד  ע יק י ראל  ית   אחינ ל זה  אפן י  נקה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ם  וגדל קטן  ואבי ן עיר  יחד  ד ה הא.ההר  ְְְִֶַַַַַָָָָָֹֹ

'ר ה) פס לזהר הרנים  ְְְְִֶַַַַָָָָֹ(הק מת

פרט ההר ללד חברת לקע  לי אם  עים  מה ב  מה
ד  להל  עלינ לפרח הח האה ניצצי אר זאת לעת

 צדקנ מיח  לביאת  המסל ה ה  ד ה

ה הרמה ללד  חברת לקע ל י אם  עים  מה ב ְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹ

 עלינ לפרח   הח האה ניצצי  אר  זאת  לעת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻבפרט

 צדקנ מיח  לביאת המסל הה דה ד ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻלהל 

מהימנא לרעיא לט ב זכ ר  הביא האל  קד ר  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאר

לתא. מן י קן  בי לתא מן יתרקן  ה הר ספר  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹבהאי 

קריב  בזמן  עגלא צדקנ מ יח ביאת תנ א יחי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻוה ם 

 ימינ 'ר ה)אמן.מהרה פס לזהר הרנים  (הק מת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
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ההר וספר קהלהנים ההדים  לוק מראלקי עדת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

מ ער ור ים יחיד וההר ה נים ל  דה ד ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹלהחזיק 

זקן , טהרתועד  אמרת סד  להבין  להיג  ידם  לאל אין והם  ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ

את מא תים  כן י  על  אף האה ה ד ים  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָפרים 

מאד. מאד  קריאתן מתלהבין ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹבריהם

( ניה הנים  הקמת חי, אי הן חים , יסף  נר). ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

מרסלב וכתב הר "ן בחי יט)ספר למערת(את ב אם וזל"ק: , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

תפה  עסק הערים  ני אזי  יחאי  ן מען ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָרי 

 רא לא  מ לברכה, נזכר ה א  עליהם  קד א ר זהר  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹבלד

היה   האי אצל א עת בכל מאד. עד  מח  היה רק בר, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹם

והזהיר לחדר, מחדר  הל ב ילה ,'וכ ריא :ל ואמר  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָע

היה  רק  לם , אמר  לא   עצמ והא  וכצא, 'וכ זהר  למר ְְְְְְֵַַַַַַָָָָֹֹאתם 

הם , א ר עד  דלה מחה  והיה עצמ מנן  להאירהכ ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עכ"ל. עת , ה והתל  תפין  ט ית  עמד  ְְְְִִִִֵַַַַַָָָה ם 

נבספרו ור כתב מ מרנה, ספרין  יחיאל  איזיק  יצחק  דה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ

חסד, כ')נ צר מנה ד' ר(רק לי מע עי ול וזל"ק: , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

בר הינת ספרהה  נים עה ן ינק עם ל מדין הי ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הם  להג ת והנים  לחכמת ה הר  קדמת  חטא יראת והיה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

חיצנית. חכמה  מקם מים יראת כר היה  וכ ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָויתקם.

הא הרה  גיאת  גה אם אפ מאד, נב ההר ספר  לד
ר י דע  אינ קטן לתינק ודמה הא ר דה לפני  חב
 מחי ל יצחק וא ואביו פה, לעגי בת ל חציין מדר

מגת ע אין  אפ וי מח י חק מים יב   ,ללק

לאספר לד  אי  ואפ ,פה  לק לטהר  מאד נ ב ההר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ

לפני ח ב הא הרה גיאת  ו גה קאמר מאי ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָידע
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דכתיב הא  ר  דד)ה א, ה ירים וכ),'יר אהבה עלי  ודגל ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָ

חציין מדר ר  י דע אינ קטן לתינק מה, הבר למה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהא

 ,ללק מח י ל יצחק  וא ואביו פה, לעגי  בת ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָל

ח ה  ל י הראלי   האי וי מח  י חק מים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָיב

מגת. ע אין  א ללמד ור צה זהר)רה   ער יעץ, (לא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

ה ם מ ד ילמד קטים נערים

מ דרי   ילמד קטים  ערים  אמר ,  עצמ י חאי  ן מען  ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

החה)ה ם . (אר ֵַַַָ

עיר יחד דה ה הר ספר ל ד ע יק י ראל ית אחינ ל
הא ם  וגדל קטן ואבין

ספרהבה לד  ע יק י ראל  ית   אחינ ל זה  אפן י  נקה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ם  וגדל קטן  ואבי ן עיר  יחד  ד ה הא.ההר  ְְְִֶַַַַַָָָָָֹֹ

'ר ה) פס לזהר הרנים  ְְְְִֶַַַַָָָָֹ(הק מת

פרט ההר ללד חברת לקע  לי אם  עים  מה ב  מה
ד  להל  עלינ לפרח הח האה ניצצי אר זאת לעת

 צדקנ מיח  לביאת  המסל ה ה  ד ה

ה הרמה ללד  חברת לקע ל י אם  עים  מה ב ְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹ

 עלינ לפרח   הח האה ניצצי  אר  זאת  לעת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻבפרט

 צדקנ מיח  לביאת המסל הה דה ד ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻלהל 
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לתא. מן י קן  בי לתא מן יתרקן  ה הר ספר  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹבהאי 

קריב  בזמן  עגלא צדקנ מ יח ביאת תנ א יחי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻוה ם 

 ימינ 'ר ה)אמן.מהרה פס לזהר הרנים  (הק מת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
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אחד  אן, אחד  ר"י, ל ה רה  ספר ללמד מח בים  יראל ל
 לח היע קטן אחד המן, אחד  חכם, אחד דל, רב

לאר ה ה הרה ספר ללמד מח בים  י ראל  ל ן על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

המ ן , אחד  חכם , אחד  ד ל, רב  אחד  אן, אחד ְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָר"י ,

הה  א ר מכ רים מזנים עים  , לח היע  קטן ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻאחד

י ם מנחת עד אלל  חד  מרא מ י ים  בר ְְְְֱִִֵֶַַַָֹֹֻמסרים 

מל נלים ויהי הא ה לקרב יצחק עקדת עת  נח ם  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהרים 

רעים . המחר)געים הקמת הרק גן ההר, (ני ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹ

ד ה זהר ללמד ח בים  דלים עד מטים

עדהרה מט ים י דעים  ם  כדי ללד  ללמד ננה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

מקלים ספרי  הרה  מצינ וגם  הם, עת  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻד לים

ז חכמה ל ד על  את.זהירים ללמד  חב  אדם (ריל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

קמ "ז) ,דה טהרת אני, צבי ן ְְְְֳִִִֶֶַַַַָָֹיצחק

וה ואי - ה דה  החכמה  לד ה ר דלי מקין הי לא הלואי 
זה חכמה לעסק לתלמידיהם  ר מלדין הי

החכמה ואמר לד הר  דלי  מקין  הי א הלואי  אני , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

לעסק  לתלמידיהם ר מל דין הי והלואי  ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹה ד ה

לחכמת  רא הרמת ם  היה  לא ואי אזי ,זה ְְְֲֲַַַַַַַָָָָָָָֹֹחכמה

הח דחה   מ מניה נדחים החכמת ל  והי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהחיצנת

הר מיקי  וכה ה ם  רמ עונ תיו א האר . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמני

עד ילמד א  ואמר ה הה רחי  פני  החכמה לתי  את ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻסגר

ער ים ארננ זה עבר  וה ה  דה ור ח מדרגה  עלי   היְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻ

החכמת ח כת  הר ים   תינ נעו ונתר  הדה החכמה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָמן

לה ח הסיל יהיהחיצנת אלקים "ואמר ימינ במהרה  ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

.לנ ויאר ה')אר" את א' רק ים, מעין מינב ,  אלימל צבי הרב  רנמ) ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
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נים, 10-9 ני עדין הם קדים ה אן  עם ללמד תחיל ין  מי
מיח חבלי ם לי קרב  האה ואי ויהיה  ,ד ה ההר ספר

עדיןמי הם  קדים  האן עם  ללמד תחיל והיה י ן  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

ואי  והי ...דה ההר ספר נים  וי' ט ' ן ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקטנתם 

מ יח . חבלי ם לי  קר ב ְְְְִִֵֶַַָָָֻהא ה

ה') את ז ' מערכת  ליפיץ  תי רי ה יק להאן יראל סגת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ(ספר

הד וכל ר ח עלי  הד ים  דיהיקים  ברים  את  אמר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

 דה זהר תב הלם עליו הר"י ברי  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלקם 

ורא  קיח.)רת וזל"ק:(ף , ֵַַַָָָ

נסרת ידע נערים אפ ה יח, לימת קרב

ליתאלןאמר מע ן  דאברי  הא   רי דקדא  רעתא  ְְְְְְִִִֵַַָָָָ

מ יחא לי מי  קריב יהא וכד  לעלמא,  ל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָיתלי 

 חאגאפילא זמינין דעלמא למנדעד רביי  חכמתא הטמירין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָ

Łםא . עçן  י õסי. äלר àי  יהäדה לר àי לõמר רצה Łמעõן. ר àי  לäן  ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָאמר 
הענין àתחêת  הåהר  קטו :)àדברי .(âף  ְְְְִִִִֵַַַַָָֹ

ŁהñדŁõב. ל õמר  רצה 'äוכ âית êáי  àדא  הäא  üריà âקäדŁא רעäתא ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלית
לעיל. הåהר  àדברי Łם  עçן הáא êה, זמן çŁתêáה רõצה õאינ הäא üäרàְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

נעריםג. äêאפ Łäרï 'äוכ טמירין  לאéŁחא  זמינין דעלמא רביי äêְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָאפי
éי  הõôרה, מõíדõת חכמה Łל נסôר õת טמירין, ä ימצא àŁעõלם, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָקט ìים 

âעה, הארץ יתמêא אלçהä)אז .(א âרת  ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הõôרה,ד. מõíדõת  חäŁבים ספרים  אõצרõת  ä ימצא טמירין ְְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָלאéŁחא 
ה') א õת  אמת üרâ). ֱֶֶֶ

החכמהה . ã תõאà ולידע  Łä רï ãיà אלçהä(äלמנâע  .(א âרת  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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י ם מנחת עד אלל  חד  מרא מ י ים  בר ְְְְֱִִֵֶַַַָֹֹֻמסרים 

מל נלים ויהי הא ה לקרב יצחק עקדת עת  נח ם  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהרים 

רעים . המחר)געים הקמת הרק גן ההר, (ני ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹ

ד ה זהר ללמד ח בים  דלים עד מטים

עדהרה מט ים י דעים  ם  כדי ללד  ללמד ננה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

מקלים ספרי  הרה  מצינ וגם  הם, עת  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻד לים

ז חכמה ל ד על  את.זהירים ללמד  חב  אדם (ריל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

קמ "ז) ,דה טהרת אני, צבי ן ְְְְֳִִִֶֶַַַַָָֹיצחק

וה ואי - ה דה  החכמה  לד ה ר דלי מקין הי לא הלואי 
זה חכמה לעסק לתלמידיהם  ר מלדין הי

החכמה ואמר לד הר  דלי  מקין  הי א הלואי  אני , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

לעסק  לתלמידיהם ר מל דין הי והלואי  ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹה ד ה

לחכמת  רא הרמת ם  היה  לא ואי אזי ,זה ְְְֲֲַַַַַַַָָָָָָָֹֹחכמה
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.לנ ויאר ה')אר" את א' רק ים, מעין מינב ,  אלימל צבי הרב  רנמ) ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
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נים, 10-9 ני עדין הם קדים ה אן  עם ללמד תחיל ין  מי
מיח חבלי ם לי קרב  האה ואי ויהיה  ,ד ה ההר ספר
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 דה זהר תב הלם עליו הר"י ברי  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלקם 

ורא  קיח.)רת וזל"ק:(ף , ֵַַַָָָ

נסרת ידע נערים אפ ה יח, לימת קרב
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החכמהה . ã תõאà ולידע  Łä רï ãיà אלçהä(äלמנâע  .(א âרת  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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לנערים. äêאפ çŁת êáה  äàזגלõ)הáלäת, Łל õם  הרב Łàם  ג' א õת אõר õת .(ניצ õצי  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ית êáה ז. הŁëיח לימõת  קר õב לõמר, רצה לכלא את áליא  זמנא äְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹבההäא
ליõמי  קריב  יהא  וכד לעיל éתäב מה על קאי זה éי לéל, הõôרה  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹסõדõת

.'äוכ ְְִָמŁיחא 
אזäל  אברהם הרב äרינõמ éתב  מה àהקâמת õועçן äעלינ יגן õתäזכ אי ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

החëה אõר ג')לíפר  טäר הראõŁן  מה (âàף éי éתäב äמצאתי  :õנõŁ ל וזה ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
עד קצ äב לזמן  היה àגל äי, האמת àחכמת äקíיתע êŁא למעלה ìְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹגזר

ה' Łנת  והôרה (אלפים)Łôלäם àתראה âרא יñרא  üואיל äמ ם  ר "נ, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻ
הåהר. àספר להתעíק  נת äנה  והר äŁת  ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹהáזרה

äקטìים  áדõלים  àרàים ä קíתעçŁ הëבחר  מן ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻמצוה

ה ' äמנת :õנõŁ ל וזה Łם éתב  הëבחר(אלפים)עõד מן מצוה ליצירה ש ' ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
äקטìים. áד õלים àר àים  äקíתעçŁְְְְִִִִֶַַַָ

הŁëיח, ü מל לב õא  עתיד זה àŁזכ äת  ואחר :õנõŁל וזה Łם éתב  ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעõד
äמצא ויגע האל õחננŁ äמי להתרל, רא äי  אין אחר , àזכäת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹולא 
לטעם זכה הåה, àעõלם הfiëג החכמה חלק להfiיג וזכה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻוה âôŁל

הàא. העõלם מôענäג קצת הåה  àְֲִֶַַַָָָָָָעõלם
,õעצמà יõחאי àן  Łמעõן רàי אמר  éŁן éתב אזäלאי ] [להרב החëה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאõר 

Łם. עçן הם  מõíד äילמד קט ìים  ìŁְְְְִִִִֵֵֶַַַָָערים 
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 ת ההסרה  לה הרה ודע , ְְְְֶֶַַַַַָָָָֻוזל"ק:

היא רההס רה, סתרי  הינ יקא, ב היארה  מחמת י . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

לה  עבר צריכה א אצל  הינ ,א נמ כים  מק מ ת  תל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הס רה, ת הסרה מהם  סר  עד חבהרה, ן על ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

 כלי לבל רה , טי ם ילהל לבלי מח בת רית ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָהם

ה א ן  על מאד. ד ל  ה גם  ויהיה  הרה , מם לינק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹהלת

רת  היא רה , סתרי יקא, ב רה  ם  י מל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמס יר

הרה מם  לינק  ה לת כל י א די .עצמ בחינתה ' . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

י"ב) ולא(מת  אני  , מלא ולא אני  מצרים , ארץ "ועברי : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹ

הלת מקם ם  מצרים  ארץ י .'וכ ולא " ה' אני  ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹהליח ,

 הינ  עצמ רית הם  מס ר מל יקא ם  ן על ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻֻמאד ,

, מ ה' רהרת  ת סתרי  מההס רה יקא ן על  . ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ה'הסרה , רת יקא מה נעה  לדעת, כ מה חזר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

רה סתרי ה', רת נסר ם י .ל.מ" ְְִִִֵַַַַָָָָ

כךרואים  שכל שלנו החשוך בדור שדוקא  הקדושים  מדבריו
אותו  לגאול אפשר אי גדולה רוחנית בהסתרה נמצא
לדעת , שמהפכן עד  תורה סתרי ומלמדים שלומדים  ידי על אלא 

ביותר. הרחוקים היהודים גם  נגאלים  בכך

הקודשוכידוע ברוח  התהלים  ספר כל  את כתב  ע"ה המלך  דוד
מבוקשו  כל את בו ולמצוא לכוין יכול אחד שכל עד
חקך", לי  היו  "זמירות  המלך דוד וקראו הנושאים , בכל  הפרטי 
ובמיוחד והמקטרגים , והרשעים  הקוצים  כל את שמזמר מפני
למען הקדוש, הזוהר את הכין שהרשב"י  והשפל האחרון  לדור 
הקדוש הזוהר  לומדי  כי  שידוע כמו והקליפות הקוצים  הכרית
הקדושה  השכינה מתקני שהם  כלומר  חקלא, מחצדי נקראים 
ומכל רב מהערב אותם ומבדילים ישראל את ומטהרים  ומנקים
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עד קצ äב לזמן  היה àגל äי, האמת àחכמת äקíיתע êŁא למעלה ìְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹגזר

ה' Łנת  והôרה (אלפים)Łôלäם àתראה âרא יñרא  üואיל äמ ם  ר "נ, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻ
הåהר. àספר להתעíק  נת äנה  והר äŁת  ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹהáזרה

äקטìים  áדõלים  àרàים ä קíתעçŁ הëבחר  מן ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻמצוה

ה ' äמנת :õנõŁ ל וזה Łם éתב  הëבחר(אלפים)עõד מן מצוה ליצירה ש ' ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
äקטìים. áד õלים àר àים  äקíתעçŁְְְְִִִִֶַַַָ

הŁëיח, ü מל לב õא  עתיד זה àŁזכ äת  ואחר :õנõŁל וזה Łם éתב  ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעõד
äמצא ויגע האל õחננŁ äמי להתרל, רא äי  אין אחר , àזכäת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹולא 
לטעם זכה הåה, àעõלם הfiëג החכמה חלק להfiיג וזכה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻוה âôŁל

הàא. העõלם מôענäג קצת הåה  àְֲִֶַַַָָָָָָעõלם
,õעצמà יõחאי àן  Łמעõן רàי אמר  éŁן éתב אזäלאי ] [להרב החëה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאõר 

Łם. עçן הם  מõíד äילמד קט ìים  ìŁְְְְִִִִֵֵֶַַַָָערים 
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 ת ההסרה  לה הרה ודע , ְְְְֶֶַַַַַָָָָֻוזל"ק:

היא רההס רה, סתרי  הינ יקא, ב היארה  מחמת י . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

לה  עבר צריכה א אצל  הינ ,א נמ כים  מק מ ת  תל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הס רה, ת הסרה מהם  סר  עד חבהרה, ן על ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

 כלי לבל רה , טי ם ילהל לבלי מח בת רית ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָהם

ה א ן  על מאד. ד ל  ה גם  ויהיה  הרה , מם לינק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹהלת

רת  היא רה , סתרי יקא, ב רה  ם  י מל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמס יר

הרה מם  לינק  ה לת כל י א די .עצמ בחינתה ' . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

י"ב) ולא(מת  אני  , מלא ולא אני  מצרים , ארץ "ועברי : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹ

הלת מקם ם  מצרים  ארץ י .'וכ ולא " ה' אני  ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹהליח ,

 הינ  עצמ רית הם  מס ר מל יקא ם  ן על ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻֻמאד ,

, מ ה' רהרת  ת סתרי  מההס רה יקא ן על  . ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ה'הסרה , רת יקא מה נעה  לדעת, כ מה חזר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

רה סתרי ה', רת נסר ם י .ל.מ" ְְִִִֵַַַַָָָָ

כךרואים  שכל שלנו החשוך בדור שדוקא  הקדושים  מדבריו
אותו  לגאול אפשר אי גדולה רוחנית בהסתרה נמצא
לדעת , שמהפכן עד  תורה סתרי ומלמדים שלומדים  ידי על אלא 

ביותר. הרחוקים היהודים גם  נגאלים  בכך

הקודשוכידוע ברוח  התהלים  ספר כל  את כתב  ע"ה המלך  דוד
מבוקשו  כל את בו ולמצוא לכוין יכול אחד שכל עד
חקך", לי  היו  "זמירות  המלך דוד וקראו הנושאים , בכל  הפרטי 
ובמיוחד והמקטרגים , והרשעים  הקוצים  כל את שמזמר מפני
למען הקדוש, הזוהר את הכין שהרשב"י  והשפל האחרון  לדור 
הקדוש הזוהר  לומדי  כי  שידוע כמו והקליפות הקוצים  הכרית
הקדושה  השכינה מתקני שהם  כלומר  חקלא, מחצדי נקראים 
ומכל רב מהערב אותם ומבדילים ישראל את ומטהרים  ומנקים
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וכמו  והקדוש, הטהור הבירור  זמן זהו עכשיו כי הרשעים,
וישל פרשת בראשית בזוהר קעט.)ח שאמרו המלך(דף דוד  על

וזה  ודע"ה, אמר   ל ה ותח ת ירים ראה , א ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלשונו :

ם  מם החכמה, סד ת עלינים דברים סד ת  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻי

אמר והיה  וד  על   ד ה רח רה  היה  , ד ה רח ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹנאמר

החכמה . סד ת  נאמר ם ולכן ְְְְִֵֶֶַָָָָָֻירה ,

עבי וד למען למעני יעלה האת העיר על וג תי

זי"עואמר מיחא מלא  וד ל  בח דה (ראיתזהר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ע"ב) קצ"ג ף מץ בילר ת ה א , ר  דה ראה , א , ְְִִִֵֵַַַָָָָֹ

מתע בת היא העלם, על נגזרה רענת ב על אף ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהיקים ,

התקמה  לה דוד  ימי  ל העלם . על  לטת ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹגללם 

תב  , תזכ התקמה ת, לאחר .גלל כ')הארץ ב' (מלכים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

עבי" וד למען  למעני  יע לה האת העיר על ע"כ."וג תי , ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָֹ

הכ ת דל ה הה, זה"ק ל   קד דברי  היטב אחי  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהתנן

 לנ רא י  ולכן ועכי "א ,  עלינ יגן תזכ המע"ה  וד  נינ אד ְְֲִֵֵֵֵֶָָָָָָל

צרה, מ ל  ילנ  לפני  א מזמרים  אמר תזכ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהתל

לה. אמן  דתילעב ואנים  קטים  מי בים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻונהיה

זי "עוכתב צמח  יעקב הרב רבנו  האלוקי  לעץהמקובל מת הק) ְְְֲֵֶַַַַָָָֹ

וזל"ק:חים) מאד, לנ נצר ה ה מן   ד ה ה הר  ל ד  ְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֹ

רע, ל נגד   תנא להיל עה להגן זאת  החכמה י י  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

לם לבב לאחז עה מגן   לנ היה די  הא. רעת ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹדרת

מע ה  אני   הי קדמים  רת אתן י  מים . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלאבינ

המקטרגים . מ ני  א תן מילין  הי ט בים  והעים  ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָוחסידים

החב ת.  ת המרים   מ העלי ן  רמ  אנ רח קים ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹעה

תינקריא לא אם עלינ יגן  ה את.מי  חכמה ְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
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המדרשואמרו  דברי  את הקדוש רש"י  והביא  רבה במדרש חז "ל
יב) פסוק ט פרק בראשית  אלקים(רש"י, "ואמר הפסוק: על  ,ֱִֶַֹֹ

ח ה  נפ ל בין  ביניכם  יני נתן אני אר הרית א ת ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹזאת

וזל"ק : עלם ": לדרת אכם  עולם אר שישלדרת חסר, נכתב  ְְֲִֶֶָֹֹ

היו, גמורים  שצדיקים  לפי  לאות , הוצרכו  שלא דורו דורות כמו
יוחאי בן שמעון רבי של  ודורו יהודה  מלך  חזקיהו עכ"ל.של ,

ע"ה  המלך דוד  של בניו מבני  הוא יהודה  מלך חזקיהו של דורו
צריך ולא  העולם על מגינים  ע"ה יוחאי  בר  שמעון רבי  עם יחד 
עם התהלים שבחיבור  בחז"ל רמז יש מכאן  הקשת, אות את
לעולם. גאולה  ומביא ישראל עם על הגנה יש הקדוש הזוהר

ה הר לד ידי  על   לפעל אפ ר אי עלם בר אין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹי

מים  יתר  דל  ר ח  נחת ע ה  זה  ול ד  , ד יה , ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

למ רה  הם  י ראל עם  ל הראים והרים  הארה תינלְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

נחאחת, מ יח יעקב לבל י רי  דה הא ן  תב מ , ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

 ספר זי "ע הר"מ יסא הירים"צרר יר ב)על ד (רק ְְְִִִִִִֶֶַַַָ

ו לה מתאימ ת ם הרחצה  מן  על הצב ת עדר י"ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ

הם" לנ :אין  וזה ה צבת", עדר י"תלה י  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

בא אבת מעי  נרמז הל יראל על האים  ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹוה רין 

מדר( י"ג סימן ע"ה רה ו לח הסק:(רה יןעל ימ "ורוח  ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

עדר" בין  טז)עדר  לב  צרתיהם(ראית ין רוח  היה הינ , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

אן  נת וזה י ראל, והריםיל הרת , אכלי ר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הן  תא הצב ת כים העדריםעדר י על נקצב אר  , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

הא ן לעשיו יעקב מסקיםעל לח  עלים רים  , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הרחצה הםמן נאמנים  י  הענת, תם את רחצים  , ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

מתאימת ליח תן, כדים הא, הרים ליחת ס ת  , ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָֻ

מן הא  [מתאים  להכינה , מח רים  הי יראל, את ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלז
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וכמו  והקדוש, הטהור הבירור  זמן זהו עכשיו כי הרשעים,
וישל פרשת בראשית בזוהר קעט.)ח שאמרו המלך(דף דוד  על

וזה  ודע"ה, אמר   ל ה ותח ת ירים ראה , א ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלשונו :

ם  מם החכמה, סד ת עלינים דברים סד ת  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻי

אמר והיה  וד  על   ד ה רח רה  היה  , ד ה רח ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹנאמר

החכמה . סד ת  נאמר ם ולכן ְְְְִֵֶֶַָָָָָֻירה ,

עבי וד למען למעני יעלה האת העיר על וג תי

זי"עואמר מיחא מלא  וד ל  בח דה (ראיתזהר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ע"ב) קצ"ג ף מץ בילר ת ה א , ר  דה ראה , א , ְְִִִֵֵַַַָָָָֹ

מתע בת היא העלם, על נגזרה רענת ב על אף ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהיקים ,

התקמה  לה דוד  ימי  ל העלם . על  לטת ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹגללם 

תב  , תזכ התקמה ת, לאחר .גלל כ')הארץ ב' (מלכים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

עבי" וד למען  למעני  יע לה האת העיר על ע"כ."וג תי , ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָֹ

הכ ת דל ה הה, זה"ק ל   קד דברי  היטב אחי  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהתנן

 לנ רא י  ולכן ועכי "א ,  עלינ יגן תזכ המע"ה  וד  נינ אד ְְֲִֵֵֵֵֶָָָָָָל

צרה, מ ל  ילנ  לפני  א מזמרים  אמר תזכ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהתל

לה. אמן  דתילעב ואנים  קטים  מי בים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻונהיה

זי "עוכתב צמח  יעקב הרב רבנו  האלוקי  לעץהמקובל מת הק) ְְְֲֵֶַַַַָָָֹ
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מע ה  אני   הי קדמים  רת אתן י  מים . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלאבינ
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המדרשואמרו  דברי  את הקדוש רש"י  והביא  רבה במדרש חז "ל
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למ רה  הם  י ראל עם  ל הראים והרים  הארה תינלְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
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לכינה, מתאמים הם ראל ,מדר אמר וכן  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻח ר ],

מלשון תמתי  חז"ל  ודרשו תמתי  יונתי  נקראת ישראל [וכנסת
השני ], את אחד המרגישים  המחוברים תאומים  כמו תאומתי,

הם  אין םולה  י רים  ידי  ועל נ ח , מ יח  א כדי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

הם יהיה לא  ל ו ם  ה ד ה , לה כינה ר ויתח כְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹיז

הלת אריכת  ל הכלית ל ז הי  באמת י חעכ"ל. לבלי ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ

נח ןמלת די  היה מצרים  לגלת  י ראל רידת כמ , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

בד ל זאת, תנגל הא ן ם , פל ה ד ים  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהיצצת

א הענת. מתמרקים  הרים  ידי  על י לזה , הא ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָהעד 

בר י  בפרטידע ה רה ר"ס ל  ל ד  ידי על  חנהב ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

מצליחים  והם ירים ולא ני ן  יצטרכ לא ד ה ה הר ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹלד

אהבה הדת ה יצצ ת הח יםמבררים האר כדברי  , ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

דויחי)ה ובספרו (רת  מקומות בכמה ,דה והרמח"ל , ְְְִַַַַַַָָָָָ

וזל"ק: שאת, ביתר  כתב הרמח"ל שערי 

ענין הוא משכיל, להיות האדם  שצריך מה עיקר כן , על ...
בעולמו , המתפשטת יתברך בהקדושתו נתקדשו מה שישראל –

ואיך מתפשטת, ואיך דרכיה, הם ומה הזאת, הקדושה  ענין
לקראתה  כמזדמנים  בה יראה ראוילהתקדש זה, שיראה ומי  .

זהבאמת  בשביל אלא נבראת לא כולה  הבריאה  כל  והיינו איך .
ראשית" שנקראו ישראל בשביל – ד)"בראשית לו , ויראה (ויק"ר .

הקב"הבהדיא  שנתאוה לפי אלא נברא לא העולם כל  כי
ישראל על  קדושתו לעניןלהשרות הכין גדולות הכנות  וכמה  ,

לה, ראוים  יהיו שישראל שצריך ודאי  כי  להזה. ראוים  ואינם
דקדוקיהם  בכל והמצוות התורה כל ישמרו  כן אם אלא
בזה כי חומרותיה, בכל שלה למשמרת ומשמרת ופרטותיהם,

הכל. תלוי
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בכמה אבל גדולים , גלגולים וכמה  הענין, לזה הכין דרכים  כמה
יצר לתת ורצה העתידות. כל צופה בהיות עמוקה, חכמה
זימן לחטוא, עתידים  שהיו ומפני  האדם. בני  בו לנסות הרע,

גדולים , גלגולים כמה ישראלמתחילה יתוקנו הכל  שבסוף  עד 
נצחים. לנצח  בהם מתפשטת זאת קדושה ותהיה  גמור . תיקון

וישראל. הקב"ה  שבין הגדולה  האהבה  ענין שאינו וזהו מי  והנה
אינו  כי  באפילה , כעיור  הולך  שהוא  נקרא אלה , דברים  יודע
על שכן וכל העולם , מתקיים מה  על חי, הוא מה על כלום  ידוע

כולו. העולם  עומד מה 

ואינםועל שרואות לבריות  להם  "אוי  חז"ל  צועקים  היו זה
עומדות" מה על יודעות ואינם  עומדות רואות, מה  יודעות 

ע"ב) יב, שבחם(חגיגה  ולא הוא , ברוך מקום של כבודו זה אין כי .
מעבדיו, אחד שאוהב  למלך דומה: זה  למה הא ישראל . של
בעיניו  הייטב  אהבתו, בעבור גדולים  דברים  כמה בעבורו ועושה 
האלה, הרבים  הדברים  לכל בלבו שם  ההוא העבד  יהיה שלא

הזה, הדבר  כן  לו . עשה מה דלעת  אפילו ירצה  באמת,ולא  כי
אוהב שהקב "ה  האהבה על  אלא עומד  אינו ומלואו  העולם כל

ישראל . כזה,את גדול דבר  לראות  לב שמים אינם ישראל ואם
ה'? בעיני הייטב

בפשטזהו לעוסקים  וקורא זה , על כך כל צווח  שרשב"י הטעם
עיניהם פוקחים אינם  כי  בתרדמה, ישינים  שהם  התורה,

לר כפוייכלל ח "ו הם  כאילו אותם, אוהב שהקב"ה באהבה אות
הקדושה  דרך יודעים ואינם  רואים  שאינם  ועוד , אליו. טובה

יתברך. בו הדבקות ואת "ובו כלל, ואומר מצוה  התורה  והרי
כ)תדבק" י, בתלמדי(דברים  המתדבק על שפירשו  פי על ואף .

פשוטו. מידי יוצא מקרא  אין סוף סוף אבל והאמת,חכם ,
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לכינה, מתאמים הם ראל ,מדר אמר וכן  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻח ר ],
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השני ], את אחד המרגישים  המחוברים תאומים  כמו תאומתי,

הם  אין םולה  י רים  ידי  ועל נ ח , מ יח  א כדי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ
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בר י  בפרטידע ה רה ר"ס ל  ל ד  ידי על  חנהב ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

מצליחים  והם ירים ולא ני ן  יצטרכ לא ד ה ה הר ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹלד

אהבה הדת ה יצצ ת הח יםמבררים האר כדברי  , ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

דויחי)ה ובספרו (רת  מקומות בכמה ,דה והרמח"ל , ְְְִַַַַַַָָָָָ
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ואיך מתפשטת, ואיך דרכיה, הם ומה הזאת, הקדושה  ענין
לקראתה  כמזדמנים  בה יראה ראוילהתקדש זה, שיראה ומי  .

זהבאמת  בשביל אלא נבראת לא כולה  הבריאה  כל  והיינו איך .
ראשית" שנקראו ישראל בשביל – ד)"בראשית לו , ויראה (ויק"ר .

הקב"הבהדיא  שנתאוה לפי אלא נברא לא העולם כל  כי
ישראל על  קדושתו לעניןלהשרות הכין גדולות הכנות  וכמה  ,

לה, ראוים  יהיו שישראל שצריך ודאי  כי  להזה. ראוים  ואינם
דקדוקיהם  בכל והמצוות התורה כל ישמרו  כן אם אלא
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בכמה אבל גדולים , גלגולים וכמה  הענין, לזה הכין דרכים  כמה
יצר לתת ורצה העתידות. כל צופה בהיות עמוקה, חכמה
זימן לחטוא, עתידים  שהיו ומפני  האדם. בני  בו לנסות הרע,

גדולים , גלגולים כמה ישראלמתחילה יתוקנו הכל  שבסוף  עד 
נצחים. לנצח  בהם מתפשטת זאת קדושה ותהיה  גמור . תיקון

וישראל. הקב"ה  שבין הגדולה  האהבה  ענין שאינו וזהו מי  והנה
אינו  כי  באפילה , כעיור  הולך  שהוא  נקרא אלה , דברים  יודע
על שכן וכל העולם , מתקיים מה  על חי, הוא מה על כלום  ידוע

כולו. העולם  עומד מה 

ואינםועל שרואות לבריות  להם  "אוי  חז"ל  צועקים  היו זה
עומדות" מה על יודעות ואינם  עומדות רואות, מה  יודעות 

ע"ב) יב, שבחם(חגיגה  ולא הוא , ברוך מקום של כבודו זה אין כי .
מעבדיו, אחד שאוהב  למלך דומה: זה  למה הא ישראל . של
בעיניו  הייטב  אהבתו, בעבור גדולים  דברים  כמה בעבורו ועושה 
האלה, הרבים  הדברים  לכל בלבו שם  ההוא העבד  יהיה שלא

הזה, הדבר  כן  לו . עשה מה דלעת  אפילו ירצה  באמת,ולא  כי
אוהב שהקב "ה  האהבה על  אלא עומד  אינו ומלואו  העולם כל

ישראל . כזה,את גדול דבר  לראות  לב שמים אינם ישראל ואם
ה'? בעיני הייטב

בפשטזהו לעוסקים  וקורא זה , על כך כל צווח  שרשב"י הטעם
עיניהם פוקחים אינם  כי  בתרדמה, ישינים  שהם  התורה,

לר כפוייכלל ח "ו הם  כאילו אותם, אוהב שהקב"ה באהבה אות
הקדושה  דרך יודעים ואינם  רואים  שאינם  ועוד , אליו. טובה

יתברך. בו הדבקות ואת "ובו כלל, ואומר מצוה  התורה  והרי
כ)תדבק" י, בתלמדי(דברים  המתדבק על שפירשו  פי על ואף .

פשוטו. מידי יוצא מקרא  אין סוף סוף אבל והאמת,חכם ,
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גמור בדביקות ממש בו לידבק  ישראל  דרכיו שצריכים לדעת ,
"שיר אמרו : כן  על  והנה  בהם. וללכת קדושתו, פי  על המיוחדים 

קדשים " קדש – הפתיחה)השירים  סוף  רבה, מיוסד(שה"ש הוא  כי  .
ההשתדלות וכל הזאת, האהבה ומפרש הענין, זה על ממש

ישראל, עם  בקדושתו להתדבק הקב"ה שישראלשמשתדל
דביקות  להתדבק יתברך , אליו תשוקה  זה כנגד  להקביל צריכים 

עכ"ל.ממש  הטוב), הכרת זוהר בספר  (ועיין

הד ,וכא ר זהר וההרים הד ים  יראל בקי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

קד ה  העת ירה ע"ה , מהימנא הרעיא  ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻכהבטחת

ההר כמאמר הדה, הכינה והראת דים  ְְְְְְֲֲִִַַַַַַַַַַָָָואהבת

הסק: על דו ')ה ב' רק הלד(מ ת  את ראה ו "ו פח  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ואמר זה", העברים  מלדי  ואמר עליו וחמל כה נער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹוה ה

א) יא רק לבני ",(ה ע קראתי מצרים  ואהבה י ראל נער "י ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ננערים י ראל  דה ההר  לד  ידי  על   ואהבה י ראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹנער 

לואוהבהו, וזוכים כג )מעפר , ב  רק  ועתם(מת ועל זעקו" ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

האלהים, אל ועתם ועל העבדה", מן  האלהים  יןאל לגים ְְֱֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

בזוה "ק  כדאיתא ורחמים אהבה  כ"ו :)ליראל וז "ל:(בראשית מד, ְְְֲֲִִִֵַַָָָ

מ  לח ד, דה העם מה ל ת, י ראל  צאחרב היה נהר ד  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

מעדן יצא ונהר  נאמר ויב ונהר הן. את להקת ו', זה , ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

את לה קת העלינה . אא  ז  מעדן  יצא  האמצעי . העד  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה 

בי ראל מה נאמר זמן תא תח נה . כינה  ז  (שםהן  ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ן.נח) ג ' נהר , נ' עדן, ע' הא ענג, ה '. על תעג ויתקם אז ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

טו)התב ייר.(שמות אא נאמר, לא ר .'וג מה ייר אז ְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

מ ע"ם, עבדי  העלם לא ת לנג"ע, ענ"ג רב לערב ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻויתה

ליראל אבל  אבעעת, חין  הם רח וה צרים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹרעה 

ענ"ג. ְִֶֶֹיהיה

יתה זוהר תהלי זוהר  לספר 19הקדמה

ואמרמדר( כג סקה  ב ' ר ה ברים רי(רה אמר אחר בר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָ

מ אא  נגאל לא מצרים י ראל גאל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאלעזר

זכ ת  מ בה, מ צרה, מ , א ברים  ְְְֲִִִִִֵָָָָָחמה

כתיב, צרה  מ הץ. מ רחמים, מ ב)אבת, (מת  ְְֲִִִִִִֵַַָָָ

כתיב בה מ יראל", בני  אנחו"(ם),"ועתם "ועל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

מ ,"רית את אלהים  "וזר כתיב, אבת זכת ְְְְֱִִִִִִִֶַָֹֹמ

"ודע הץ מ יראל", ני את אלהים  "ורא כתיב, ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹרחמים 

ברים חמה מ א א נגאלים  אין לבא לעתיד  ואף ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹאלהים",

עד ב ו" צרה, מ הרי  ,"ל "ר  כתיב צרה מ ,לְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָה

הרי " אלהי ה' רחם  אל "י  בה,  מ הרי " אלהי ְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָֹֹה'

זכ ת  מ הרי " אבתי רית את  יח  "ולא  רחמים , ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַֹֹמ

הרי  המים" אחרית האה הברים  ל מצא" מאב ת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

א תן  ר ודוד קו)הץ, מ)הים  הרי להם" ר "ורא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

"רית להם "וזר  בה,  מ הרי  ר תם " את מע" ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹצרה,

רחמים ,  מ הרי לרחמים" אתם  "ון אבת , זכת   מ ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָהרי 

מ(ם) הרי הים" מן  ילנוה צנוק עני אלהי  יענה" ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹ

עכ"ל. לבררה ץ, כח י  נגאלים, אנ  ד ה ההר בלד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ה אלה את לקרב הלת, מ הקד ה לניצצי וכדע , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

אתם להציא ר ת המת וא תם הי ת הא הא לה  ְְְְְֱִִַַָָָָעב 

זה, מחמת אים  ליצלן  רחמנא ה רים  ל וכן הקלת , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמ

עמק  המצאים הקדה ניצצי  לברר  יכל הזוה"ק ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָולד

לעת,הקלה לדים אר  ח אין  בליקוטימה [כדאיתא  ְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

ד)מוהר "ן נ"ו , תורה  י עה (קמא רכה י להמ נזה זה ידי  ועל [ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ואמר  מסיף ועד י ראל", עם על יכרקדה  ניה הרב ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ

רה תלמ ד  קטים ילדים  ואפיל" יתמ אלי ל ינקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

לדםרן אדר ה י לפחד , ולא  דה זהר לעסק צריכים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹ
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גמור בדביקות ממש בו לידבק  ישראל  דרכיו שצריכים לדעת ,
"שיר אמרו : כן  על  והנה  בהם. וללכת קדושתו, פי  על המיוחדים 

קדשים " קדש – הפתיחה)השירים  סוף  רבה, מיוסד(שה"ש הוא  כי  .
ההשתדלות וכל הזאת, האהבה ומפרש הענין, זה על ממש

ישראל, עם  בקדושתו להתדבק הקב"ה שישראלשמשתדל
דביקות  להתדבק יתברך , אליו תשוקה  זה כנגד  להקביל צריכים 

עכ"ל.ממש  הטוב), הכרת זוהר בספר  (ועיין

הד ,וכא ר זהר וההרים הד ים  יראל בקי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

קד ה  העת ירה ע"ה , מהימנא הרעיא  ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻכהבטחת

ההר כמאמר הדה, הכינה והראת דים  ְְְְְְֲֲִִַַַַַַַַַַָָָואהבת

הסק: על דו ')ה ב' רק הלד(מ ת  את ראה ו "ו פח  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ואמר זה", העברים  מלדי  ואמר עליו וחמל כה נער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹוה ה

א) יא רק לבני ",(ה ע קראתי מצרים  ואהבה י ראל נער "י ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ננערים י ראל  דה ההר  לד  ידי  על   ואהבה י ראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹנער 

לואוהבהו, וזוכים כג )מעפר , ב  רק  ועתם(מת ועל זעקו" ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

האלהים, אל ועתם ועל העבדה", מן  האלהים  יןאל לגים ְְֱֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

בזוה "ק  כדאיתא ורחמים אהבה  כ"ו :)ליראל וז "ל:(בראשית מד, ְְְֲֲִִִֵַַָָָ

מ  לח ד, דה העם מה ל ת, י ראל  צאחרב היה נהר ד  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

מעדן יצא ונהר  נאמר ויב ונהר הן. את להקת ו', זה , ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

את לה קת העלינה . אא  ז  מעדן  יצא  האמצעי . העד  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה 

בי ראל מה נאמר זמן תא תח נה . כינה  ז  (שםהן  ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ן.נח) ג ' נהר , נ' עדן, ע' הא ענג, ה '. על תעג ויתקם אז ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

טו)התב ייר.(שמות אא נאמר, לא ר .'וג מה ייר אז ְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

מ ע"ם, עבדי  העלם לא ת לנג"ע, ענ"ג רב לערב ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻויתה

ליראל אבל  אבעעת, חין  הם רח וה צרים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹרעה 

ענ"ג. ְִֶֶֹיהיה

יתה זוהר תהלי זוהר  לספר 19הקדמה

ואמרמדר( כג סקה  ב ' ר ה ברים רי(רה אמר אחר בר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָ

מ אא  נגאל לא מצרים י ראל גאל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאלעזר

זכ ת  מ בה, מ צרה, מ , א ברים  ְְְֲִִִִִֵָָָָָחמה

כתיב, צרה  מ הץ. מ רחמים, מ ב)אבת, (מת  ְְֲִִִִִִֵַַָָָ

כתיב בה מ יראל", בני  אנחו"(ם),"ועתם "ועל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

מ ,"רית את אלהים  "וזר כתיב, אבת זכת ְְְְֱִִִִִִִֶַָֹֹמ

"ודע הץ מ יראל", ני את אלהים  "ורא כתיב, ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹרחמים 

ברים חמה מ א א נגאלים  אין לבא לעתיד  ואף ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹאלהים",

עד ב ו" צרה, מ הרי  ,"ל "ר  כתיב צרה מ ,לְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָה

הרי " אלהי ה' רחם  אל "י  בה,  מ הרי " אלהי ְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָֹֹה'

זכ ת  מ הרי " אבתי רית את  יח  "ולא  רחמים , ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַֹֹמ

הרי  המים" אחרית האה הברים  ל מצא" מאב ת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

א תן  ר ודוד קו)הץ, מ)הים  הרי להם" ר "ורא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

"רית להם "וזר  בה,  מ הרי  ר תם " את מע" ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹצרה,

רחמים ,  מ הרי לרחמים" אתם  "ון אבת , זכת   מ ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָהרי 

מ(ם) הרי הים" מן  ילנוה צנוק עני אלהי  יענה" ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹ

עכ"ל. לבררה ץ, כח י  נגאלים, אנ  ד ה ההר בלד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ה אלה את לקרב הלת, מ הקד ה לניצצי וכדע , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

אתם להציא ר ת המת וא תם הי ת הא הא לה  ְְְְְֱִִַַָָָָעב 

זה, מחמת אים  ליצלן  רחמנא ה רים  ל וכן הקלת , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמ

עמק  המצאים הקדה ניצצי  לברר  יכל הזוה"ק ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָולד

לעת,הקלה לדים אר  ח אין  בליקוטימה [כדאיתא  ְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

ד)מוהר "ן נ"ו , תורה  י עה (קמא רכה י להמ נזה זה ידי  ועל [ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ואמר  מסיף ועד י ראל", עם על יכרקדה  ניה הרב ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ

רה תלמ ד  קטים ילדים  ואפיל" יתמ אלי ל ינקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

לדםרן אדר ה י לפחד , ולא  דה זהר לעסק צריכים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹ
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 יגרס צדקנ ת נים אפיל י ראל, מעם החד  את ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמסירים 

עכ"ל. אמן ", לם זה והיה ט ב, רק מה ויבא דה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹז הר

לכת כלי לא רים "מים מתקם  מתה הנימי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹכ הא ר

ה ' הבקים  "ואם ," וחי  יבוה" "להבתי ה ", האהבה", ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

הם ". כם  חים ְֱִֵֶֶַַֹֻאלקיכם 

מ והה, בל, קצות כל אדם  לכל מצי  ההר  פר זכינ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

צריכה  ה את החכמה דה זהר הר "י  ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹאמר 

היח , מל ל  רד המים , סף יראל לכלל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהצא

י ראל את מזים מעררים  מ מים ולכן ,אנ רנ ד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלמר

יה די לכל כן  י ראל , ד לי וקבע הה, דה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלד

מי ההר ספר  מ עט בר  ל קריאה אפיל  לעצמ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקע

פר יד ע והרי ה הר. ספר לבק ה ' עזרת  יכל בכ ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָים ,

היא  והריאה רע, בר מ ל האדם  נמת את ממרק ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָההר

וההצלח ת. הישעת לכל ְְְְְַַַָָָסג לה 

דבריועתה לקיים הזה  הקדוש החיבור את לפניכם  הבאנו
יחזקאל טז כב)הנביא לז, עץ(פרק ל קח  אדם  בן וא ה :ְְֵֶַַָָָ

אחד עץ לקח חבריו יראל ולבני  ליה דה עליו כתב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאחד

אתם וקרב חבריו. י ראל ית וכל אפרים  עץ לי סף עליו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹכת ב

מל דוד ועב י  ... יד לאחדים  והי אחד לעץ ל אחד  אל  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאחד

 מר י וח תי ילכ במ טי  לכם  יהיה אחד ורעה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻֻעליהם 

אר ליעקב לעבי  נתי אר הארץ על בוי אתם . ְְְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוע

עד בניהם  בני בניהם  הה  עליה ב וי אבתיכם ב בְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָי

לם רית  להם  וכרי  לע לם. להם  נ יא עבי  ודוד ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָעלם

מקי את ונתי  א תם והר יתי  נתים א תם יהיה עלם  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרית

דברי את  ולקיים  לעלם. "בניתכם ביקש אשר האלוקי  התנא ְְָָ

מידותי" ס "ז.)שנו  הגאולה(גיטין כל  תלויה ובזה  חז"ל, כדאמרו ,
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ע"א) ח' דף בתרא א(בבא עתה בגוים  יתנו כי  גם ויחלו "דכתיב קבצם
ארמית בלשון זה פסוק עולא  אמר ושרים  מלך ממשא מעט 
הזוהר דברי לחכי  נמלצו ומה אקבצם ". עתה כולהו תנו  אי  נאמר

התיקונים  י"ז)בהקדמת שמעון(דף רבי  אלין יזהירו והמשכילים  ,
עליה  אסתמכו  חיבורא האי  עבדו כד  וכו' וחבריו יוחאי בן
עצמם את יצדיקו [שרבים ביה הרבים  ומצדיקי  וכו', לעילא
נהורא אחשיך  דלא ועד לעולם  ככוכבים  נפישין יהון  ע"י ...],
של שבדור הרשב"י  נבואת  תתקיים  ובזה ועד, לעולם  דלהון
למען התורה , סודות ידעו רבן בית של תינוקות אפילו משיח 
ה ' ברצות נזכה ובכך שבע, באר  ועד  מדן זקן ועד  מנער ילמדו

המלך חזקיהו של כדורו י"ד.)להיות  לעשותו (ב "ק  הקב"ה  שביקש
חובל פירוש שמן", מפני  עול "חובל  הפסוק נאמר ועליו משיח ,
המדרש בבית חזקיה של השמן מפני סנחריב של עולו  ונחרב
כבודכם ידי  על ה' יזכה כן שבע , באר ועד מדן  תורה שלמדו
יוחאי דבר  בזכותיה לאחוז התורה, וכבוד  שמים כבוד להרבות
ריא" בקרוב , השלימה לגאולה  שנזכה בעדינו  יעתיר  ְֶַלמען 

אות חרב ואר   עזר מגן ה' נע עם  כמ מי  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיראל

,"תדר  תימ מ על וא ה ל  איבי  ח כט)וי לג פרק  .(דברים ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ

ממש נשמתו את ממשיכים  הרשב "י של  בתורתו דבקים  וכאשר
כנגדו, ושונה  יושב והרשב"י  זה החמה)לדורינו שמנו (אור כן על ,

הרשב "י בתורת חלק יהיה ישראל שלכל  עינינו  לנגד מטרה
גואל. לציון ובא  נידח , ממנו ידח  לבלתי  הקדוש

ן  יעה אחד, מאמר  ר אפ להבין ללמד  יזה אם
מימה  נה הט לד יעה א מה אחת עה  למעלה

מלתב ל ')הא לנ):תק ן וזה על, חב ד ל "ה  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
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 יגרס צדקנ ת נים אפיל י ראל, מעם החד  את ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמסירים 

עכ"ל. אמן ", לם זה והיה ט ב, רק מה ויבא דה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹז הר

לכת כלי לא רים "מים מתקם  מתה הנימי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹכ הא ר

ה ' הבקים  "ואם ," וחי  יבוה" "להבתי ה ", האהבה", ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

הם ". כם  חים ְֱִֵֶֶַַֹֻאלקיכם 

מ והה, בל, קצות כל אדם  לכל מצי  ההר  פר זכינ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

צריכה  ה את החכמה דה זהר הר "י  ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹאמר 

היח , מל ל  רד המים , סף יראל לכלל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהצא

י ראל את מזים מעררים  מ מים ולכן ,אנ רנ ד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלמר

יה די לכל כן  י ראל , ד לי וקבע הה, דה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלד

מי ההר ספר  מ עט בר  ל קריאה אפיל  לעצמ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקע

פר יד ע והרי ה הר. ספר לבק ה ' עזרת  יכל בכ ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָים ,

היא  והריאה רע, בר מ ל האדם  נמת את ממרק ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָההר

וההצלח ת. הישעת לכל ְְְְְַַַָָָסג לה 

דבריועתה לקיים הזה  הקדוש החיבור את לפניכם  הבאנו
יחזקאל טז כב)הנביא לז, עץ(פרק ל קח  אדם  בן וא ה :ְְֵֶַַָָָ

אחד עץ לקח חבריו יראל ולבני  ליה דה עליו כתב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאחד

אתם וקרב חבריו. י ראל ית וכל אפרים  עץ לי סף עליו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹכת ב

מל דוד ועב י  ... יד לאחדים  והי אחד לעץ ל אחד  אל  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאחד

 מר י וח תי ילכ במ טי  לכם  יהיה אחד ורעה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻֻעליהם 

אר ליעקב לעבי  נתי אר הארץ על בוי אתם . ְְְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוע

עד בניהם  בני בניהם  הה  עליה ב וי אבתיכם ב בְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָי

לם רית  להם  וכרי  לע לם. להם  נ יא עבי  ודוד ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָעלם

מקי את ונתי  א תם והר יתי  נתים א תם יהיה עלם  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרית

דברי את  ולקיים  לעלם. "בניתכם ביקש אשר האלוקי  התנא ְְָָ

מידותי" ס "ז.)שנו  הגאולה(גיטין כל  תלויה ובזה  חז"ל, כדאמרו ,
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ע"א) ח' דף בתרא א(בבא עתה בגוים  יתנו כי  גם ויחלו "דכתיב קבצם
ארמית בלשון זה פסוק עולא  אמר ושרים  מלך ממשא מעט 
הזוהר דברי לחכי  נמלצו ומה אקבצם ". עתה כולהו תנו  אי  נאמר

התיקונים  י"ז)בהקדמת שמעון(דף רבי  אלין יזהירו והמשכילים  ,
עליה  אסתמכו  חיבורא האי  עבדו כד  וכו' וחבריו יוחאי בן
עצמם את יצדיקו [שרבים ביה הרבים  ומצדיקי  וכו', לעילא
נהורא אחשיך  דלא ועד לעולם  ככוכבים  נפישין יהון  ע"י ...],
של שבדור הרשב"י  נבואת  תתקיים  ובזה ועד, לעולם  דלהון
למען התורה , סודות ידעו רבן בית של תינוקות אפילו משיח 
ה ' ברצות נזכה ובכך שבע, באר  ועד  מדן זקן ועד  מנער ילמדו

המלך חזקיהו של כדורו י"ד.)להיות  לעשותו (ב "ק  הקב"ה  שביקש
חובל פירוש שמן", מפני  עול "חובל  הפסוק נאמר ועליו משיח ,
המדרש בבית חזקיה של השמן מפני סנחריב של עולו  ונחרב
כבודכם ידי  על ה' יזכה כן שבע , באר ועד מדן  תורה שלמדו
יוחאי דבר  בזכותיה לאחוז התורה, וכבוד  שמים כבוד להרבות
ריא" בקרוב , השלימה לגאולה  שנזכה בעדינו  יעתיר  ְֶַלמען 

אות חרב ואר   עזר מגן ה' נע עם  כמ מי  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיראל

,"תדר  תימ מ על וא ה ל  איבי  ח כט)וי לג פרק  .(דברים ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ

ממש נשמתו את ממשיכים  הרשב "י של  בתורתו דבקים  וכאשר
כנגדו, ושונה  יושב והרשב"י  זה החמה)לדורינו שמנו (אור כן על ,

הרשב "י בתורת חלק יהיה ישראל שלכל  עינינו  לנגד מטרה
גואל. לציון ובא  נידח , ממנו ידח  לבלתי  הקדוש

ן  יעה אחד, מאמר  ר אפ להבין ללמד  יזה אם
מימה  נה הט לד יעה א מה אחת עה  למעלה

מלתב ל ')הא לנ):תק ן וזה על, חב ד ל "ה  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
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למדים  אינם אם ד ל  ה וענם  ק לה , ללמד חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹלמידי

ליצלן רחמנא האה  מעבים הם י לתא, אר וגרם ...קלה , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ה אה". לקרב ח ד ל מ "בי מל(בן כ א לד,(ם "י  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

 וכל  עלמת, נה  עלמא גירסא  ד ה יזהההר אם  ן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אחד, מאמר ר אפ להבין למעלה ללמד ן  יעה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מימה , נה  הט ל ד  יע ה  א מה  אחת ל עה  מבטח ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

 ל ה ני מראי ויהיה  מל א, היכלא מ ני הא עלם ן  ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהא

רקיעא מלכתא  ראנה עסקחה בים לה ם רח נחת ואין . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ידע  מה  י המקלת האמית החכמה  היא ה רה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻנמת

מצותיו  דתעב רית נאן,רצ עד זכירה..".. פר  עד (וען ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ע"ד) סימן  דעניא אפרקס א ובשו "ת  ע"ד, ע' דף ח"ב פלאג 'י חים  רי להאן .לחים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ

היםואק ה ספר י  ,חפצ את מב ל  ימצא  זה  ספר  י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עאה  חכמה והע החכמה אצרת ל ְְְְְִִַַַָָָָָָָָצפנים

שאומר ח. מלך הכסא כוונת  מה להבין ראõŁנהצריך ְִִַָהŁõçבים 
âרקיעא תעניתàמלכäתא בגמרא אומרים  ע "א)הא לא, עולא(דף אמר  : ְְְִִַָָ

לצדיקים מחול לעשות  הוא ברוך הקדוש עתיד אלעזר  רבי אמר  ביראה
ואמר שנאמר באצבעו מראה ואחד אחד וכל עדן בגן ביניהם יושב והוא 
נגילה  לו קוינו ה' זה ויושיענו לו  קוינו זה אלקינו הנה ההוא  ביום 
משה  ישבו הקב"ה עם  בוודאי דהנה לבאר, ואפשר  בישועתו. ונשמחה
וכו'. הקדושים, אבות ידיהם  ועל ביחד יוחאי  בר  שמעון  ורבי רבנו
זוהר לומד פשוט  שיהודי רואים  יוחאי  בר שמעון ורבי רבנו וכשמשה 
יכולים הזוהר  לומדי שרק השירים  שיר  זוהר [ראה לשם נכנס הקדוש
כן , ויענה  זוהר? למדת  האם  אותו  ישאלו  העליון], עדן לגן להיכנס

שהדפיסו  הקדוש  הזוהר  כל את ב"ה סיימתי שנה כל שובהבוודאי
בינינו ישראל  ושב בא לו אומרים  רבנו ומשה יוחאי בר  שמעון רבי ואז ,

רבנו  משה ובין  יוחאי בר שמעון רבי בין  ].[באמצע
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לעלם  צא מ סר ספרי  וכל וה סר ת, הגלית ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָותתאה,

עלם מ ע חכמה בר ואין הים , ספר מר ז הל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻמעט 

יחנה  יחד וא ם הדה, מהרה ינק תיו ילכ לא  ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאר 

רפי האים ארייוותא מם  עיאה חכמה  ד ה ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָהז הר

אהבת לערר  נפלא ח ר זה אר ,רת וחב הר "י  , דְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָק

הז הר , עסק  ח  עם  ע"ה י י  ן וד נינ אד פ ת  ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָדים ,

מעפרא , כינא לאקמא  הר ן  חבלת תערר  זה ידי  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל

וימלי נאל,  י מחה, הנים  אם  , נע כינת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָלעי

. יח מ ק"ץ ויקרב רקנ ויצמח ,תְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֻמלכ

ע"ה ין לה וד ל ההים  ספר נב  דה ספרי  כ"ד  ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

הצ  והפת ה ה ת  ספר יראל, זמירת לנעים  חי  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ספר את תח  הא הרי  נמצא  הדי  מב כל י ראל. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעם

אהבה  את הם  מצא מזמריו, את רג קרא  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָההים ,

כ מ ל מתרנן  אזי  לא, וחדוותא מחה עת  אם  .ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָנפ

ה ב  על לה"ה  והדיה בח ס קיו אמירת  אה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָול

ז"ל כמאמרם  , ת א גמל אר  ו)והחסד  ה, ר ה "ראל(דר  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ה"ה " ל ת ה למר כאב נברא עצב עת וחלילה , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

צר , מ ד  לגאל ה' אל וקרא תאמצע מתח ן  מ  ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהריה

והנ ע אה, אכן הגאלה וב .קתצמ יללה יעְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָלה

ההים . ספר את תח  הא חי, לאל להד ת  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמתאווה 

ודמעתיו,ין רגתיו מיטב את  ההדי  מצין  ה ה ים  י  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

דה סקי לבב. ון ע ז מעיינ ת  אב  מְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ

לצר קתת ערגת את מ יע ידם  ועל ,ל את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמעררים

 תינ ר  אמר וכ יח)עלמים . הים ר'(מדר ם  י דן  "ר' : ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

י ראל ל כנגד  נג ,ספר וד אמר מה ל אמר : ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיהדה 

." אמר העים  ל  כנגד   ְְְִִֶֶָָָָאמר
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למדים  אינם אם ד ל  ה וענם  ק לה , ללמד חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹלמידי

ליצלן רחמנא האה  מעבים הם י לתא, אר וגרם ...קלה , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ה אה". לקרב ח ד ל מ "בי מל(בן כ א לד,(ם "י  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

 וכל  עלמת, נה  עלמא גירסא  ד ה יזהההר אם  ן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אחד, מאמר ר אפ להבין למעלה ללמד ן  יעה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מימה , נה  הט ל ד  יע ה  א מה  אחת ל עה  מבטח ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

 ל ה ני מראי ויהיה  מל א, היכלא מ ני הא עלם ן  ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהא

רקיעא מלכתא  ראנה עסקחה בים לה ם רח נחת ואין . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ידע  מה  י המקלת האמית החכמה  היא ה רה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻנמת

מצותיו  דתעב רית נאן,רצ עד זכירה..".. פר  עד (וען ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ע"ד) סימן  דעניא אפרקס א ובשו "ת  ע"ד, ע' דף ח"ב פלאג 'י חים  רי להאן .לחים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ

היםואק ה ספר י  ,חפצ את מב ל  ימצא  זה  ספר  י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עאה  חכמה והע החכמה אצרת ל ְְְְְִִַַַָָָָָָָָצפנים

שאומר ח. מלך הכסא כוונת  מה להבין ראõŁנהצריך ְִִַָהŁõçבים 
âרקיעא תעניתàמלכäתא בגמרא אומרים  ע "א)הא לא, עולא(דף אמר  : ְְְִִַָָ

לצדיקים מחול לעשות  הוא ברוך הקדוש עתיד אלעזר  רבי אמר  ביראה
ואמר שנאמר באצבעו מראה ואחד אחד וכל עדן בגן ביניהם יושב והוא 
נגילה  לו קוינו ה' זה ויושיענו לו  קוינו זה אלקינו הנה ההוא  ביום 
משה  ישבו הקב"ה עם  בוודאי דהנה לבאר, ואפשר  בישועתו. ונשמחה
וכו'. הקדושים, אבות ידיהם  ועל ביחד יוחאי  בר  שמעון  ורבי רבנו
זוהר לומד פשוט  שיהודי רואים  יוחאי  בר שמעון ורבי רבנו וכשמשה 
יכולים הזוהר  לומדי שרק השירים  שיר  זוהר [ראה לשם נכנס הקדוש
כן , ויענה  זוהר? למדת  האם  אותו  ישאלו  העליון], עדן לגן להיכנס

שהדפיסו  הקדוש  הזוהר  כל את ב"ה סיימתי שנה כל שובהבוודאי
בינינו ישראל  ושב בא לו אומרים  רבנו ומשה יוחאי בר  שמעון רבי ואז ,

רבנו  משה ובין  יוחאי בר שמעון רבי בין  ].[באמצע
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לעלם  צא מ סר ספרי  וכל וה סר ת, הגלית ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָותתאה,

עלם מ ע חכמה בר ואין הים , ספר מר ז הל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻמעט 

יחנה  יחד וא ם הדה, מהרה ינק תיו ילכ לא  ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאר 

רפי האים ארייוותא מם  עיאה חכמה  ד ה ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָהז הר

אהבת לערר  נפלא ח ר זה אר ,רת וחב הר "י  , דְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָק

הז הר , עסק  ח  עם  ע"ה י י  ן וד נינ אד פ ת  ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָדים ,

מעפרא , כינא לאקמא  הר ן  חבלת תערר  זה ידי  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל

וימלי נאל,  י מחה, הנים  אם  , נע כינת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָלעי

. יח מ ק"ץ ויקרב רקנ ויצמח ,תְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֻמלכ

ע"ה ין לה וד ל ההים  ספר נב  דה ספרי  כ"ד  ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

הצ  והפת ה ה ת  ספר יראל, זמירת לנעים  חי  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ספר את תח  הא הרי  נמצא  הדי  מב כל י ראל. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעם

אהבה  את הם  מצא מזמריו, את רג קרא  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָההים ,

כ מ ל מתרנן  אזי  לא, וחדוותא מחה עת  אם  .ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָנפ

ה ב  על לה"ה  והדיה בח ס קיו אמירת  אה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָול

ז"ל כמאמרם  , ת א גמל אר  ו)והחסד  ה, ר ה "ראל(דר  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ה"ה " ל ת ה למר כאב נברא עצב עת וחלילה , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

צר , מ ד  לגאל ה' אל וקרא תאמצע מתח ן  מ  ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהריה

והנ ע אה, אכן הגאלה וב .קתצמ יללה יעְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָלה

ההים . ספר את תח  הא חי, לאל להד ת  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמתאווה 

ודמעתיו,ין רגתיו מיטב את  ההדי  מצין  ה ה ים  י  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

דה סקי לבב. ון ע ז מעיינ ת  אב  מְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ

לצר קתת ערגת את מ יע ידם  ועל ,ל את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמעררים

 תינ ר  אמר וכ יח)עלמים . הים ר'(מדר ם  י דן  "ר' : ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

י ראל ל כנגד  נג ,ספר וד אמר מה ל אמר : ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיהדה 

." אמר העים  ל  כנגד   ְְְִִֶֶָָָָאמר
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פילה)הדהל"ה עניני בה  פתב:(הלכת "מי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

עצמ ידק אז בבחיו, רית  לדבקה  ְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָח קה 

ה ים  בזמרה ספר ירה הים אמר  אר   האי א רי  . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

הלי"ם לן וזה בהבנה ". הב בכנת  (הקמתמחה  ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

הים) לספר ה,לפרה הקר האצר ית ה ד ים , קד "ית : ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הה, וכל הדאה ל ח ה , וכל פילה ל  יחזה אדם ְְְְְֱִִִֶֶָָָָָָָָָָָָל

אר רווחה, א צרה עה ,  א צקה ענין , ל ועל בר  ל ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָָעל

"מאר  דה ספר  תב  זה צא  לרים". א ליחיד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָיהיה

"מ טים)ומ ה ל(רת עליו לה "וד  הרד "ק: היה ם  ם  ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

על . יחנמ יאת עד יראל צריכים  הענינים  ל על ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָמתל 

רנסתם ועל  ,יחל א הריאים  על ,א יתר ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהחלים 

קת ". זר ת ל מהם לבל ,רכ תְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

היםודוד  ספר העסק ל יתרך לה ' התל  ע"ה ל ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ספר את וסר ואהלת, נגעים  עסק איל עליו ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָיח ב

הלא וכתב רה , ספרי  חמ ה נגד ספרים חמ ה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָההים 

רה  ל מ ם אין מ י י ם בר  ההים  אמירת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָיעץ

והזרת ח "ו , ה ינים לבל  יכל הה ים  ל אמירת ידי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָועל 

הבעש"טה ת למיד זצ"ל ק ריץ נחס רי  אמר  מ ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָ

הס ק על ה ת"זיע"א  ל י מיע  ה ' ב רת ימל  י"מי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

את  תה ל  י מיע הים הינים  ל  ולכרת למלל ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרצה

.דה הזהר עם  ה הים  מד  בפרט ההים , ספר  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָל

הד וען  ח"ב)של"ה לירד(רי כל ואיזה זה ה א  מי  וז"ל : ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

 י הים  וכל יריעת המים ל  א הרה, עת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָלסף

אלפים אלפי  מאלף אחד חלק  לכב אין קלמסים  הנים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוכל 

וכל לל, מח  רה תר  רק הדה.  רתנת מהרמ ז ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻרבבת
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הר ה  ואחד מ עת , כל מקם עד  וי ל יבא לל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהרצה

 בי בנא ע"ל. למים  ל כן בלבד המעיט , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָואחד

הספ"ג )אל תב:(זטא ולא, מקרא לא אדם ל יד אין אפיל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹ

מנע" לטן  "ואחת הסק  ה ם ל  וקרא יב הא אא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָמ נה 

 יד רה  כר הכי  ם .אפיל ע ן  ְְֲֲִִֵַַָָָ

וכ'הה נז להי ת  עתיד היה מההר  הח ר  מ אן, מבאר  ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

יתה  אז ה מים  סף האחר ן  הר  בא ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָעד

הארץ לא  אז  י  מ יח, יבא העסקים בזכת ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָלח נים ,

אמר וזה .לביאת קרבה ס ה היה זה א ר ,תס ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָעה

אל י זה זכת די  ,'וכ ת אח אל  אי וב ם  בגיניְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ

מ צרים , יראל נגאל א ם  ה ד יראל, הצר עד  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

לא העתידה אה ן  מילה , בדם סח  דם לקם ה א רְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

האל רצן וה א , ה הדה  ל ספת ז עד  האה  ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהיה

. ה כה וארי ,רא')ית מאמר מאמרת, ערה .(ל"ה, ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ

נפלאת ארא מצרים מארץ  צאת ימי

מצריםלפי מארץ  צאת "ימי הסק ר למר י זה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

נפלאת,"  טו)ארא ז, הא(מיכה ר דה ר ְְִֵֶֶֶַַָָָ

נ ים עה אז מצרים , יציאת  עה  מ נ ים לנ ְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָיע ה 

יציאה  ן מ מילה, ודם סח  ם  ל  הקד ה ספת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזכת

מהרה  נפלאת ה' יראנ הד ה  לתספת  נז ה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהל ת 

 מ מח ה, ה' ,נ א א לי הבר  אין מה י צא , ימינְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הא עכו ן  מ סח ,  ויע ל מ מצרים יציאת אז ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָח ה

מד לזה כנזה ההר, ל הקד ה לתספת  זה  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמח ה,

והרא. האי ם  הלת מן  ציאנְִִֵַַָָָָי
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פילה)הדהל"ה עניני בה  פתב:(הלכת "מי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

עצמ ידק אז בבחיו, רית  לדבקה  ְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָח קה 

ה ים  בזמרה ספר ירה הים אמר  אר   האי א רי  . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

הלי"ם לן וזה בהבנה ". הב בכנת  (הקמתמחה  ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

הים) לספר ה,לפרה הקר האצר ית ה ד ים , קד "ית : ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הה, וכל הדאה ל ח ה , וכל פילה ל  יחזה אדם ְְְְְֱִִִֶֶָָָָָָָָָָָָל

אר רווחה, א צרה עה ,  א צקה ענין , ל ועל בר  ל ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָָָעל

"מאר  דה ספר  תב  זה צא  לרים". א ליחיד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָיהיה

"מ טים)ומ ה ל(רת עליו לה "וד  הרד "ק: היה ם  ם  ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

על . יחנמ יאת עד יראל צריכים  הענינים  ל על ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָמתל 

רנסתם ועל  ,יחל א הריאים  על ,א יתר ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהחלים 

קת ". זר ת ל מהם לבל ,רכ תְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

היםודוד  ספר העסק ל יתרך לה ' התל  ע"ה ל ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ספר את וסר ואהלת, נגעים  עסק איל עליו ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָיח ב

הלא וכתב רה , ספרי  חמ ה נגד ספרים חמ ה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָההים 

רה  ל מ ם אין מ י י ם בר  ההים  אמירת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָיעץ

והזרת ח "ו , ה ינים לבל  יכל הה ים  ל אמירת ידי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָועל 

הבעש"טה ת למיד זצ"ל ק ריץ נחס רי  אמר  מ ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָ

הס ק על ה ת"זיע"א  ל י מיע  ה ' ב רת ימל  י"מי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

את  תה ל  י מיע הים הינים  ל  ולכרת למלל ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹרצה

.דה הזהר עם  ה הים  מד  בפרט ההים , ספר  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָל

הד וען  ח"ב)של"ה לירד(רי כל ואיזה זה ה א  מי  וז"ל : ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

 י הים  וכל יריעת המים ל  א הרה, עת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָלסף

אלפים אלפי  מאלף אחד חלק  לכב אין קלמסים  הנים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוכל 

וכל לל, מח  רה תר  רק הדה.  רתנת מהרמ ז ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻרבבת
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הר ה  ואחד מ עת , כל מקם עד  וי ל יבא לל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהרצה

 בי בנא ע"ל. למים  ל כן בלבד המעיט , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָואחד

הספ"ג )אל תב:(זטא ולא, מקרא לא אדם ל יד אין אפיל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹ

מנע" לטן  "ואחת הסק  ה ם ל  וקרא יב הא אא ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָמ נה 

 יד רה  כר הכי  ם .אפיל ע ן  ְְֲֲִִֵַַָָָ

וכ'הה נז להי ת  עתיד היה מההר  הח ר  מ אן, מבאר  ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

יתה  אז ה מים  סף האחר ן  הר  בא ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָעד

הארץ לא  אז  י  מ יח, יבא העסקים בזכת ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָלח נים ,

אמר וזה .לביאת קרבה ס ה היה זה א ר ,תס ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָעה

אל י זה זכת די  ,'וכ ת אח אל  אי וב ם  בגיניְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ

מ צרים , יראל נגאל א ם  ה ד יראל, הצר עד  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

לא העתידה אה ן  מילה , בדם סח  דם לקם ה א רְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

האל רצן וה א , ה הדה  ל ספת ז עד  האה  ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהיה

. ה כה וארי ,רא')ית מאמר מאמרת, ערה .(ל"ה, ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ

נפלאת ארא מצרים מארץ  צאת ימי

מצריםלפי מארץ  צאת "ימי הסק ר למר י זה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

נפלאת,"  טו)ארא ז, הא(מיכה ר דה ר ְְִֵֶֶֶַַָָָ

נ ים עה אז מצרים , יציאת  עה  מ נ ים לנ ְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָיע ה 

יציאה  ן מ מילה, ודם סח  ם  ל  הקד ה ספת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזכת

מהרה  נפלאת ה' יראנ הד ה  לתספת  נז ה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהל ת 

 מ מח ה, ה' ,נ א א לי הבר  אין מה י צא , ימינְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הא עכו ן  מ סח ,  ויע ל מ מצרים יציאת אז ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָח ה

מד לזה כנזה ההר, ל הקד ה לתספת  זה  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמח ה,

והרא. האי ם  הלת מן  ציאנְִִֵַַָָָָי
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להגר "א וכן למה אבן  ג')תב  את  י "ד היה (רק  לא הא ה , ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ

ה לה. לד  ה אה וער  ה רה, לד  ידי  על ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֻרק

ה לן  ח ים ": "עץ לספר הקמה  ויטאל ח ים רי  ם  תב ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

היא  מהתעק  מניעתנ האת , החכמה עסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלי 

,נותפאר נמק ית נין ועב אח ר  םרמת צרי זה (ועל  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ה דים) דבריו  ען יראל  את התעב  גינ על דלה בה .לעת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ

שנה  עשרים האסורים בבית חבוש היה עקיבא רבי

השירים איתא  שיר חייםבמדרש יוסף הרב ע"י [י"ל (מהגניזה

י"ח) עמוד  תשנ "ה], ירושלים וספר ' יד 'כתב הוצאת עלורטהימר , ,
ג )הפסוק  '(א טובים": שמניך הרוגיהשביעי"לריח  [מעשרה

עשרים האסורים  בבית חבוש שהיה עקיבא , רבי  מלכות]
בין ונותנים  קנים, של קולמוסים מביאים  והיו שנה,
ואמרו  שחיו, תחת ומניחין באש , צרורות  ומרתיחין ציפורניו,
ומה  תוכחות, להם  מוסיף היה כך ובכל שבידך, מה הנח  לו
שהיו  דבר  וכל עושיהם'. יהיו 'כמוהם  להם , אומר  היה
האסורים בבית לו ושואלין שולחים  היו החכמים  לו צריכין 
כא: עירובין יב. סנהדרין  קח : יבמות  קיב: פסחים [ראה
בבית ששהה שנה עשרים  לסוף ה"ה]. פי "ב יבמות  ירושלמי 
כאן. עד וכו", שמע קריאת עונת והיה ליהרג, יצא אסורים 

סא:)ובגמרא  (ברכות ר"ע של להורג  הוצאתו את מתארת 
שמע קריאת זמן להריגה עקיבא  רבי  את שהוציאו 'בשעה
והיה  ברזל, של במסרקות בשרו  את סורקים  והיו היה,
רבינו, תלמידיו: לו  אמרו  שמים . מלכות עול עליו מקבל
בכל זה פסוק על מצטער הייתי  ימי  כל להם  אמר  כאן, עד
לידי יבא  מתי  אמרתי : נשמתך, את נוטל אפילו  נפשך
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באחד מאריך היה אקיימנו. לא לידי שבא ועכשיו ואקיימנו,
נשמתו שיצתה באחד '.עד

שאליהו  עד תלמידיו, ידעו ולא - הכיפורים  ביום נפטר עקיבא רבי
להודיע בא הנביא

לאוכותב שתלמידיו יהוידע", "בן בספרו  זי "ע  חיים יוסף רבינו
ב'אחד' יצאה  נשמתו כי  שנפטר, ביום אלו דברים לו אמרו
סורקים היו להורג  הוצאתו לפני  יום  בכל אלא להם , השיב ואיך
דברו  ימים  ובאותם  שמים , מלכות עול מקבל היה  והוא  בשרו, את
היו  לא  הכיפורים , יום  שהוא נפטר , שבו ביום  אבל תלמידיו. איתו

משלי  במדרש כמסופר תלמידיו, ב)איתו סי' הנביא(פ"ט שאליהו
עקיבא. רבי של מותו  על הגרסי  יהושע  לרבי  להודיע בא

אמר עצמן, מיתת ימותו אם  אני תמיה הגדול, אליעזר רבי להן אמר
משלהן קשה שלך לו אמר מהו, שלי עקיבא רבי לו

הובספר  רבי"סוד להגה"צ מצוה ", "שירי  ספר את הביא  "'
על מזאלשין אליהו להורקנוס בנימין הגדול אליעזר רבי צוואת

ט "ז),בנו  פרק מוסר שבט בספר  רבי(המובא דברי שכל שביאר  ,
בגמרא שאיתא  ומה הסוד , פי  על עמוקים  היו הגדול אליעזר

סח.)סנהדרין ר'(דף נכנסו  אליעזר  ר ' כשחלה והתניא וז "ל: ,
ללמוד לו אמרו באתם , למה להן אמר לבקרו... וחביריו עקיבא 
לא לו אמרו  באתם, לא  למה עכשיו  ועד להן  אמר באנו, תורה
עצמן , מיתת ימותו אם  אני, תמיה להן  אמר  פנאי , לנו היה
אמר ימות], מיתה באיזה [כלומר מהו שלי  עקיבא רבי  לו  אמר 
נשמתו  ויצאה טהור, הוא להן אמר משלהן... קשה  שלך לו

עיי "ש.בטהרה,
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להגר "א וכן למה אבן  ג')תב  את  י "ד היה (רק  לא הא ה , ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ

ה לה. לד  ה אה וער  ה רה, לד  ידי  על ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֻרק

ה לן  ח ים ": "עץ לספר הקמה  ויטאל ח ים רי  ם  תב ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

היא  מהתעק  מניעתנ האת , החכמה עסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלי 

,נותפאר נמק ית נין ועב אח ר  םרמת צרי זה (ועל  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ה דים) דבריו  ען יראל  את התעב  גינ על דלה בה .לעת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ

שנה  עשרים האסורים בבית חבוש היה עקיבא רבי

השירים איתא  שיר חייםבמדרש יוסף הרב ע"י [י"ל (מהגניזה

י"ח) עמוד  תשנ "ה], ירושלים וספר ' יד 'כתב הוצאת עלורטהימר , ,
ג )הפסוק  '(א טובים": שמניך הרוגיהשביעי"לריח  [מעשרה

עשרים האסורים  בבית חבוש שהיה עקיבא , רבי  מלכות]
בין ונותנים  קנים, של קולמוסים מביאים  והיו שנה,
ואמרו  שחיו, תחת ומניחין באש , צרורות  ומרתיחין ציפורניו,
ומה  תוכחות, להם  מוסיף היה כך ובכל שבידך, מה הנח  לו
שהיו  דבר  וכל עושיהם'. יהיו 'כמוהם  להם , אומר  היה
האסורים בבית לו ושואלין שולחים  היו החכמים  לו צריכין 
כא: עירובין יב. סנהדרין  קח : יבמות  קיב: פסחים [ראה
בבית ששהה שנה עשרים  לסוף ה"ה]. פי "ב יבמות  ירושלמי 
כאן. עד וכו", שמע קריאת עונת והיה ליהרג, יצא אסורים 

סא:)ובגמרא  (ברכות ר"ע של להורג  הוצאתו את מתארת 
שמע קריאת זמן להריגה עקיבא  רבי  את שהוציאו 'בשעה
והיה  ברזל, של במסרקות בשרו  את סורקים  והיו היה,
רבינו, תלמידיו: לו  אמרו  שמים . מלכות עול עליו מקבל
בכל זה פסוק על מצטער הייתי  ימי  כל להם  אמר  כאן, עד
לידי יבא  מתי  אמרתי : נשמתך, את נוטל אפילו  נפשך
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באחד מאריך היה אקיימנו. לא לידי שבא ועכשיו ואקיימנו,
נשמתו שיצתה באחד '.עד

שאליהו  עד תלמידיו, ידעו ולא - הכיפורים  ביום נפטר עקיבא רבי
להודיע בא הנביא

לאוכותב שתלמידיו יהוידע", "בן בספרו  זי "ע  חיים יוסף רבינו
ב'אחד' יצאה  נשמתו כי  שנפטר, ביום אלו דברים לו אמרו
סורקים היו להורג  הוצאתו לפני  יום  בכל אלא להם , השיב ואיך
דברו  ימים  ובאותם  שמים , מלכות עול מקבל היה  והוא  בשרו, את
היו  לא  הכיפורים , יום  שהוא נפטר , שבו ביום  אבל תלמידיו. איתו

משלי  במדרש כמסופר תלמידיו, ב)איתו סי' הנביא(פ"ט שאליהו
עקיבא. רבי של מותו  על הגרסי  יהושע  לרבי  להודיע בא

אמר עצמן, מיתת ימותו אם  אני תמיה הגדול, אליעזר רבי להן אמר
משלהן קשה שלך לו אמר מהו, שלי עקיבא רבי לו

הובספר  רבי"סוד להגה"צ מצוה ", "שירי  ספר את הביא  "'
על מזאלשין אליהו להורקנוס בנימין הגדול אליעזר רבי צוואת

ט "ז),בנו  פרק מוסר שבט בספר  רבי(המובא דברי שכל שביאר  ,
בגמרא שאיתא  ומה הסוד , פי  על עמוקים  היו הגדול אליעזר

סח.)סנהדרין ר'(דף נכנסו  אליעזר  ר ' כשחלה והתניא וז "ל: ,
ללמוד לו אמרו באתם , למה להן אמר לבקרו... וחביריו עקיבא 
לא לו אמרו  באתם, לא  למה עכשיו  ועד להן  אמר באנו, תורה
עצמן , מיתת ימותו אם  אני, תמיה להן  אמר  פנאי , לנו היה
אמר ימות], מיתה באיזה [כלומר מהו שלי  עקיבא רבי  לו  אמר 
נשמתו  ויצאה טהור, הוא להן אמר משלהן... קשה  שלך לו

עיי "ש.בטהרה,
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והיה  הגדול, אליעזר רבי אצל תורה  סתרי לומד עקיבא רבי היה אם
היו  ולא אמיתי , באחדות כולם  היו אז תלמידיו, אלף  לכ"ד מלמדם

הגזירה  הייתה ולא מתים ,

תורתמובן את ולימד  למד שלא  מפני הייתה הקפידה שכל
עונש קיבל כן ועל הסוד, פי על שהייתה אליעזר  רבי רבו

א לקבל יכול היה עקיבא  שרבי כזה, הסודחמור תורת כל ת
מדינוב  מהרצ"א הגה"ק כתב וכן ישראל. בני  את וללמד 
כוח לנו ואין וזת"ד : טוב, ועשה מרע סור  לספר  בהוספותיו
בשם ומובא  הזוה"ק , לימוד  כוח  כמו הקדושה ניצוצי  בירור 
עשרה  בכלל היו בנו אלעזר ורבי הרשב"י  שגם האריז"ל,
שרצה  הקיסר מפני שברח  לזה והראיה מלוכה, הרוגי 
צריכים והיו להמערה, בנו אלעזר ורבי הוא והלך  להורגו,
כמו  להריגה נפשם  במסירות  התיקון לעשות ובנו הרשב"י 
והקמשונים הסיגים  ולהעביר  רשב "י , של רבו עקיבא רבי 

שם  ומסיים ה'. ברכו אשר  השדה מן ה')וחרולים  סוד (בספר

אליעזר רבי  אצל תורה סתרי  לומד היה עקיבא  רבי  שאם 
כולם היו אז תלמידיו, אלף לכ"ד  מלמדם והיה  הגדול ,

מתים, היו ולא אמיתי , הרוגיבאחדות עשרה מגזירת ניצלים היו  (וגם

שניצלו) אלעזר רבי  ובנו  יוחאי בר שמעון רבי כמו   לומדימלכות בין כי  ,
אלא תחרות, ולא קנאה, ולא  שנאה, לא אין, הסוד תורת

בזוהר הרשב"י  שאמר כמו גמור, ואחדות באהבה (פרשתכולם 

ע"א) קכ"ח דף  ואמר ,נשא מען רי  ח י  ג ): מע י(חבקוק ה' ְְְִִִֵַַַַָָ

יראתי . מע(אמר)(ע"ב חיל.(קכ"ח למהוי  הוה יאת התם  ְְֱֲֲִִִִֵֵֶָָָָָ

מתא לייא חביבתא כיב ,אנן ו), ה '(דברים את  ואהב ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָ

כתיב , ז)אלקי כתיב(דברים  אתכם, ה' א)מאהבת (מלאכי ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַֹ

.'וג אתכם  ְְְִֶֶַָאהבי 
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ואמר,הקודש:ובלשון מען  רי ג )מח ה '(חבקוק ְְִִַַַָָ

 אנ ירא. להי ת רא י  ם  יראתי . מע ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָמעי 

תב הבר, לי ו)חביבת אלהי,(דברים  ה ' את  ואהב ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ז)וכתב וכתב(שם  אתכם, ה' א)מאהבת  אהבי(מלאכי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

.'וג ְְֶֶאתכם 

לעשות אפשר  אי  כי ה', קידוש על למות תצטרך  מלמדני אינך אם
הסוד  תורת לימוד ידי על אלא התיקון

קיב.)פסחיםובגמרא את(דף  עקיבא  רבי  צוה  דברים  חמשה :
אמר האסורין, בבית חבוש  כשהיה יוחי בן שמעון רבי 
מלמדך , איני אמר  תורה, למדני  רבי עקיבא ] [לרבי לו [רשב"י ]

מלמדני אתה אין אם  לו  ומוסרך אמר אבא ליוחי  אומר  אני 
רוצה למלכות  פרה לינק רוצה שהעגל ממה יותר בני  לו אמר  ,

אם לו אמר בסכנה, עגל והלא בסכנה, ומי לו אמר להניק,
עקיבא שרבי  ורואים  עכ"ל. גדול, באילן היתלה ליחנק  בקשת 
אמר זה ועל האסורים , בבית שנה עשרים כשהיה  ללמדו חשש

מלמדני אתה אין אם  שמעון רבי ומוסרך לו  אבא  ליוחי אומר אני
הכוונה למלכות  שאין  האריז "ל כתבי  פי  על על לבאר יש ,

דקדושה, מלכות  למדת אלא הרשעה , מלכות כאן למלכות
מלכות למידת שנמסר  נקרא , השם קידוש  על שבמיתה

כוונתו וזה קידוש העליונה, על למות תצטרך  מלמדני אינך שאם
הסוד תורת לימוד ידי על אלא התיקון לעשות אפשר אי כי ,ה',

באור העולם  את  ומאיר החושך ומגרש הקליפות את שורף ובזה
ה')גדול עקיבא(סוד רבי  אם כי  לומדים, אנחנו הזה מהסיפור   .

יכול היה התורה, סודות הגדול אליעזר  רבי אצל לומד  היה
יוחאי בר  שמעון רבי  כמו מלכות, הרוגי עשרה  מגזירת להינצל
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והיה  הגדול, אליעזר רבי אצל תורה  סתרי לומד עקיבא רבי היה אם
היו  ולא אמיתי , באחדות כולם  היו אז תלמידיו, אלף  לכ"ד מלמדם

הגזירה  הייתה ולא מתים ,

תורתמובן את ולימד  למד שלא  מפני הייתה הקפידה שכל
עונש קיבל כן ועל הסוד, פי על שהייתה אליעזר  רבי רבו

א לקבל יכול היה עקיבא  שרבי כזה, הסודחמור תורת כל ת
מדינוב  מהרצ"א הגה"ק כתב וכן ישראל. בני  את וללמד 
כוח לנו ואין וזת"ד : טוב, ועשה מרע סור  לספר  בהוספותיו
בשם ומובא  הזוה"ק , לימוד  כוח  כמו הקדושה ניצוצי  בירור 
עשרה  בכלל היו בנו אלעזר ורבי הרשב"י  שגם האריז"ל,
שרצה  הקיסר מפני שברח  לזה והראיה מלוכה, הרוגי 
צריכים והיו להמערה, בנו אלעזר ורבי הוא והלך  להורגו,
כמו  להריגה נפשם  במסירות  התיקון לעשות ובנו הרשב"י 
והקמשונים הסיגים  ולהעביר  רשב "י , של רבו עקיבא רבי 

שם  ומסיים ה'. ברכו אשר  השדה מן ה')וחרולים  סוד (בספר

אליעזר רבי  אצל תורה סתרי  לומד היה עקיבא  רבי  שאם 
כולם היו אז תלמידיו, אלף לכ"ד  מלמדם והיה  הגדול ,

מתים, היו ולא אמיתי , הרוגיבאחדות עשרה מגזירת ניצלים היו  (וגם

שניצלו) אלעזר רבי  ובנו  יוחאי בר שמעון רבי כמו   לומדימלכות בין כי  ,
אלא תחרות, ולא קנאה, ולא  שנאה, לא אין, הסוד תורת

בזוהר הרשב"י  שאמר כמו גמור, ואחדות באהבה (פרשתכולם 

ע"א) קכ"ח דף  ואמר ,נשא מען רי  ח י  ג ): מע י(חבקוק ה' ְְְִִִֵַַַַָָ

יראתי . מע(אמר)(ע"ב חיל.(קכ"ח למהוי  הוה יאת התם  ְְֱֲֲִִִִֵֵֶָָָָָ

מתא לייא חביבתא כיב ,אנן ו), ה '(דברים את  ואהב ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָ

כתיב , ז)אלקי כתיב(דברים  אתכם, ה' א)מאהבת (מלאכי ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַֹ

.'וג אתכם  ְְְִֶֶַָאהבי 

יתה זוהר תהלי זוהר  לספר 29הקדמה

ואמר,הקודש:ובלשון מען  רי ג )מח ה '(חבקוק ְְִִַַַָָ

 אנ ירא. להי ת רא י  ם  יראתי . מע ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָמעי 

תב הבר, לי ו)חביבת אלהי,(דברים  ה ' את  ואהב ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ז)וכתב וכתב(שם  אתכם, ה' א)מאהבת  אהבי(מלאכי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

.'וג ְְֶֶאתכם 

לעשות אפשר  אי  כי ה', קידוש על למות תצטרך  מלמדני אינך אם
הסוד  תורת לימוד ידי על אלא התיקון

קיב.)פסחיםובגמרא את(דף  עקיבא  רבי  צוה  דברים  חמשה :
אמר האסורין, בבית חבוש  כשהיה יוחי בן שמעון רבי 
מלמדך , איני אמר  תורה, למדני  רבי עקיבא ] [לרבי לו [רשב"י ]

מלמדני אתה אין אם  לו  ומוסרך אמר אבא ליוחי  אומר  אני 
רוצה למלכות  פרה לינק רוצה שהעגל ממה יותר בני  לו אמר  ,

אם לו אמר בסכנה, עגל והלא בסכנה, ומי לו אמר להניק,
עקיבא שרבי  ורואים  עכ"ל. גדול, באילן היתלה ליחנק  בקשת 
אמר זה ועל האסורים , בבית שנה עשרים כשהיה  ללמדו חשש

מלמדני אתה אין אם  שמעון רבי ומוסרך לו  אבא  ליוחי אומר אני
הכוונה למלכות  שאין  האריז "ל כתבי  פי  על על לבאר יש ,

דקדושה, מלכות  למדת אלא הרשעה , מלכות כאן למלכות
מלכות למידת שנמסר  נקרא , השם קידוש  על שבמיתה

כוונתו וזה קידוש העליונה, על למות תצטרך  מלמדני אינך שאם
הסוד תורת לימוד ידי על אלא התיקון לעשות אפשר אי כי ,ה',

באור העולם  את  ומאיר החושך ומגרש הקליפות את שורף ובזה
ה')גדול עקיבא(סוד רבי  אם כי  לומדים, אנחנו הזה מהסיפור   .

יכול היה התורה, סודות הגדול אליעזר  רבי אצל לומד  היה
יוחאי בר  שמעון רבי  כמו מלכות, הרוגי עשרה  מגזירת להינצל
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אני תמה אליעזר  רבי  לו  שאמר מה  וזה ע"ה, בנו אלעזר  ורבי
כי ה', קידוש על מליהרג  גבוה יותר הסוד  תורת לימוד  כי  וכו',
מכפר אלא הוא, רק לא  ימותו, ולא  שיחיו הוא הסוד  תורת כל

הקדוש: בזוהר שכתב  כמו  ישראל, עם  כל את אמרומציל ַָעד

מן יתרקן ה הר ספר האי מען : לרי לברכה  נזכר  הְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאל

מה ל ן  קכ"ד : דף עד  תראה . דרא אתליא  ד  ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָל תא

חרא האי הרקיע זהר  יזהיר והילים מען. לרי  ינְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָֹר

– ני ן   צרי לא אי ין  ה הר  ספר איה  ילי למר : רצה ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

עתידין י ראל בגין מ יח  חבלי יסל לא ההר  ספר  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹהמד

מ לתא י יפקן ההר  ספר ה א  א  דח י  מאילנא  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלמטעם

ְֲֵַרחמי .

הרביםועל את לזכות צריך אלא לעצמו , ללמוד מספיק  לא כן
נועדה  הסוד  תורת כי ישראל! לכל ולהשמיע  וללמד 
את הכינו למען האחרון  בדור הרבים את  וללמד  להתגלות

תור לקראת שלימה.העולם והגאולה משיח  של תו

החק עת עליו לסמ מע ן רי הא דאי

רים הא דאי  הרחמים . מן נתיא ל , ה החק עת ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

החק עת עליו  לסמ ס :)מען ף עד(רכת וכן : ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

ה חק עת  לן  "ס , כתי  על(וקא)כה למר  י ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָ

סה ה"ס  ברי  י חאי (מה :)י  ן  מען ר י (ה אאמר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ

מקם) כל  מען רי הין ,סתם  מן הע לם  ל את לפטר יכלני  ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָֹ

ל פס עת הכיד  והאחרן ,פס עד  העלם  ברא  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָמם

אד ם אמן )לת ימינ מהרה צדק  אל  יאת קדם רי(הא ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ר מי  מלכי נגד נפ עמד  ה א  י חאי  ן (אדם)מען ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָ

יהרג , ה מען אז , לה אמר ן ועל ת, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָדאמרינן 
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רי  וזה אדם , לת ימי  אחרית איין י מ א  ס ף ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָבפרט

יתרנסן ,ר ח  ד ה ההר  בכח   כח י חאי ן ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָֹֹֹמען

. כח לתא  מן  ויפקן מ יח, מחבלי להיל תראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹדרא 

ד חקא החק עת נקראים  המים וא(תאגל)חקא תר ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ

 אמר יר  ן על , ד ה הר  ר"י)מבאר דאי(רק ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָֹֹ

דע עמד החק, עת  עליו  לסמ מען ר י  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהא 

סמכין אנ תזכ ועל ,הא נים   הינ החק, ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָעת

ט'רה(בריז ר . לט)מהדרא .את ְְֲִִֵַַַָָ

תרתנ בי עת ח ק אין אמת וז"ל: תב , יעקב  ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

לפסק זה ס ק ין יראל"הדה מ "מע  , ְְְְְִֵֵֶַַָָָָ

הצפרנ ענאל ור י ז "ל, הרמ"ם  מתק תב תב ז "ל י  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

למסרמ "ז)ק נעאפאל פס  מלי ל פר ר)ת צרה א תת לא  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַֹ

למל ד לת, סד ת  נרמזים  תינ תיא צר ת י ְְְִִָָָ◌֯ ְְִִִִֵָהעברת ,

י  היאראה רה  אחת מ ה על ר"י  רח ה נים ספר  ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

"ראית" הסקמת וכן ל"ו), מהיטבאל"(ראית א "ו ם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָ

עליו   ואמר ליאה, ם    י יר לא הרא אר  ,' ה"קוג ז) ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

קמ"ה) אמר תלדת הוה זאי  ן יחנן  רי  הא חזי, "ש"א ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָָ

פסק זה, על חכמתא ברמזא  סקת אהלכ ת  ו ם ְְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ

ע י מהיטבאל הוה אלעזר לרי  אא  לן י  ולא  ,'וג ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

גן , זכ ת "ם לרמז זי"ע, החיד "א  נע א ן  מרן  וכתב  ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹעכל"ק.

ב תזכתם  ספרים,כ"'הרז ראי  תמידד מנית, ה ים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

יראל ל  עד גן  זכתם וין , ויחזר  האדם .הם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

מל הא ה יח מל ימי  ואפ הילה, חצת  קם היה  ל ה וד

ראיתראה זה"ק ת ב ע"א)מה פ"ב  ף  ל ר ם(רת , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הילה, חצת קם  היה ל ה וד  ראה א  ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהזהר :
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אני תמה אליעזר  רבי  לו  שאמר מה  וזה ע"ה, בנו אלעזר  ורבי
כי ה', קידוש על מליהרג  גבוה יותר הסוד  תורת לימוד  כי  וכו',
מכפר אלא הוא, רק לא  ימותו, ולא  שיחיו הוא הסוד  תורת כל

הקדוש: בזוהר שכתב  כמו  ישראל, עם  כל את אמרומציל ַָעד

מן יתרקן ה הר ספר האי מען : לרי לברכה  נזכר  הְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאל

מה ל ן  קכ"ד : דף עד  תראה . דרא אתליא  ד  ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָל תא

חרא האי הרקיע זהר  יזהיר והילים מען. לרי  ינְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָֹר

– ני ן   צרי לא אי ין  ה הר  ספר איה  ילי למר : רצה ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

עתידין י ראל בגין מ יח  חבלי יסל לא ההר  ספר  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹהמד

מ לתא י יפקן ההר  ספר ה א  א  דח י  מאילנא  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלמטעם

ְֲֵַרחמי .

הרביםועל את לזכות צריך אלא לעצמו , ללמוד מספיק  לא כן
נועדה  הסוד  תורת כי ישראל! לכל ולהשמיע  וללמד 
את הכינו למען האחרון  בדור הרבים את  וללמד  להתגלות

תור לקראת שלימה.העולם והגאולה משיח  של תו

החק עת עליו לסמ מע ן רי הא דאי

רים הא דאי  הרחמים . מן נתיא ל , ה החק עת ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

החק עת עליו  לסמ ס :)מען ף עד(רכת וכן : ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

ה חק עת  לן  "ס , כתי  על(וקא)כה למר  י ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָ

סה ה"ס  ברי  י חאי (מה :)י  ן  מען ר י (ה אאמר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ

מקם) כל  מען רי הין ,סתם  מן הע לם  ל את לפטר יכלני  ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָֹ

ל פס עת הכיד  והאחרן ,פס עד  העלם  ברא  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָמם

אד ם אמן )לת ימינ מהרה צדק  אל  יאת קדם רי(הא ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ר מי  מלכי נגד נפ עמד  ה א  י חאי  ן (אדם)מען ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָ

יהרג , ה מען אז , לה אמר ן ועל ת, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָדאמרינן 
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רי  וזה אדם , לת ימי  אחרית איין י מ א  ס ף ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָבפרט

יתרנסן ,ר ח  ד ה ההר  בכח   כח י חאי ן ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָֹֹֹמען

. כח לתא  מן  ויפקן מ יח, מחבלי להיל תראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹדרא 

ד חקא החק עת נקראים  המים וא(תאגל)חקא תר ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ

 אמר יר  ן על , ד ה הר  ר"י)מבאר דאי(רק ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָֹֹ

דע עמד החק, עת  עליו  לסמ מען ר י  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהא 

סמכין אנ תזכ ועל ,הא נים   הינ החק, ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָעת

ט'רה(בריז ר . לט)מהדרא .את ְְֲִִֵַַַָָ

תרתנ בי עת ח ק אין אמת וז"ל: תב , יעקב  ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

לפסק זה ס ק ין יראל"הדה מ "מע  , ְְְְְִֵֵֶַַָָָָ

הצפרנ ענאל ור י ז "ל, הרמ"ם  מתק תב תב ז "ל י  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

למסרמ "ז)ק נעאפאל פס  מלי ל פר ר)ת צרה א תת לא  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַֹ

למל ד לת, סד ת  נרמזים  תינ תיא צר ת י ְְְִִָָָ◌֯ ְְִִִִֵָהעברת ,

י  היאראה רה  אחת מ ה על ר"י  רח ה נים ספר  ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

"ראית" הסקמת וכן ל"ו), מהיטבאל"(ראית א "ו ם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָ

עליו   ואמר ליאה, ם    י יר לא הרא אר  ,' ה"קוג ז) ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

קמ"ה) אמר תלדת הוה זאי  ן יחנן  רי  הא חזי, "ש"א ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָָ

פסק זה, על חכמתא ברמזא  סקת אהלכ ת  ו ם ְְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ

ע י מהיטבאל הוה אלעזר לרי  אא  לן י  ולא  ,'וג ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

גן , זכ ת "ם לרמז זי"ע, החיד "א  נע א ן  מרן  וכתב  ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹעכל"ק.

ב תזכתם  ספרים,כ"'הרז ראי  תמידד מנית, ה ים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

יראל ל  עד גן  זכתם וין , ויחזר  האדם .הם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

מל הא ה יח מל ימי  ואפ הילה, חצת  קם היה  ל ה וד

ראיתראה זה"ק ת ב ע"א)מה פ"ב  ף  ל ר ם(רת , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הילה, חצת קם  היה ל ה וד  ראה א  ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהזהר :
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היח  מל ימי   ואפ לעלמים, חי לה וד  ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמם

ובזוה "ק .מל ע"א)הא צ"ט ף ו רא רת הזהר :(ראית  רם , ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

העלין מהא אחד  עד  לה וד את עה ה "ה ראה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹא

רגלים לה הה ויעקב וצחק אברהם  י  ,ר האבת, מְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ

ראית  דה בהר  רביעי. רגל  הא ודוד וצאלכא , (ר ת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ע"ב) קנח ף  תחות יר ת  א תם ל וכן הקודש: לן : ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

סד עלין, סד   הי ם ,ע  הי אתם  וכל וד  ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמר

ְַָָהחכמה.

ה לה  לד האה  ע ר

הא ה האה וע ר  ה רה, לד  ידי  על רק היה, לא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻֻ

הלה. ג')לד  את י"א רק למה הרע (אבן  ה צר ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

י ב זה  לד ידי על  ידע י קלה , ילמד  א  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעה 

למה תבה ט')האדם ו ' י עיה הם(הגר"א הרה נימת  . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

לחיצנ ת והחיצנת פה הא  הף  לפנימת ְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַח ים

הם.ה ף, להתרת יכל הרע יצר אין וסד  רמז והעסקים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

כ"ו) את ח' רק למה הסר.(אבן מ רת מתחילה  ורק הה גה  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

את מ יגים לב ף הרה. חלקי  יתר  מיגים   ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאחר

הגלית. סר)הרה מילנא. א ת (האן לדין מה אחד  ל . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

להיג יכל היה מי להיג .  יד יכלת   י ן א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹבטן

דינין נן להיגן, י ל  לא  והא  ה רה קין.סדת ְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹ

כ"ד) חלק למה  אבן  הגר "א, מילנה, ה אל ר י ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ(האן

רא מל ויב מער היה לר"י רם הארא את ה מד

 מ יר הק ל הצה"ק אזלאית ב לאברהם  זקנ זיע"א ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ

הרבהחיד "א הק ל "ארם  ספר גלאנטי, אברהם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻ

דמנא"הח ה " ה"ארא  ע"ב)על קכ"ג  ף מטים  וזה (פרת  , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
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: קד זמןלן ל ,ינינמ ר"י פטר אחר ה ם עד  אפיל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

מער מען  רי א "אתעטר " הארא , דברי עסקים אנְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

גוון , ויב ,רא עטרתיו מל קד לן אן האם עד . ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מצוה . סעדת  לעת דאי ואי מ דלה  מחה  ואיןי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

זה "ק, הד  זכת ה א , ה  ל יב א ר ספק  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָם

מבא האר "י  כתבי  באר מ . תפ תקל ער(זה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הירים)הס קים  יר  ספר  : ל לק מקיבים חברים ים "ה בת ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

בתהמיעיני ": ה'מיעניראי ל 'קלך מ'קיבים ,ח'ברים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָ

והה חמלה ,הא סק על מת, פר ת זהר ר  מ ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

זה. והבן  ,'וג עליו וחמל כה ר"י)נער  תיזכ (ספר  ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

רגעאחינ בכל יתכם  אל רכה  הביא  י ראל ית ל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הר "י לנ מת  להתקר   כל יטת" הר בואי   ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָ

יועץט . פלא בספר דובב)כתב שכל (ערך ז"ל רבותינו פירשו לשונו: וזה 
דובבות שפתותיו הזה בעולם משמו תורה דבר  שאומרים  חכם  תלמיד
שכתוב  כמו קונדיטון, יין כשותה  רוח ונחת הנאה לו ויש בקבר 

שמד היה אחת  שפעם בספרים  כתוב שקלים ,... מסכת ונגלהבירושלמי
סיבה מפני ההפיכה, מתוך לאחד  והציל בהקיץ, ז"ל  אלשיך מוהר"מ

בתמידות ספרו לומד עכ"ל.שהיה ,
ביבמות חז"ל ע "א)אמרו צז  ע "ב לשמעתא(צו אמר  אלעזר  ר ' ...אזל :

... איקפד. יוחנן רבי שמע יוחנן. דר ' משמיה אמרה ולא  מדרשא, בי
יוחנן האי?ורבי כולי קפיד טעמא  מאי מאי  רב: אמר יהודה רב דאמר 

" עולמים דכתיב  באהלך עולמים?"?אגורה בשני לגור  לאדם  לו אפשר  וכי 
רצון  יהי  עולם, של רבונו הוא: ברוך הקדוש  לפני דוד אמר  אלא

בעוה"ז. מפי  שמועה דבר שמעון שיאמרו רבי משום  יוחנן רבי  דאמר
 הזה  בעולם  מפיו שמועה  דבר שאומרים חכם תלמיד כל יוחי: בן

בקבר  דובבות  נזירא:שפתותיו שמעון  ואיתימא זעירא  בן יצחק  ר ' אמר  .



יתה תהליזוהר זוהר  לספר הקדמה 32

היח  מל ימי   ואפ לעלמים, חי לה וד  ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמם

ובזוה "ק .מל ע"א)הא צ"ט ף ו רא רת הזהר :(ראית  רם , ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

העלין מהא אחד  עד  לה וד את עה ה "ה ראה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹא

רגלים לה הה ויעקב וצחק אברהם  י  ,ר האבת, מְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ

ראית  דה בהר  רביעי. רגל  הא ודוד וצאלכא , (ר ת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ע"ב) קנח ף  תחות יר ת  א תם ל וכן הקודש: לן : ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

סד עלין, סד   הי ם ,ע  הי אתם  וכל וד  ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמר

ְַָָהחכמה.

ה לה  לד האה  ע ר

הא ה האה וע ר  ה רה, לד  ידי  על רק היה, לא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻֻ

הלה. ג')לד  את י"א רק למה הרע (אבן  ה צר ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

י ב זה  לד ידי על  ידע י קלה , ילמד  א  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעה 

למה תבה ט')האדם ו ' י עיה הם(הגר"א הרה נימת  . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

לחיצנ ת והחיצנת פה הא  הף  לפנימת ְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַח ים

הם.ה ף, להתרת יכל הרע יצר אין וסד  רמז והעסקים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

כ"ו) את ח' רק למה הסר.(אבן מ רת מתחילה  ורק הה גה  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

את מ יגים לב ף הרה. חלקי  יתר  מיגים   ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאחר

הגלית. סר)הרה מילנא. א ת (האן לדין מה אחד  ל . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

להיג יכל היה מי להיג .  יד יכלת   י ן א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹבטן

דינין נן להיגן, י ל  לא  והא  ה רה קין.סדת ְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹ

כ"ד) חלק למה  אבן  הגר "א, מילנה, ה אל ר י ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ(האן

רא מל ויב מער היה לר"י רם הארא את ה מד

 מ יר הק ל הצה"ק אזלאית ב לאברהם  זקנ זיע"א ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ

הרבהחיד "א הק ל "ארם  ספר גלאנטי, אברהם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻ

דמנא"הח ה " ה"ארא  ע"ב)על קכ"ג  ף מטים  וזה (פרת  , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
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: קד זמןלן ל ,ינינמ ר"י פטר אחר ה ם עד  אפיל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

מער מען  רי א "אתעטר " הארא , דברי עסקים אנְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

גוון , ויב ,רא עטרתיו מל קד לן אן האם עד . ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מצוה . סעדת  לעת דאי ואי מ דלה  מחה  ואיןי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

זה "ק, הד  זכת ה א , ה  ל יב א ר ספק  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָם

מבא האר "י  כתבי  באר מ . תפ תקל ער(זה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הירים)הס קים  יר  ספר  : ל לק מקיבים חברים ים "ה בת ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

בתהמיעיני ": ה'מיעניראי ל 'קלך מ'קיבים ,ח'ברים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָ

והה חמלה ,הא סק על מת, פר ת זהר ר  מ ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

זה. והבן  ,'וג עליו וחמל כה ר"י)נער  תיזכ (ספר  ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

רגעאחינ בכל יתכם  אל רכה  הביא  י ראל ית ל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הר "י לנ מת  להתקר   כל יטת" הר בואי   ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָ

יועץט . פלא בספר דובב)כתב שכל (ערך ז"ל רבותינו פירשו לשונו: וזה 
דובבות שפתותיו הזה בעולם משמו תורה דבר  שאומרים  חכם  תלמיד
שכתוב  כמו קונדיטון, יין כשותה  רוח ונחת הנאה לו ויש בקבר 

שמד היה אחת  שפעם בספרים  כתוב שקלים ,... מסכת ונגלהבירושלמי
סיבה מפני ההפיכה, מתוך לאחד  והציל בהקיץ, ז"ל  אלשיך מוהר"מ

בתמידות ספרו לומד עכ"ל.שהיה ,
ביבמות חז"ל ע "א)אמרו צז  ע "ב לשמעתא(צו אמר  אלעזר  ר ' ...אזל :

... איקפד. יוחנן רבי שמע יוחנן. דר ' משמיה אמרה ולא  מדרשא, בי
יוחנן האי?ורבי כולי קפיד טעמא  מאי מאי  רב: אמר יהודה רב דאמר 

" עולמים דכתיב  באהלך עולמים?"?אגורה בשני לגור  לאדם  לו אפשר  וכי 
רצון  יהי  עולם, של רבונו הוא: ברוך הקדוש  לפני דוד אמר  אלא

בעוה"ז. מפי  שמועה דבר שמעון שיאמרו רבי משום  יוחנן רבי  דאמר
 הזה  בעולם  מפיו שמועה  דבר שאומרים חכם תלמיד כל יוחי: בן

בקבר  דובבות  נזירא:שפתותיו שמעון  ואיתימא זעירא  בן יצחק  ר ' אמר  .
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" קראה? ישנים מאי שפתי דובב למישרים לדודי  הולך הטוב כיין ".וחכך
עליו  אצבעו אדם  שמניח כיון ענבים  של כומר  מה ענבים . של  ככומר 

דובב, בעולם מיד מפיהם שמועה  דבר שאומרים כיון חכמים  תלמידי אף 
בקבר  דובבות שפתותיהם  דבש ,הזה  יערות בספר  זה  על  ופירוש (חלק.

ז) דרוש  אבל שני  עולמות, בב' דר  איך מקום  מכל להבין, היינו  ... :
בלומדים, שם מתלבשת  צדיק  נשמת אז  מפיו, שמועה דבר כשאומרים

שם  ובזה עומדת  הנצחי בעולם  עולמות , בב ' דר  אמרינן  שפיר  וכך ,
בקבר בגוף נתלבשת גם  דגרמי העולם , שפתותיו בהבלא  אמרו כך ,

עכ "ל , בקבר  בגוף שנתלבש  בקבר, חלקדובבות  דבש, ביערות עוד (ועיין 

טז) דרוש   חייםראשון  משה [רבי  זצ"ל  הרמח"ל  מכתבי בליקוטים [ראה .
כותל בענין בקברלוצאטו] אחד עצם  נשאר  באדם  לוז: סוד המערבי,

הנפש  מן  חלק  גם  שם ויש  המתים . לתחית הגוף יבנה ועליו לוז, הנקרא
דגרמי. הבלא  נק' המערבי,והיא הכותל  נשאר  המקדש, בבית  הוא כן

עליו השורה  הקדושה  ואותה  לבא, לעתיד  הבנין יבנה  שעליו לוז זה  וה"ס 
הבלא דגרמי].נקרא 

זי"ע הטוב להרי"ח וחיים תורה חת)ובספר אומרים(מערכת אם כתב : ,
הוא  הרי העליון, בעולם שכבר חכם תלמיד של  מעולם חידושים בא 

מקום  לאותו הקדושהעליון בזוהר ר"ככמבואר  דף  פנחס  פרשת ג' (חלק 

הזוהר ,ע "א) פנחסתרגום לבי מקום פנו אומר שהיה אחד קול שמעו :
בו  חידש שהצדיק מקום  דבכל שלמדנו, אצלינו, בא שהוא יאיר, בן

[העליון] ההוא בעולם  כשהוא תורה, [בעולם דברי מקום  לאותו פוקד 
אליו ובא  מקום,הזה ] אותו לקדש אחרים צדיקים בו ששורין  שכן  וכל  ,

מקומו, לפקוד יאיר בן פנחס רבי  בא  הנה זה כעין  תורה, שם  ולומדים 
תורה  דבר אותו  ונתחדש  תורה דברי מחדשין  הצדיקים  אלו ומצא 

כאן. לפניו  מתחדש  עתה יאיר, בן פנחס רבי מלפנים, שאמר 

הבא :א ) בעולם  במחיצתו לישב  זוכה ספריו הפצת ידי המדפיסעל 
התלמידי  במחיצת ויושב זוכה תורה לאור להוציא מממונו ספרים 
הדעת ותרבה לעולם , החיבור  יצא ידו  על שהרי הספרים, מחברי חכמים 
לומדים היו לא  בירכתיים, המשכן למקצועות גנוז היה ואילו  עת , בכל
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ה הר דע הרכת, מקר עות ט בה לכם  י יר  ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹזי"ע

בפרט  ואסנ ת  ג עים מנע הרת מל מ יל מגן   דְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָה

ה לימה  לגאלה עינים  כי ן בר  צים ה ה האחרן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָר

מהימנא: הרעיא הבטיח  כבר  תא גל מן  יפק ן  א "ספרא  ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ

י ראלרחמי" עם  את יל וה  ח הה רים  אחינ ן על א ר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ימליצ והר"י , היח  בואי  , ד ה הזהר  לימ ד ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָלהבק

 לנכ עלמים  עת  ונ ע המדים, ל על רמים, ְְְְִִִִַַַַַָָָָטב

מצים . ְְִַָלי ה

קאמר מאי ידע  לא אף למה מסל ה הר לן

התבר וגדל פארת יקר  דל וה ד נ דע הקר ספר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

זהר זכרני י חאי ן  מען  רי  האלקי  הא  ח ר  ְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

לברכה, ים,ציק ים  לתתיו על  ל קד  ל מע אדם ארי  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

 ידה חכמים ה הב א ר לן נל מאד(ההר)אף מסל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

קאמר . מאי  ידע לא אף זהרלמה  ני מאטא דה הרב (הס מת  ְְְְִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

יבמות במסכת חז "ל אמרו והנה ב.  ע"ב)בו. צ "ו דובבות(דף שפתותיו
הוא גם מותו, אחרי  חי החכם  שיהיה הגורם זה ולפי שם , כדאיתא  וכו'
בא כשהוא ספק ואין להחיותו, גרם הוא  שהרי  במחיצתו, ויושב  זוכה 
לקבל  לקראתו יוצאין  מרחמוהי סיעת  עם  בעצמו  החכם הבא, לעולם 

ע"ב)פניו. כ"ג דף וישלח פרשת אברהם  בן בספרו איסטרולסה  מהרח"א .(הגאון
הצדיק:ב) נשמת הוא  הצדיק של לעיין הספר ונא  שם , עיין וכו' בחלום 

"צדקה  לספר  אמן, עלינו  יגן זכותו זוננפלד מהרי "ח  הגה"צ בהסכמת 
לאור. הוצאה אודות "תורהומשפט", בספרו  זצ "ל פלאגי  מהר"ח עוד  (ראה

ריז) אות  ס' מ"ע  אמן ,וחיים ", עלינו יגן זכותו מסאדיגורא האדמו "ר גם  .
הוא הצדיק של  והספר  והנפש, הגוף  בשביל הוא להצדיק שהציון מביא 

הצדיק. לנשמת
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" קראה? ישנים מאי שפתי דובב למישרים לדודי  הולך הטוב כיין ".וחכך
עליו  אצבעו אדם  שמניח כיון ענבים  של כומר  מה ענבים . של  ככומר 

דובב, בעולם מיד מפיהם שמועה  דבר שאומרים כיון חכמים  תלמידי אף 
בקבר  דובבות שפתותיהם  דבש ,הזה  יערות בספר  זה  על  ופירוש (חלק.

ז) דרוש  אבל שני  עולמות, בב' דר  איך מקום  מכל להבין, היינו  ... :
בלומדים, שם מתלבשת  צדיק  נשמת אז  מפיו, שמועה דבר כשאומרים

שם  ובזה עומדת  הנצחי בעולם  עולמות , בב ' דר  אמרינן  שפיר  וכך ,
בקבר בגוף נתלבשת גם  דגרמי העולם , שפתותיו בהבלא  אמרו כך ,

עכ "ל , בקבר  בגוף שנתלבש  בקבר, חלקדובבות  דבש, ביערות עוד (ועיין 

טז) דרוש   חייםראשון  משה [רבי  זצ"ל  הרמח"ל  מכתבי בליקוטים [ראה .
כותל בענין בקברלוצאטו] אחד עצם  נשאר  באדם  לוז: סוד המערבי,

הנפש  מן  חלק  גם  שם ויש  המתים . לתחית הגוף יבנה ועליו לוז, הנקרא
דגרמי. הבלא  נק' המערבי,והיא הכותל  נשאר  המקדש, בבית  הוא כן

עליו השורה  הקדושה  ואותה  לבא, לעתיד  הבנין יבנה  שעליו לוז זה  וה"ס 
הבלא דגרמי].נקרא 

זי"ע הטוב להרי"ח וחיים תורה חת)ובספר אומרים(מערכת אם כתב : ,
הוא  הרי העליון, בעולם שכבר חכם תלמיד של  מעולם חידושים בא 

מקום  לאותו הקדושהעליון בזוהר ר"ככמבואר  דף  פנחס  פרשת ג' (חלק 

הזוהר ,ע "א) פנחסתרגום לבי מקום פנו אומר שהיה אחד קול שמעו :
בו  חידש שהצדיק מקום  דבכל שלמדנו, אצלינו, בא שהוא יאיר, בן

[העליון] ההוא בעולם  כשהוא תורה, [בעולם דברי מקום  לאותו פוקד 
אליו ובא  מקום,הזה ] אותו לקדש אחרים צדיקים בו ששורין  שכן  וכל  ,

מקומו, לפקוד יאיר בן פנחס רבי  בא  הנה זה כעין  תורה, שם  ולומדים 
תורה  דבר אותו  ונתחדש  תורה דברי מחדשין  הצדיקים  אלו ומצא 

כאן. לפניו  מתחדש  עתה יאיר, בן פנחס רבי מלפנים, שאמר 

הבא :א ) בעולם  במחיצתו לישב  זוכה ספריו הפצת ידי המדפיסעל 
התלמידי  במחיצת ויושב זוכה תורה לאור להוציא מממונו ספרים 
הדעת ותרבה לעולם , החיבור  יצא ידו  על שהרי הספרים, מחברי חכמים 
לומדים היו לא  בירכתיים, המשכן למקצועות גנוז היה ואילו  עת , בכל
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ה הר דע הרכת, מקר עות ט בה לכם  י יר  ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹזי"ע

בפרט  ואסנ ת  ג עים מנע הרת מל מ יל מגן   דְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָה

ה לימה  לגאלה עינים  כי ן בר  צים ה ה האחרן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָר

מהימנא: הרעיא הבטיח  כבר  תא גל מן  יפק ן  א "ספרא  ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ

י ראלרחמי" עם  את יל וה  ח הה רים  אחינ ן על א ר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ימליצ והר"י , היח  בואי  , ד ה הזהר  לימ ד ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָלהבק

 לנכ עלמים  עת  ונ ע המדים, ל על רמים, ְְְְִִִִַַַַַָָָָטב

מצים . ְְִַָלי ה

קאמר מאי ידע  לא אף למה מסל ה הר לן

התבר וגדל פארת יקר  דל וה ד נ דע הקר ספר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

זהר זכרני י חאי ן  מען  רי  האלקי  הא  ח ר  ְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

לברכה, ים,ציק ים  לתתיו על  ל קד  ל מע אדם ארי  ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

 ידה חכמים ה הב א ר לן נל מאד(ההר)אף מסל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

קאמר . מאי  ידע לא אף זהרלמה  ני מאטא דה הרב (הס מת  ְְְְִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

יבמות במסכת חז "ל אמרו והנה ב.  ע"ב)בו. צ "ו דובבות(דף שפתותיו
הוא גם מותו, אחרי  חי החכם  שיהיה הגורם זה ולפי שם , כדאיתא  וכו'
בא כשהוא ספק ואין להחיותו, גרם הוא  שהרי  במחיצתו, ויושב  זוכה 
לקבל  לקראתו יוצאין  מרחמוהי סיעת  עם  בעצמו  החכם הבא, לעולם 

ע"ב)פניו. כ"ג דף וישלח פרשת אברהם  בן בספרו איסטרולסה  מהרח"א .(הגאון
הצדיק:ב) נשמת הוא  הצדיק של לעיין הספר ונא  שם , עיין וכו' בחלום 

"צדקה  לספר  אמן, עלינו  יגן זכותו זוננפלד מהרי "ח  הגה"צ בהסכמת 
לאור. הוצאה אודות "תורהומשפט", בספרו  זצ "ל פלאגי  מהר"ח עוד  (ראה

ריז) אות  ס' מ"ע  אמן ,וחיים ", עלינו יגן זכותו מסאדיגורא האדמו "ר גם  .
הוא הצדיק של  והספר  והנפש, הגוף  בשביל הוא להצדיק שהציון מביא 

הצדיק. לנשמת
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מעז ז) פס  ים,. כל  הר ין חמ ללמד עצמ לקע וראי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹ

 נלת כלז להאיר פ ל ד ל ות ן דל עלת  ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָוה א 

הם , נעם  לזת רעת ותאות רע ת  מת קצים  ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלכת

.פה ל פעים לחטאים ותן מרא  אצע והא (מרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מ') את נתןלהחיד"א וכן  אמר. בה לבעל ן האר"י מרן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ים, כל נים א זהר ין  לקעחמה  ורי  מ רי  נהג  וכן ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ט בים . אחד  ניהם  א הר, א נית ילה,  דרהלמ) ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

מ') את להחיד"א אצע מאד. חב ה א רה ח י מעלת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

מ על חדים ,מים מים נה  דה הר  אמר עד  , ְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

עי לצן ולאמר ארץ וליסד מים  "לנטע אמר: התב ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹועליו

הא  ר דלה ף עה עי, א א עי קרי  אל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאה",

גם לעון בפרט חאת לכל עון לכל ד ל ן  והא ,' ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָוכ

וגם  .'וכ ח בהרית  מבין  אין אף דה ההר ספר לד  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

בלבד  המעיט ואחד ה רה  ואחד  חים.  ח אןכ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

למים. ל(ח  ער יעץ  (לא ִִִֵֵֶֶֶַַָ

ה פ ה  קדם חד זהר למר

ה פה יד קדם זהר מעט להיד ר צים  אם להאברכים  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

חסיד. להי ת יכלים  ן ם  ה , חד זהר   ידְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

מטלין ) אר רי  דה הרב  ם אהרן )ברי ילמד. זכה  אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ

מה ל ת  יראל יצא תזכ י אמרת,  ד ה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹהר

ללילה . ילמדמה  כן י  על  אף ,להבינ זכה א ואף ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

המה, מז הא  י  רחמיו הן רב ה א  ר ד וה ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָֹ

י ה הר , לן לד  זכת פרט   ל מ אל ת ל  ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹימא

ני לי מגמם הא י  על אף יק נייחא ואיה א  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

 ר  דה זה זכת רקיע מאן ספן מאן ח ב ְִִֶַַַַָָָָָָמאן 
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רצן. יהי  ן  אמן  אל, לצן בא ויד ג  ויחי ימהר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָהא 

הדמנים)  תב הד סדר המים, ער (ס ר אם . ורעי, אחי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָ

מעלת יא למים ד לה  האיל חילא יף וכה  ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

ארץ  ר ו , דה ההר  ספר לד ל רברבי  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאילנא 

ה ר, הלת מן חפי רצצים  לח  זעיתלהב לא  האי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

קבע  ער לקע לדים למע אזן להאיר האדם ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹלב

.'כ המקלים ספרי אר  ב נים דה הר י ם ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹֻכל 

ה יצץ) ער ה י, ער העבדה ,  ר ו (יס ד .עצמ לק ע ראי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹֹ

י ם, כל  זהר ים  חמ ות ןללמד  דלה עלת והא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

מת קצים , לכת  ,נלת כלז  להאיר פל ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָד ל

ות ן מרא  והא הם, נעם  לזת רע ת , ותאות ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹרעת

.פ ה ל פעים  זכרנלחטאים האר"י מרן  נתן וכן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

א זהר ים   חמ אמר בה לבעל  ן ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלברכה 

י ם, כל  מרינ נים דה די ור י מ רי  נהג  וכן ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ

צבי. רי  ְִִַַָהרב

ביל  מקאמארנא, איזיק יצחק רי הרב  רינלמ תי מצו ל "א)(נתיב  סימן  א' את הרה  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

הרים ים  עד אלל חד מרא ים ארעים  זהר ני ללמד

ספריםיען כה ועד   מל א על הקמת סף ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ

מאד הלהיב ארעים קד ים ההר ה ני ללמד ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹֹֹ

ה רים ים עד  אלל  חד רא זהים להסמי י (ואלי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ

ה רים ים  ודא עה א ר ה בה  חן את  נח ו פח ו ' ת ן תב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמה

ע אה  אא היא נח יתירהתבת אר  בי אמצעיתא  עדא ה א ילי חן  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ה בה  חנ ת הרים  ים  הר"א באר וכתב ע אהאר אא בה והא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

תבתחים  וזהחד מרא הידעים  ים  ארעים  הם  ים אר עים  מץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

נח תבת גונא איהי זהר ה ני  על איתא  מהימנא ורעיא דע .אלל  'וכ ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
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מעז ז) פס  ים,. כל  הר ין חמ ללמד עצמ לקע וראי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹ

 נלת כלז להאיר פ ל ד ל ות ן דל עלת  ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָוה א 

הם , נעם  לזת רעת ותאות רע ת  מת קצים  ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלכת

.פה ל פעים לחטאים ותן מרא  אצע והא (מרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מ') את נתןלהחיד"א וכן  אמר. בה לבעל ן האר"י מרן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ים, כל נים א זהר ין  לקעחמה  ורי  מ רי  נהג  וכן ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ט בים . אחד  ניהם  א הר, א נית ילה,  דרהלמ) ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

מ') את להחיד"א אצע מאד. חב ה א רה ח י מעלת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

מ על חדים ,מים מים נה  דה הר  אמר עד  , ְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

עי לצן ולאמר ארץ וליסד מים  "לנטע אמר: התב ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹועליו

הא  ר דלה ף עה עי, א א עי קרי  אל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאה",

גם לעון בפרט חאת לכל עון לכל ד ל ן  והא ,' ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָוכ

וגם  .'וכ ח בהרית  מבין  אין אף דה ההר ספר לד  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

בלבד  המעיט ואחד ה רה  ואחד  חים.  ח אןכ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

למים. ל(ח  ער יעץ  (לא ִִִֵֵֶֶֶַַָ

ה פ ה  קדם חד זהר למר

ה פה יד קדם זהר מעט להיד ר צים  אם להאברכים  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

חסיד. להי ת יכלים  ן ם  ה , חד זהר   ידְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

מטלין ) אר רי  דה הרב  ם אהרן )ברי ילמד. זכה  אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ

מה ל ת  יראל יצא תזכ י אמרת,  ד ה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹהר

ללילה . ילמדמה  כן י  על  אף ,להבינ זכה א ואף ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

המה, מז הא  י  רחמיו הן רב ה א  ר ד וה ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָֹ

י ה הר , לן לד  זכת פרט   ל מ אל ת ל  ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹימא

ני לי מגמם הא י  על אף יק נייחא ואיה א  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

 ר  דה זה זכת רקיע מאן ספן מאן ח ב ְִִֶַַַַָָָָָָמאן 
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רצן. יהי  ן  אמן  אל, לצן בא ויד ג  ויחי ימהר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָהא 

הדמנים)  תב הד סדר המים, ער (ס ר אם . ורעי, אחי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָ

מעלת יא למים ד לה  האיל חילא יף וכה  ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

ארץ  ר ו , דה ההר  ספר לד ל רברבי  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאילנא 

ה ר, הלת מן חפי רצצים  לח  זעיתלהב לא  האי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

קבע  ער לקע לדים למע אזן להאיר האדם ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹלב

.'כ המקלים ספרי אר  ב נים דה הר י ם ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹֻכל 

ה יצץ) ער ה י, ער העבדה ,  ר ו (יס ד .עצמ לק ע ראי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹֹ

י ם, כל  זהר ים  חמ ות ןללמד  דלה עלת והא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

מת קצים , לכת  ,נלת כלז  להאיר פל ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָד ל

ות ן מרא  והא הם, נעם  לזת רע ת , ותאות ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹרעת

.פ ה ל פעים  זכרנלחטאים האר"י מרן  נתן וכן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

א זהר ים   חמ אמר בה לבעל  ן ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלברכה 

י ם, כל  מרינ נים דה די ור י מ רי  נהג  וכן ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ

צבי. רי  ְִִַַָהרב

ביל  מקאמארנא, איזיק יצחק רי הרב  רינלמ תי מצו ל "א)(נתיב  סימן  א' את הרה  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

הרים ים  עד אלל חד מרא ים ארעים  זהר ני ללמד

ספריםיען כה ועד   מל א על הקמת סף ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ

מאד הלהיב ארעים קד ים ההר ה ני ללמד ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹֹֹ

ה רים ים עד  אלל  חד רא זהים להסמי י (ואלי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ

ה רים ים  ודא עה א ר ה בה  חן את  נח ו פח ו ' ת ן תב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמה

ע אה  אא היא נח יתירהתבת אר  בי אמצעיתא  עדא ה א ילי חן  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ה בה  חנ ת הרים  ים  הר"א באר וכתב ע אהאר אא בה והא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

תבתחים  וזהחד מרא הידעים  ים  ארעים  הם  ים אר עים  מץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

נח תבת גונא איהי זהר ה ני  על איתא  מהימנא ורעיא דע .אלל  'וכ ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
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מהר"א) זהר ני לאר ה ציא  (הקמת ה ם . חצי אל ל   בחד ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

האמת חכמת ו לחןלמד  יסף בית טר למד  הם  וחצי  ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ

הסקים ל עם ול לב וסה וכר  הנה   רא הלכת  ְְְְְִִִִַַָָָָָָֹֻער

להם , חכמת ה כים אם י  למד לא בה  ימי  בערת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הה ים  ל ד  רה לס ת ר ין במים וקא, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהאמת

ילוה הר פנה אר  ל רית הם בעזרת וכצא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

רצן. יהי  ן  אמן ע')ותצליח רק הכלית חלק  דה (עב דת  . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

.ולהי ת  מת הל יד  אלל  חד ה נים ספר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

הקמה)  מל ְִֵֶֶַַָָ(א

אין י ,לב הדה הכינה וצער על סבל מהימנא רעיא מ ה
הרה סד ת ללמד רצים אינם זה,  לסייע רצים  חכמים  הלמידי

ויחי והאר ר ת על פר דה ליהדה)החים יעקב (בר ת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹ

אחר ן , אל  והא ראן, אל הא  מה  ְְֲִִֵֵֵֶַֹיאר,

דה זהר ה 'א"דאמר 'היה ,"היה "–מהר "ת"מ'ה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ט) א עם ,(קהלת לגא ל  רצה הרה  נ תן  מהימנא רעיא מה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹואין 

טלנים  ספרל עסקים  אינם  לא קרא  דה [בהר , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

למדהזהר  דלים י גם הארץ" דבכל"עי ם, מסיף ,[ ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רה  ל   יינ  נ היה  צרי לגאלה, הראי  זמן  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָעם

חלקיה, ד' – הפרד "ס כל הרה עסק ח  ירה א  דפר) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הין") ית  אל  "הביאני הסק על  י רים ,הירים ס בלים  ח "ו לאו ואם  , ְְֱִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ק  עכת"ד. נגאלים, יראל עם  הרה ח  ידי  על  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹורק

ראית רת  דה זהר אמר מה כח)חזי לן(ף : ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

י ראל אדם  ל מעה נתן מי  והרי אלעזר, ר י אמר : דְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה

 למד לא  וכי  ? אמר וא ה ני , :ל אמר מו)במה? (יעיה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לא מה ולכן  ו אי . הא  ,ל אמר אחרית !? מראית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹמיד 
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אדם, נקרא  והא  לאמת, לאדם האחרנה  ל ת נאמר בגלל ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

לא לאדם  האמצעי עד נאמר וכן  .נג ם אא עזר, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻמצא 

מהלת. כינה  ציא עזר ת במצא  ב)זה ה (שמות ופן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לא  אמר , מ תבדמ הא מה .אי אין י  ו רא  ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכה

האדם . על ר מה אלהים ה' ול  זמן תא . נג עזר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמצא

וא א . א א  אלהים ה ל ת ה' ז  רמה  אמר  שית(ברא, ְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

נה טו) אין וין . מה על ילה אברם . על נפלה  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹותרמה

אא מי ? ל מלעתיו  מ לעתיו  אחת וח  גלת. ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאא 

והא מהם, אחד  וא א  אא נטל ה בירה ל עלמת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמאתם

 אמר ר  זה   ח ה ר  וס ר  בנה. יפה לבן, ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹצד

ו) ני(שם נאמר ועליו אדם, מ ה ל ר בר. הא  ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹם 

ולכן ח ה, פני  ו)מה באר(שיר ח ה. רה  כבנה יפה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

:מל מקכינהה וצער על סבל מהימנא רעיא דמה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

זה , לסייע ר צים  חכמים ה למידי אין  י ,לב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהדה 

נג לם אא הרה , סדת ללמד רצים מצאאינם ולא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הל ת , מן הכינה את להציא עזר מי  הא ר  דְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹה

והינה. הר מה סד ְְְְֵֵַַַָָָֻוכם

הזאת החכמה  בעסק תלויה הגאולה  כל

אפרים בדגל מיני)מחנה הינ )ר ת מה,  ר  ר וזה : ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ן תה מען  רי  ואיתא מ ה, חינת  י ודר ר כל  (י ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

מה) חינת היה  מ ה,יחאי בר  ר מה וידר מען, רי  הינ ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ה ל ת  ל  לת הינ רף, וה ה אז ה הר, ספר יחאי, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹן 

ה אה יהיה ועד.מילא  סלה אמן   ימינ מהרה נה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

הגלותוגם וקלות הקליפות בטול יהיה  ההוא החיבור ידי  על
הקטרו  כ"ד)גים והשבתת נהר ראשון מעין לאברהם תלוי.(חסד הכל
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מהר"א) זהר ני לאר ה ציא  (הקמת ה ם . חצי אל ל   בחד ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

האמת חכמת ו לחןלמד  יסף בית טר למד  הם  וחצי  ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ

הסקים ל עם ול לב וסה וכר  הנה   רא הלכת  ְְְְְִִִִַַָָָָָָֹֻער

להם , חכמת ה כים אם י  למד לא בה  ימי  בערת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הה ים  ל ד  רה לס ת ר ין במים וקא, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהאמת

ילוה הר פנה אר  ל רית הם בעזרת וכצא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

רצן. יהי  ן  אמן ע')ותצליח רק הכלית חלק  דה (עב דת  . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

.ולהי ת  מת הל יד  אלל  חד ה נים ספר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

הקמה)  מל ְִֵֶֶַַָָ(א

אין י ,לב הדה הכינה וצער על סבל מהימנא רעיא מ ה
הרה סד ת ללמד רצים אינם זה,  לסייע רצים  חכמים  הלמידי

ויחי והאר ר ת על פר דה ליהדה)החים יעקב (בר ת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹ

אחר ן , אל  והא ראן, אל הא  מה  ְְֲִִֵֵֵֶַֹיאר,

דה זהר ה 'א"דאמר 'היה ,"היה "–מהר "ת"מ'ה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ט) א עם ,(קהלת לגא ל  רצה הרה  נ תן  מהימנא רעיא מה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹואין 

טלנים  ספרל עסקים  אינם  לא קרא  דה [בהר , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

למדהזהר  דלים י גם הארץ" דבכל"עי ם, מסיף ,[ ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רה  ל   יינ  נ היה  צרי לגאלה, הראי  זמן  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָעם

חלקיה, ד' – הפרד "ס כל הרה עסק ח  ירה א  דפר) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הין") ית  אל  "הביאני הסק על  י רים ,הירים ס בלים  ח "ו לאו ואם  , ְְֱִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ק  עכת"ד. נגאלים, יראל עם  הרה ח  ידי  על  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹורק

ראית רת  דה זהר אמר מה כח)חזי לן(ף : ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

י ראל אדם  ל מעה נתן מי  והרי אלעזר, ר י אמר : דְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה

 למד לא  וכי  ? אמר וא ה ני , :ל אמר מו)במה? (יעיה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לא מה ולכן  ו אי . הא  ,ל אמר אחרית !? מראית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹמיד 
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אדם, נקרא  והא  לאמת, לאדם האחרנה  ל ת נאמר בגלל ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

לא לאדם  האמצעי עד נאמר וכן  .נג ם אא עזר, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻמצא 

מהלת. כינה  ציא עזר ת במצא  ב)זה ה (שמות ופן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לא  אמר , מ תבדמ הא מה .אי אין י  ו רא  ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכה

האדם . על ר מה אלהים ה' ול  זמן תא . נג עזר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמצא

וא א . א א  אלהים ה ל ת ה' ז  רמה  אמר  שית(ברא, ְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

נה טו) אין וין . מה על ילה אברם . על נפלה  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹותרמה

אא מי ? ל מלעתיו  מ לעתיו  אחת וח  גלת. ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאא 

והא מהם, אחד  וא א  אא נטל ה בירה ל עלמת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמאתם

 אמר ר  זה   ח ה ר  וס ר  בנה. יפה לבן, ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹצד

ו) ני(שם נאמר ועליו אדם, מ ה ל ר בר. הא  ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹם 

ולכן ח ה, פני  ו)מה באר(שיר ח ה. רה  כבנה יפה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

:מל מקכינהה וצער על סבל מהימנא רעיא דמה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

זה , לסייע ר צים  חכמים ה למידי אין  י ,לב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהדה 

נג לם אא הרה , סדת ללמד רצים מצאאינם ולא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הל ת , מן הכינה את להציא עזר מי  הא ר  דְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹה

והינה. הר מה סד ְְְְֵֵַַַָָָֻוכם

הזאת החכמה  בעסק תלויה הגאולה  כל

אפרים בדגל מיני)מחנה הינ )ר ת מה,  ר  ר וזה : ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ן תה מען  רי  ואיתא מ ה, חינת  י ודר ר כל  (י ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

מה) חינת היה  מ ה,יחאי בר  ר מה וידר מען, רי  הינ ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ה ל ת  ל  לת הינ רף, וה ה אז ה הר, ספר יחאי, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹן 

ה אה יהיה ועד.מילא  סלה אמן   ימינ מהרה נה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

הגלותוגם וקלות הקליפות בטול יהיה  ההוא החיבור ידי  על
הקטרו  כ"ד)גים והשבתת נהר ראשון מעין לאברהם תלוי.(חסד הכל
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אחור גורמת היא בה  מלהתעסק  ומניעתנו הזאת, החכמה  בעסק
ותפארתנו. מקדשנו  בית בנין  ועכוב 

חיים). לעץ ויטאל חיים  הרב (הקדמת 

גלל זה והגאלה , ה יח יאת  וע ב והרת, והענ ת האס נ ת  ל
ה אלה  מעבים – הד רת את ללמ ד  ר צים א

ל ')זהריק ני האסנת(יק ן ל  ע"ה הר "י  אמר . ְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

א גלל זה והגאלה, היח  יאת ועב והר ת , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹוהענת 

נ א ר ת בהר   הד . רת את ללמ ד  ב)ר צים  אמר(קכד, , ְְִִֶַַַַַָָָָֹֹ

מהימנא מה ל ת הרעיא  יצאים הזהר ספר יד זכת דוקא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

הד רחמים, זהר  הלימ ד י  הר ת, ד לי אר כבר  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ

ה א  פה מטהר  י  בגירסא, ם הזהר)מ עיל א ר  ספר (עיין  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ה רה  בר  י  ודע הרעה, מלכת ח  מכניע האויר , מזְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

 למד הד לים , לתלמידיו זי "ע החי האר "י  האלקים  לאְְְְְְֱֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹ

לטהרת בה לבעלי  וכן להגה, יד על לזת גירסא, ְְְְְְְְֲֳִִֵֵַַַַַָָָָָָזהר 

בתם. לקלת זיע"אנמתם , הרמח "ל עצת מנ ק בר  וא ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָ

,לנ הנח בר רציפת, גירסא  דה זהר חברה  ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָללמ ד 

,טהר לרח  וזכינ ,עלינ ה מים ל  מד   יג )ונצלנ ז רק (נאל  ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מא" ענני  עם ראל!"ואר י וגבר  ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ

מעניןעל י ראל דלי  וברי ז"ל, הר "א  ברי זה נא  רא ן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

יאמר וע ה , דה הזהר לימד  לעסק העה ְְִֵַַַַַַַַַָָָָָח בת

 יקנטר ולא ום ",  זעם טן... י "חתם  ונא רם  ְְְְְְְְֲִִִַָָָָֹֹק ל

לכל המגידים , יאמר י נעם  ולמעים  והמזידים , הגגים  ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָֹעד

מ חברים , י ראל ל  יחד  הד לים , עם הטים  יראל  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאי

ל  לי לנ נפלאים , באח ת אהבה  העדרים , ל  ק י י ְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָ

מצים .  ְִֵֵַעינינ
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בריבזכ ת   מיתק ה', מיח  הא ע"ה  לה וד  נינ אד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

יחזקאל יט)הביא לז  ה '(רק  אד ני  אמר  ה אלהם ר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

חבריו  י ראל ובטי  אפרים יד א ר י סף עץ את לקח  אני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהה

אחד  והי אחד  לעץ  ועיתם  יהדה עץ  את עליו אתם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָונתי 

כז)ידי: כדכה, לז  רק  אחד(יחזקאל  ור עה  עליהם  מל דוד ועבי  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

על ב וי א תם, וע מרי וח תי  ילכ במטי לכם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻיהיה

ב וי אבתיכם  ב ב י אר  ליעקב לעבי  נתי  אר  ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהארץ

להם ניא עבי ודוד  עלם עד בניהם  בני  בניהם  הה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעליה

לי  יהי והה לאלקים  להם והייתי  עליהם  מ ני  והיה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלעלם :

ה ' מ יח  מהימנא רעיא  מ ה נ מת ע"ה הר"י בזכת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלעם .

אחר ן  אל והא  ראן אל ויחי)הא החים ע(אר  בימינ , ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָ

מהימנא הרעיא  נ ויתקיים  עלמים  עת  וי ראל  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָיהדה 

נכר , אל ע ואין א  בגין רחמי  גלתא יפקן א ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָספרא 

אחד :  מ אחד ה' יהיה ההא ם  הארץ ל על למל ה' ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהיה

ט) יד רק  אמן.(זכריה  ימינ מהרה , ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

להדיסוזאת אחד  לכל מצוה מר  הא פרים למ דעי , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ

ר צה , ולן פה איל ר צה את ה המזה וכל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ציקים. לבנים וזכה לעד  עמדת תזכ זכ תהר ים ח בגדל  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לראת יז ה ה, דה לפעל והמס עים  העזרים  ל ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָהרים 

קר ב  נזה  א ר עד  קד ה, ונחת  ענ ג רב חלציהם  ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמצאי 

 צרנ לי לעבד   לבבנ לטהר ונזה טהרה, ר ח   עלינ הם  ְְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹערה

הרעיא הבטחת תקם  ,מאדנ בכל  ננפ בכל חנ ְְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֻכל 

 נכ רחמי". לתא מן  י יפקן ההר, ספר "האי  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמהימנא 

אתגליא האי רא "זאה הר"י  נבאת  נ קם  נז ה ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻאחד

 לת בסג  י" יחנ מ וד  ן  ,עינינ ותחזנה  רר " קראתם  ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

אל זאת  ב כר  , אלקינ והדר  "עז" ,ויגאלנ יבא   פיי ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹמל
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אחור גורמת היא בה  מלהתעסק  ומניעתנו הזאת, החכמה  בעסק
ותפארתנו. מקדשנו  בית בנין  ועכוב 

חיים). לעץ ויטאל חיים  הרב (הקדמת 

גלל זה והגאלה , ה יח יאת  וע ב והרת, והענ ת האס נ ת  ל
ה אלה  מעבים – הד רת את ללמ ד  ר צים א

ל ')זהריק ני האסנת(יק ן ל  ע"ה הר "י  אמר . ְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

א גלל זה והגאלה, היח  יאת ועב והר ת , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹוהענת 

נ א ר ת בהר   הד . רת את ללמ ד  ב)ר צים  אמר(קכד, , ְְִִֶַַַַַָָָָֹֹ

מהימנא מה ל ת הרעיא  יצאים הזהר ספר יד זכת דוקא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

הד רחמים, זהר  הלימ ד י  הר ת, ד לי אר כבר  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ

ה א  פה מטהר  י  בגירסא, ם הזהר)מ עיל א ר  ספר (עיין  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ה רה  בר  י  ודע הרעה, מלכת ח  מכניע האויר , מזְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

 למד הד לים , לתלמידיו זי "ע החי האר "י  האלקים  לאְְְְְְֱֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹ

לטהרת בה לבעלי  וכן להגה, יד על לזת גירסא, ְְְְְְְְֲֳִִֵֵַַַַַָָָָָָזהר 

בתם. לקלת זיע"אנמתם , הרמח "ל עצת מנ ק בר  וא ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָ

,לנ הנח בר רציפת, גירסא  דה זהר חברה  ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָללמ ד 

,טהר לרח  וזכינ ,עלינ ה מים ל  מד   יג )ונצלנ ז רק (נאל  ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מא" ענני  עם ראל!"ואר י וגבר  ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ

מעניןעל י ראל דלי  וברי ז"ל, הר "א  ברי זה נא  רא ן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

יאמר וע ה , דה הזהר לימד  לעסק העה ְְִֵַַַַַַַַַָָָָָח בת

 יקנטר ולא ום ",  זעם טן... י "חתם  ונא רם  ְְְְְְְְֲִִִַָָָָֹֹק ל

לכל המגידים , יאמר י נעם  ולמעים  והמזידים , הגגים  ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָֹעד

מ חברים , י ראל ל  יחד  הד לים , עם הטים  יראל  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאי

ל  לי לנ נפלאים , באח ת אהבה  העדרים , ל  ק י י ְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָ

מצים .  ְִֵֵַעינינ
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בריבזכ ת   מיתק ה', מיח  הא ע"ה  לה וד  נינ אד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

יחזקאל יט)הביא לז  ה '(רק  אד ני  אמר  ה אלהם ר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

חבריו  י ראל ובטי  אפרים יד א ר י סף עץ את לקח  אני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהה

אחד  והי אחד  לעץ  ועיתם  יהדה עץ  את עליו אתם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָונתי 

כז)ידי: כדכה, לז  רק  אחד(יחזקאל  ור עה  עליהם  מל דוד ועבי  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

על ב וי א תם, וע מרי וח תי  ילכ במטי לכם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻיהיה

ב וי אבתיכם  ב ב י אר  ליעקב לעבי  נתי  אר  ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהארץ

להם ניא עבי ודוד  עלם עד בניהם  בני  בניהם  הה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעליה

לי  יהי והה לאלקים  להם והייתי  עליהם  מ ני  והיה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹלעלם :

ה ' מ יח  מהימנא רעיא  מ ה נ מת ע"ה הר"י בזכת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלעם .

אחר ן  אל והא  ראן אל ויחי)הא החים ע(אר  בימינ , ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָ

מהימנא הרעיא  נ ויתקיים  עלמים  עת  וי ראל  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָיהדה 

נכר , אל ע ואין א  בגין רחמי  גלתא יפקן א ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָספרא 

אחד :  מ אחד ה' יהיה ההא ם  הארץ ל על למל ה' ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהיה

ט) יד רק  אמן.(זכריה  ימינ מהרה , ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

להדיסוזאת אחד  לכל מצוה מר  הא פרים למ דעי , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ

ר צה , ולן פה איל ר צה את ה המזה וכל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ציקים. לבנים וזכה לעד  עמדת תזכ זכ תהר ים ח בגדל  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לראת יז ה ה, דה לפעל והמס עים  העזרים  ל ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָהרים 

קר ב  נזה  א ר עד  קד ה, ונחת  ענ ג רב חלציהם  ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמצאי 

 צרנ לי לעבד   לבבנ לטהר ונזה טהרה, ר ח   עלינ הם  ְְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹערה

הרעיא הבטחת תקם  ,מאדנ בכל  ננפ בכל חנ ְְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֻכל 

 נכ רחמי". לתא מן  י יפקן ההר, ספר "האי  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמהימנא 

אתגליא האי רא "זאה הר"י  נבאת  נ קם  נז ה ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻאחד

 לת בסג  י" יחנ מ וד  ן  ,עינינ ותחזנה  רר " קראתם  ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

אל זאת  ב כר  , אלקינ והדר  "עז" ,ויגאלנ יבא   פיי ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹמל
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לחודש א

וּ בדראא  רׁש עים בּ עצת הל א אׁש ר האיׁש  אׁש רי
יׁש ב: א לצים ׁש ב וּ במוֹ  עמד א אםבחּט אים כּ י 

נפלי למפלת 
וגו' האיש א)אשרי  א ]:(א, לפרק  תהלי בקל[שימוש יתיה כתוב

עד יצליח "צבי יעשה אשר מ"וכל  א' כיצד, אלת "ד. שלו  וש ,
יהי וכתוב .רשעי דר מ ד' יצליח, מ ח' ,כ לא מ ל' אשרי,

לאשה שתעשה  אלת "ד מלפני פלונית )רצו בת תפיל(פלונית שלא 

תהלי שימוש

אפ הקב "ה  לפני רה לי ת א חביבי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָה 
להחית , לחית  רת  ונ נה לע לי יה זמְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

ממר מל הא  מר חכ ְְִִִַַָָָָָה למיד

חפצ וֹ ּכ י  ה' ּב תוֹ רת ב )אם  בלק:(א, פ' במדבר ר"ב.)[זוהר עוֹ ד ](דף ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

ואמר , כ )ּפ תח  לה לּ חם(דברים ר בּ ים ימים עיר  אל  תצוּ ר כּ י  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
וגוֹ '. לתפשׂ ּה  ה ּת וֹ רה,עליה וּ ׁש בילי דּ רכי הם  טוֹ בים  כּ ּמ ה ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

אדם, לבני טוֹ ב וֹ ת כּ ּמ ה עצוֹ ת, כּ ּמ ה י ׁש  ודבר דּ בר בּ כל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

תהלי זוהר 

תהלים:* שמוש  הפסוקיםספר מן היוצאים  המלאכים  ושמות  סגולות 
ובתוכם עולם גדולי כל כבר  הסכימו הזה הקדוש הספר  על בתהלים .

בתשובה ז"ל קי"ג)הרשב"א  מקומות.(סימן  מראה זה על הוספנו 

 תהלי שימוש עני
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יהו ולילה:ּב תוֹ רת יוֹ מם יהגּ ה וּ בתוֹ רתוֹ  חפצוֹ  
ּב עּת וֹ ג  יּת ן ּפ ריוֹ  אׁש ר מים ּפ לגי על ׁש תוּ ל כּ עץ והיה

סלה . אמ אמ אמ עול ועד מעתה שלמה  רפואה ותרפאנה
עליה . ותלוהו 

תהלי שימוש

צד לכל ׁש ּמ אירוֹ ת מרגּ ל יּ וֹ ת  ׁש אין כּ ּמ ה בּ ּת וֹ רה דּ בר  ל ואין  , ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ויׁש  כּ פׁש וּ טוֹ , הוּ א זה ּפ ס וּ ק צד. לכל  מאירים נרוֹ ת כּ ּמ ה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַבּ וֹ 
.ׁש צּ רי למי להזהיר  עלי וֹ נה חכמה בּ וֹ  ויׁש  מדר ׁש וֹ , כּ פי  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ וֹ 
בּ ּה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ּת מיד . בּ ּת וֹ רה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  חלקוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

בּ וֹ  כּ תוּ ב א)?מה יהגּ ה(תהלים וּ בת וֹ רתוֹ  חפצוֹ  ה' בּ תוֹ רת אם כּ י  ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
לזה  ּסמו זה לּמ ה כּ עץ. והיה ולילה, מי י וֹ מם  אלּ א ? ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

כּ עץ  אלּ א יבׁש , כעץ  יהיה א ולילה, יוֹ מם בּ ּת וֹ רה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
קל ּפ וֹ ת, בּ וֹ  ויׁש  ׁש ר ׁש ים, בּ וֹ  י ׁש  אילן מה מים. ּפ לגי  על ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָׁש תוּ ל 
בּ וֹ  וי ׁש  ּפ רחים, בּ וֹ  ויׁש  עלים, בּ וֹ  וי ׁש  ענפים, בּ וֹ  וי ׁש  מח, בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְוי ׁש 
דּ ברי  גּ ם לׁש בעים, עשׂ ר , לׁש בעה עוֹ לים אלּ וּ  ס וּ גים ׁש בעה - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ רי 
חכמה, ׁש ר וֹ מז רמז דּ רׁש , הּמ קרא, ּפ ׁש ט  בּ הם י ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָתוֹ רה
ּפ סוּ ל  אלּ וּ , על אלּ וּ  נסּת רים סוֹ ד וֹ ת טמירים, סוֹ דוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִגּ ימטריּ אוֹ ת,

תהלי זוהר 

יצא קבלה. מספרי החדש תהלים שמוש הוספנו החסרים  ובמקומות
ה'תשע"ד. ניסן חודש  ראש העולמי הזוהר מפעל  ע"י לאור 

תורתהקדמה : האצילנו, ממרום  עלינו נקרא ה ' שם  כי העמים לכל ידוע
והמגנה  המצלת והיא הקב "ה  של שמותיו כולה  והתורה לנו נתן אמת 
תהלים ספרי חמשת  גם וכו'. עליך תשמור  בשכבך  כאמרו המקרים  מן

 תהלי שימוש עני
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מתּפ טים והלאה מכּ אן והּת ר. אּס וּ ר  וטהוֹ ר , טמא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוכ ׁש ר ,
בּ חכמה. חכם אינוֹ  - א ואם ו דּ אי. כּ עץ  והיה צד, לכל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהענפים

לפני בּ א בּ ּת וֹ רה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם חביבים כּ ּמ ה וּ ראה ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

תהלי זוהר 

ונפלאות נוראות  סודות וכמה וכמה תורה חומשי חמשה כנגד המכוונים
משתמשים היו הראשונים  ובדורות מרעתו . האדם ולהציל להגן  בהם 
וכבר וכו'. פגעים  של משיר  בגמרא להדיא כדמוכח תהלים  בשמוש
עליה  קמסהיד רבה גברא מאן וחזי עולם גדולי כל בזה הסכימו
לוחש  גבי כתב חלק בפרק ריב"ז  וכן קי "ג. סימן  בתשובה ז "ל הרשב "א
ולהתרפאות עליו ללחוש  מותר קדחת  לו יש אם  לשונו וזה מכה על
שם. עיין יוצאה אשה במה  פרק בגמרא  מבואר  עוד וכו '. תורה בדברי 
האומרו  שכל לך לומר זיי"ן שום  בו אין  נועם  בויהי  כי תשב"ץ כתב וכן
לא כי הרבים  את בו לזכות נעים ומה טוב מה והנה זיין. כלי  מכל נצול
ושרים דאנשים  בפומייהו  מרגלא לעולמים  היה וכבר  הוא חדש 

מלפנינו. היו אשר  ותמימים 
תהלים: שימוש  ספר עם תהלים זוהר לספר השער זכינו פתח  ב"ה

הוספות עם  תהלים לזוהר  תהלים  שימוש  הספר  את לאור  להוציא
דורו  על  חז "ל דברי לקיים  כדי  זיע"א , החסידות וגדולי  הקבלה מחכמי 

ע"ה: חי איש  הבן שביאר  כפי צדקנו משיח של
כמו האמת ] [בחכמת בה  ילמדו הכל לעתיד  הטוב  הרי"ח נבואת 

תהלים: נעדרת,שלומדים  תהא האמת  בא דוד שבן דור חז"ל אמרו
זי "ע הטוב הרי"ח למרן  יהוידע בן בניהו בספר  צז .)וביאר  וזל"ק:(סנהדרין  :

והעוסקים  תרבה  הסוד חלק הוא האמת חכמת כלומר נעדרת, והאמת
פרטיים  אנשים  יש עתה נמי אי  הקבלה. בלימוד עדרים  עדרים יהיו

אבל בסתר , זוית בקרן אחד כל  קבלה  כמולומדים בה ילמדו הכל לעתיד 
המדרש. בבית  עדרים עדרים ותמצאם תהלים , עכל"ק.שלומדים 

 תהלי שימוש עני
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יהו ולילה:ּב תוֹ רת יוֹ מם יהגּ ה וּ בתוֹ רתוֹ  חפצוֹ  
ּב עּת וֹ ג  יּת ן ּפ ריוֹ  אׁש ר מים ּפ לגי על ׁש תוּ ל כּ עץ והיה

סלה . אמ אמ אמ עול ועד מעתה שלמה  רפואה ותרפאנה
עליה . ותלוהו 

תהלי שימוש

צד לכל ׁש ּמ אירוֹ ת מרגּ ל יּ וֹ ת  ׁש אין כּ ּמ ה בּ ּת וֹ רה דּ בר  ל ואין  , ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ויׁש  כּ פׁש וּ טוֹ , הוּ א זה ּפ ס וּ ק צד. לכל  מאירים נרוֹ ת כּ ּמ ה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַבּ וֹ 
.ׁש צּ רי למי להזהיר  עלי וֹ נה חכמה בּ וֹ  ויׁש  מדר ׁש וֹ , כּ פי  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ וֹ 
בּ ּה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ּת מיד . בּ ּת וֹ רה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  חלקוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

בּ וֹ  כּ תוּ ב א)?מה יהגּ ה(תהלים וּ בת וֹ רתוֹ  חפצוֹ  ה' בּ תוֹ רת אם כּ י  ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
לזה  ּסמו זה לּמ ה כּ עץ. והיה ולילה, מי י וֹ מם  אלּ א ? ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

כּ עץ  אלּ א יבׁש , כעץ  יהיה א ולילה, יוֹ מם בּ ּת וֹ רה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
קל ּפ וֹ ת, בּ וֹ  ויׁש  ׁש ר ׁש ים, בּ וֹ  י ׁש  אילן מה מים. ּפ לגי  על ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָׁש תוּ ל 
בּ וֹ  וי ׁש  ּפ רחים, בּ וֹ  ויׁש  עלים, בּ וֹ  וי ׁש  ענפים, בּ וֹ  וי ׁש  מח, בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְוי ׁש 
דּ ברי  גּ ם לׁש בעים, עשׂ ר , לׁש בעה עוֹ לים אלּ וּ  ס וּ גים ׁש בעה - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ רי 
חכמה, ׁש ר וֹ מז רמז דּ רׁש , הּמ קרא, ּפ ׁש ט  בּ הם י ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָתוֹ רה
ּפ סוּ ל  אלּ וּ , על אלּ וּ  נסּת רים סוֹ ד וֹ ת טמירים, סוֹ דוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִגּ ימטריּ אוֹ ת,

תהלי זוהר 

יצא קבלה. מספרי החדש תהלים שמוש הוספנו החסרים  ובמקומות
ה'תשע"ד. ניסן חודש  ראש העולמי הזוהר מפעל  ע"י לאור 

תורתהקדמה : האצילנו, ממרום  עלינו נקרא ה ' שם  כי העמים לכל ידוע
והמגנה  המצלת והיא הקב "ה  של שמותיו כולה  והתורה לנו נתן אמת 
תהלים ספרי חמשת  גם וכו'. עליך תשמור  בשכבך  כאמרו המקרים  מן
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מתּפ טים והלאה מכּ אן והּת ר. אּס וּ ר  וטהוֹ ר , טמא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוכ ׁש ר ,
בּ חכמה. חכם אינוֹ  - א ואם ו דּ אי. כּ עץ  והיה צד, לכל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהענפים

לפני בּ א בּ ּת וֹ רה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם חביבים כּ ּמ ה וּ ראה ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

תהלי זוהר 

ונפלאות נוראות  סודות וכמה וכמה תורה חומשי חמשה כנגד המכוונים
משתמשים היו הראשונים  ובדורות מרעתו . האדם ולהציל להגן  בהם 
וכבר וכו'. פגעים  של משיר  בגמרא להדיא כדמוכח תהלים  בשמוש
עליה  קמסהיד רבה גברא מאן וחזי עולם גדולי כל בזה הסכימו
לוחש  גבי כתב חלק בפרק ריב"ז  וכן קי "ג. סימן  בתשובה ז "ל הרשב "א
ולהתרפאות עליו ללחוש  מותר קדחת  לו יש אם  לשונו וזה מכה על
שם. עיין יוצאה אשה במה  פרק בגמרא  מבואר  עוד וכו '. תורה בדברי 
האומרו  שכל לך לומר זיי"ן שום  בו אין  נועם  בויהי  כי תשב"ץ כתב וכן
לא כי הרבים  את בו לזכות נעים ומה טוב מה והנה זיין. כלי  מכל נצול
ושרים דאנשים  בפומייהו  מרגלא לעולמים  היה וכבר  הוא חדש 

מלפנינו. היו אשר  ותמימים 
תהלים: שימוש  ספר עם תהלים זוהר לספר השער זכינו פתח  ב"ה

הוספות עם  תהלים לזוהר  תהלים  שימוש  הספר  את לאור  להוציא
דורו  על  חז "ל דברי לקיים  כדי  זיע"א , החסידות וגדולי  הקבלה מחכמי 

ע"ה: חי איש  הבן שביאר  כפי צדקנו משיח של
כמו האמת ] [בחכמת בה  ילמדו הכל לעתיד  הטוב  הרי"ח נבואת 

תהלים: נעדרת,שלומדים  תהא האמת  בא דוד שבן דור חז"ל אמרו
זי "ע הטוב הרי"ח למרן  יהוידע בן בניהו בספר  צז .)וביאר  וזל"ק:(סנהדרין  :

והעוסקים  תרבה  הסוד חלק הוא האמת חכמת כלומר נעדרת, והאמת
פרטיים  אנשים  יש עתה נמי אי  הקבלה. בלימוד עדרים  עדרים יהיו

אבל בסתר , זוית בקרן אחד כל  קבלה  כמולומדים בה ילמדו הכל לעתיד 
המדרש. בבית  עדרים עדרים ותמצאם תהלים , עכל"ק.שלומדים 

 תהלי שימוש עני



יתה זוהר הלימוד4 תשרי סדר א ליו

אתהלי מזמור  | לחודש  א | ראשו ספר

ּת לוּ י  ׁש הדּ ין בּ זמן ׁש אפ לּ וּ  הוּ א,  ּבּ ר ו ונ ּת נההּק דוֹ ׁש  בּ עוֹ לם  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עליהם, מצוּ הוּ  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  להׁש חית, לּמ ׁש חית ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְרׁש וּ ת
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  להם אוֹ מר וכ בּ ּת וֹ רה, הּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעל 
לפני  ׁש חטאוּ  הרבּ ים  החטאים בּ גלל עיר , אל  תצוּ ר כּ י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִהוּ א:

רבּ ים זּ ה מה רבּ ים, ימים בדין. אחר ?והתחיּ ב וּ  זה ימים  (שלשה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
רבים) ימים עיר  אל תצור  כי כאן אף רבים. ימים נקראו זהזה ימים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְׁש ׁש ה

ׁש ׁש ה הם רבּ ים  ׁש יּ מים לנוּ  מ נּ ין בּ עיר . דּ בר ׁש נּ וֹ דע זה ?אחר ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 

וישלח פרשת בראשית  קעט.)ובזוהר  ותàŁחõת(דף Łàירים ראה, àְְְְִִִֵָֹא
מ äם החכמה, àסõדõת עליõנים  äדברים סõדõת ãà Ł י âוד Łאמר äלêְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָה
אõמר והיה âוד על Łדñה ר äח õŁרה Łהיה ,Łדñ ה àרäח ä נאמר êéŁְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻם

החכמה. àס õדõת  äנאמר êéם ולכן  Łְְְְִֵֶֶַָָָָָֻירה ,
את שמזמר מפני חקך לי  היו זמירות המלך דוד קראו  שהתהלים וידוע
נקראים הקדוש  הזוהר לומדי וכן והמקטרגים, והרשעים  הקוצים  כל
ומטהרים ומנקים הקדושה השכינה  מתקני שהם  כלומר חקלא, מחצדי 
זהו  עכשיו כי הרשעים, ומכל  רב  מהערב אותם  ומבדילים ישראל את 
ונראה  סמוך שבת ערב  השישי, האלף סוף  והקדוש הטהור  הבירור  זמן

אכי "ר. ברחמים  בימינו במהרה  שיבוא  המשיח לביאת 
אומר  המלך יב)דוד קיח פרק קõצים(תהילים  Ł אé äעכâ כדבõרים  ְְֲִִִִֵַֹ"ס äàני

המילים ידי  על  איך? אכריתם, אמילם  פירוש אמילם ". éי ה' Łàְֲִִֵַם 
"מחצדי  נקראים  הקדוש  הזוהר  שלומדי וידוע שאומר! הקדושות

נשא  אדרא  בזוהר  כמבואר  ע ''א)חקלא", קמ''ג מאריהõן (דף אäôן  "זéאין :ִֵַַָָ
בשם אשר  כל כן על  הישועה. תבא ידם  ועל  חקלא", âְְְְִֵַַָָמארין ,מחצ âי 
בכל  הקדוש  זוהר  דף  ללמוד בל"נ עצמו על יקבל יכונה ישראל איש 
תיקוני  זוטא, אדרא  רבא, אדרא מ"ח, תיקון  מ"ג, תיקון אליהו, פתח יום ,
ישוב  ובזה פעמים, ח"י עליו ויחזור  מסוים  לימוד יקח אחד וכל זוהר,

 תהלי שימוש עני
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יצליח: יעשׂ ה אׁש ר וכל יבּ וֹ ל א כןד ועלהוּ  א 
רוּ ח: ּת דּ פנּ וּ  אׁש ר כּ ּמ ץ אם כּ י אההרׁש עים כּ ן על 

טו)ׁש כּ תוּ ב ימים(ויקרא וכי רבּ ים. ימים דּ מּה  זוֹ ב יזוּ ב כּ י  ואה ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הם גּ םר בּ ים ר בּ ים. ימים נקראים זה אחר  זה ימים ׁש ׁש ה אלּ א ? ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌

זה אחר זה ימים ׁש ׁש ה - רבּ ים ימים עיר אל תצ וּ ר  כּ י  , ָּכ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
על  ּואצ ו בּ א בּ עיר . דּ בר את(כל )ׁש נּ וֹ דע תׁש חית א  ביתי : בּ ני ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

אילן  החיּ ים, עץ ׁש הוּ א בּ עיר , ׁש הוּ א חכם  ּת למיד  זה - ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵעצ ּה 
ּפ רוֹ ת. ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ תן

האר על ב  זרע א ר רי ע ה  וע אמר, יראל  ל  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעל
ּכ ּמ ץא  אם ּכ י הר ׁש עים ד )כן  רות:(א, מדרש חדש צו.)[זוהר למה](דף  ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌

דּ וֹ מה ה וּ אהדּ בר מי טמא. ואחד קדוֹ ׁש  אחד אילנ וֹ ת, ל ׁש ני ? ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
הּט מא הוּ א וּ מי וּ מי ה ּק דוֹ ׁש , הּק דוֹ ׁש , הוּ א ּפ רי ׁש עוֹ שׂ ה מי ? ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

זרה. לעבוֹ דה צל ׁש יּ עשׂ ה וזהוּ  הּט מא. הוּ א ּפ רי ע וֹ שׂ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אין
ולעץ  מים, יׁש  אחד  וּ לעץ בּ ארץ , נטוּ עים הם זה כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְועם 

תהלי זוהר 

להשקות להמשיך  ונזכה גלותינו, צרות מכל לגאלנו ויחיש וירחמינו
ידי  על העליונה לקדושה עצמינו  ונכין הקדושה, מתורתינו עדרינו,
התהלים אמירת  עם יחד ובשמחה  באחדות  ברבים  הקדוש הזוהר לימוד
לאחוז ואחד, אחד לכל השעה וצו חובה וזה השרון, חבצלת  שתתעורר
מלמדים, קהילות, רבני ישיבות , הראשי כל ובפרט אבותינו, באומנות
תלמידיהם, עם ביחד בציבור  ותהלים זוהר דף  תפילה כל אחרי יאמרו 
זה  ובזכות הקדושים, ישראל  עם  ולהצלחת מעפרא, שכינתא  לאוקמא

 תהלי שימוש עני
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ּת לוּ י  ׁש הדּ ין בּ זמן ׁש אפ לּ וּ  הוּ א,  ּבּ ר ו ונ ּת נההּק דוֹ ׁש  בּ עוֹ לם  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עליהם, מצוּ הוּ  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  להׁש חית, לּמ ׁש חית ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְרׁש וּ ת
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  להם אוֹ מר וכ בּ ּת וֹ רה, הּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַעל 
לפני  ׁש חטאוּ  הרבּ ים  החטאים בּ גלל עיר , אל  תצוּ ר כּ י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִהוּ א:

רבּ ים זּ ה מה רבּ ים, ימים בדין. אחר ?והתחיּ ב וּ  זה ימים  (שלשה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
רבים) ימים עיר  אל תצור  כי כאן אף רבים. ימים נקראו זהזה ימים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְׁש ׁש ה

ׁש ׁש ה הם רבּ ים  ׁש יּ מים לנוּ  מ נּ ין בּ עיר . דּ בר ׁש נּ וֹ דע זה ?אחר ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 

וישלח פרשת בראשית  קעט.)ובזוהר  ותàŁחõת(דף Łàירים ראה, àְְְְִִִֵָֹא
מ äם החכמה, àסõדõת עליõנים  äדברים סõדõת ãà Ł י âוד Łאמר äלêְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָה
אõמר והיה âוד על Łדñה ר äח õŁרה Łהיה ,Łדñ ה àרäח ä נאמר êéŁְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻם

החכמה. àס õדõת  äנאמר êéם ולכן  Łְְְְִֵֶֶַָָָָָֻירה ,
את שמזמר מפני חקך לי  היו זמירות המלך דוד קראו  שהתהלים וידוע
נקראים הקדוש  הזוהר לומדי וכן והמקטרגים, והרשעים  הקוצים  כל
ומטהרים ומנקים הקדושה השכינה  מתקני שהם  כלומר חקלא, מחצדי 
זהו  עכשיו כי הרשעים, ומכל  רב  מהערב אותם  ומבדילים ישראל את 
ונראה  סמוך שבת ערב  השישי, האלף סוף  והקדוש הטהור  הבירור  זמן

אכי "ר. ברחמים  בימינו במהרה  שיבוא  המשיח לביאת 
אומר  המלך יב)דוד קיח פרק קõצים(תהילים  Ł אé äעכâ כדבõרים  ְְֲִִִִֵַֹ"ס äàני

המילים ידי  על  איך? אכריתם, אמילם  פירוש אמילם ". éי ה' Łàְֲִִֵַם 
"מחצדי  נקראים  הקדוש  הזוהר  שלומדי וידוע שאומר! הקדושות

נשא  אדרא  בזוהר  כמבואר  ע ''א)חקלא", קמ''ג מאריהõן (דף אäôן  "זéאין :ִֵַַָָ
בשם אשר  כל כן על  הישועה. תבא ידם  ועל  חקלא", âְְְְִֵַַָָמארין ,מחצ âי 
בכל  הקדוש  זוהר  דף  ללמוד בל"נ עצמו על יקבל יכונה ישראל איש 
תיקוני  זוטא, אדרא  רבא, אדרא מ"ח, תיקון  מ"ג, תיקון אליהו, פתח יום ,
ישוב  ובזה פעמים, ח"י עליו ויחזור  מסוים  לימוד יקח אחד וכל זוהר,

 תהלי שימוש עני
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יצליח: יעשׂ ה אׁש ר וכל יבּ וֹ ל א כןד ועלהוּ  א 
רוּ ח: ּת דּ פנּ וּ  אׁש ר כּ ּמ ץ אם כּ י אההרׁש עים כּ ן על 

טו)ׁש כּ תוּ ב ימים(ויקרא וכי רבּ ים. ימים דּ מּה  זוֹ ב יזוּ ב כּ י  ואה ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הם גּ םר בּ ים ר בּ ים. ימים נקראים זה אחר  זה ימים ׁש ׁש ה אלּ א ? ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌

זה אחר זה ימים ׁש ׁש ה - רבּ ים ימים עיר אל תצ וּ ר  כּ י  , ָּכ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
על  ּואצ ו בּ א בּ עיר . דּ בר את(כל )ׁש נּ וֹ דע תׁש חית א  ביתי : בּ ני ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

אילן  החיּ ים, עץ ׁש הוּ א בּ עיר , ׁש הוּ א חכם  ּת למיד  זה - ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵעצ ּה 
ּפ רוֹ ת. ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ תן

האר על ב  זרע א ר רי ע ה  וע אמר, יראל  ל  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעל
ּכ ּמ ץא  אם ּכ י הר ׁש עים ד )כן  רות:(א, מדרש חדש צו.)[זוהר למה](דף  ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌

דּ וֹ מה ה וּ אהדּ בר מי טמא. ואחד קדוֹ ׁש  אחד אילנ וֹ ת, ל ׁש ני ? ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
הּט מא הוּ א וּ מי וּ מי ה ּק דוֹ ׁש , הּק דוֹ ׁש , הוּ א ּפ רי ׁש עוֹ שׂ ה מי ? ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

זרה. לעבוֹ דה צל ׁש יּ עשׂ ה וזהוּ  הּט מא. הוּ א ּפ רי ע וֹ שׂ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אין
ולעץ  מים, יׁש  אחד  וּ לעץ בּ ארץ , נטוּ עים הם זה כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְועם 

תהלי זוהר 

להשקות להמשיך  ונזכה גלותינו, צרות מכל לגאלנו ויחיש וירחמינו
ידי  על העליונה לקדושה עצמינו  ונכין הקדושה, מתורתינו עדרינו,
התהלים אמירת  עם יחד ובשמחה  באחדות  ברבים  הקדוש הזוהר לימוד
לאחוז ואחד, אחד לכל השעה וצו חובה וזה השרון, חבצלת  שתתעורר
מלמדים, קהילות, רבני ישיבות , הראשי כל ובפרט אבותינו, באומנות
תלמידיהם, עם ביחד בציבור  ותהלים זוהר דף  תפילה כל אחרי יאמרו 
זה  ובזכות הקדושים, ישראל  עם  ולהצלחת מעפרא, שכינתא  לאוקמא

 תהלי שימוש עני
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אין ּפ רי ,(יש )האחר יעשׂ ה אחד עץ זה, כּ ל ועם  מים. ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וּ בני  י שׂ ראל הם הזּ וֹ  בּ דּ גמא ּפ רי . יעשׂ ה א אחד ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְועץ
קד ה, ׁש ל רוּ ח בּ ארץ. נטוּ עים ׁש הם אילנוֹ ת, ׁש ני  ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ָהאּמ וֹ ת.
ׁש הן  אחת, בּ ארץ והם האילנוֹ ת, זהוּ  טמאה. ׁש ל  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ְורוּ ח

הגּ וּ ף, זוֹ מן ּפ רי , ועוֹ שׂ ה מים י ׁש  וּ לאחד  עּמ נוּ . אחינוּ  ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ישׂ ראל ׁש ל הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה ׁש נּ אמרהיא למים, ׁש נּ מׁש לה ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

נה) תוֹ רה.(ישעיה  אלּ א מים ואין ל ּמ ים, לכוּ  צמא כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהוֹ י
בוֹ  זרעוֹ  אׁש ר ּפ רי  עשׂ ה ועץ אמר , י שׂ ראל  ׁש ל הגּ וּ ף ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְועל

ק  גּ וּ ף  וי וֹ ר ׁש  העדן , גּ ן וי וֹ ר ׁש  וגוֹ '. הארץ ׁש לּ מעלה,על  דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּפ רי  ׁש אין אמרּת , ּת אמר, ואם הכינה. מאוֹ ר  נׁש מתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְונהנית

למינוֹ  ּפ רי עשׂ ה ּפ רי עץ אמר  הּפ סוּ ק  לּמ ה הּט מאה, אין בּ אילן ? ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ּפ רי , ׁש יּ עשׂ ה עליו ׁש יּ אמר וּ  זרה לעבוֹ דה צל  ׁש יּ ע שׂ ה העץ ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ פרי 
הרׁש עים כן א אמר, זה ועל הר וּ ח. וי דּ פנּ וּ  מּמ נּ וּ , אוֹ כלים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א

תהלי זוהר 

עתידים ובניסן נגאלו בניסן ז"ל כאמרם  ניסן  בימי עולם  לגאולת  נזכה 
בב "א. להגאל

אם אומרת זאת הקדוש , זוהר  לומדי ממיליון  ליותר  זכינו ועתה
סיים כאילו  ואחד אחד לכל נחשב  הקדוש  בזוהר אחד עמוד לומדים 
äמŁאלõת ý תיõêפô äלàויתק  הקדוש , הזוהר את  פעם ממליון ְְְְְֲִִִֶַלמעלה 
éל  åàהר ל äëד  ה äא  Łמע äקריאת הôפõêת לקàלת הôנאי éי ,ýàְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַָָֹל

מ"ג)õםי  תיקון המתנה (תיקו"ז  זאת àרחמים . הáא êäה לקרב  וזõכה ,ְְְְֲִֵֶַַָָ
זכות וזוהי ע"ה , המלך ודוד הקדוש מהרשב"י לקבל שזכינו  הגדולה
בימי  כעת ובפרט גדולה. כזאת  למתנה זוכה אחד כל  לא כי מיוחדת ,
כדברי  הרשב "י , תורת  ללמוד יום  בכל  שצריך לגאולה  המסוגלים  ניסן 

ברחמים. מגלותא  יפקון  בדא  ע "ה רבנו משה
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יעשׂ ה וא מים, הּט מאה ׁש ל  הזּ ה לאילן וי ׁש  וגוֹ '. כּ ּמ ץ אם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִכּ י
הּת וֹ רה ז וֹ  ר וּ ח . ּת דּ פנּ וּ  אׁש ר  כּ ּמ "ץ ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְּפ רי ,

ׁש כּ תוּ ב א)ׁש לּ הם, מה(תהלים כ וּ '. כּ ּמ ץ אם כּ י  הרׁש עים כן א ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
כּ תוּ ב  מה בּ ישׂ ראל, כּ ן מים.אין ּפ לגי  על  ׁש תוּ ל כּ עץ והיה ? ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 

אמיתי , יושר  ומליץ גדול לסנגור  צריכים אנו  האלו, הקדושים  ובימים
כל  את לפטור אני יכול שהבטיח ברשב"י להידבק אלא  עצה לנו ואין 
הקדוש  הזוהר  של בלימוד  להשתתף שזוכה ומי הדין , מן כולו העולם 

ש  ידע במקומו, אחד כל ישראל שבטי א ôנäיחד  י Łõב זי"ע ִֵָהרשב"י 
õרתõô äמדינõלàיàר Łõדñה הëקàל éתב  אזäלאי כמו אברהם ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָֻ

Łל זקנו  הרבהחיד"אזיע"א המקäבל Łàם גלאנטי, àספר õאברהם זי "ע, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
החëה " ה""אõר דמŁכנאעל ע"ב)"א âרא קכ "ג קד â),:õŁף לõŁן וזה ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָ

עõסקים  ä אנŁ זמן éל  ,ä ינינàמ רשב "י ìŁפטר  אחר  ה õçם , עõד ä ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאפיל
àעטרõתיו üמלé מעæר Łמעõן רàי àא  "אתעטר" האâרא, àְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻדברי 

àגוון, וי Łב  ,Łראà.הרשב "י עכל"ק àזכäת  וית êïל Łñיב éא Łר  äבוâאי  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹ
את להעיר  äררõוהתע äרäע éן על .õ תŁñà ותעłה  õתêפô ôְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָתקàל
ועל  הéלל על חסד üŁלמ א õר  נראה  ý רõאà éי  העלי õן, àא õר ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהעõלם 

אמן. "õ רõלא àמהרה ונז éה ôאיר צõçן  על  Łחד "אõר  עננוהïרט, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
!äעננ י õחאי âבר ãתיäזכàְְֲִֵֵַַ

למד ולא  ,'äוכ äפ õסקים  ש"ס למד  äאפיל הõôרה , סõדõת ל õמד êŁא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹמי
ה õíד , העלי õן õôרת  עדן מáן õתõ א הבין ,õâחים êא  äאפיל Łלמד äמי , ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

õïäתחין  העליõן, עדן  àגן להי õת  זõכה העליõנים  àעõלמõת õתõ א ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמלëדים
Łע י"ג õ ר .לõ הæה אפרסמõן סõדõת  Łל פ"ו :)רים Łיה"ש  Łחד הרעיא(ז õהר  ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָ

מאיר  הר àŁ"י õôרת éי  âוקא, Łõ דñה זõהר ללמõד äתנõ א מצäה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמהימנא,
üäרà Łõ דñל מנ äחה לתת ולא  הפסק  ללא  ללמõד üוצרי ה õâרõת, ס õף ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹעד

äגאלנçŁ עד ריט.)ה äא ïנחס הäא,(זõהר üä רà Łõדñ ל אõמרת הכינה . ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
רב  הערב  äê א ,ãנà ואת  ה åאת  האמה Łרáנחלתà מהס ïôח áŁרäŁני , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
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אין ּפ רי ,(יש )האחר יעשׂ ה אחד עץ זה, כּ ל ועם  מים. ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וּ בני  י שׂ ראל הם הזּ וֹ  בּ דּ גמא ּפ רי . יעשׂ ה א אחד ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְועץ
קד ה, ׁש ל רוּ ח בּ ארץ. נטוּ עים ׁש הם אילנוֹ ת, ׁש ני  ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ָהאּמ וֹ ת.
ׁש הן  אחת, בּ ארץ והם האילנוֹ ת, זהוּ  טמאה. ׁש ל  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ְורוּ ח

הגּ וּ ף, זוֹ מן ּפ רי , ועוֹ שׂ ה מים י ׁש  וּ לאחד  עּמ נוּ . אחינוּ  ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ישׂ ראל ׁש ל הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה ׁש נּ אמרהיא למים, ׁש נּ מׁש לה ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

נה) תוֹ רה.(ישעיה  אלּ א מים ואין ל ּמ ים, לכוּ  צמא כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהוֹ י
בוֹ  זרעוֹ  אׁש ר ּפ רי  עשׂ ה ועץ אמר , י שׂ ראל  ׁש ל הגּ וּ ף ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְועל

ק  גּ וּ ף  וי וֹ ר ׁש  העדן , גּ ן וי וֹ ר ׁש  וגוֹ '. הארץ ׁש לּ מעלה,על  דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּפ רי  ׁש אין אמרּת , ּת אמר, ואם הכינה. מאוֹ ר  נׁש מתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְונהנית

למינוֹ  ּפ רי עשׂ ה ּפ רי עץ אמר  הּפ סוּ ק  לּמ ה הּט מאה, אין בּ אילן ? ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ּפ רי , ׁש יּ עשׂ ה עליו ׁש יּ אמר וּ  זרה לעבוֹ דה צל  ׁש יּ ע שׂ ה העץ ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ פרי 
הרׁש עים כן א אמר, זה ועל הר וּ ח. וי דּ פנּ וּ  מּמ נּ וּ , אוֹ כלים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א

תהלי זוהר 

עתידים ובניסן נגאלו בניסן ז"ל כאמרם  ניסן  בימי עולם  לגאולת  נזכה 
בב "א. להגאל

אם אומרת זאת הקדוש , זוהר  לומדי ממיליון  ליותר  זכינו ועתה
סיים כאילו  ואחד אחד לכל נחשב  הקדוש  בזוהר אחד עמוד לומדים 
äמŁאלõת ý תיõêפô äלàויתק  הקדוש , הזוהר את  פעם ממליון ְְְְְֲִִִֶַלמעלה 
éל  åàהר ל äëד  ה äא  Łמע äקריאת הôפõêת לקàלת הôנאי éי ,ýàְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַָָֹל

מ"ג)õםי  תיקון המתנה (תיקו"ז  זאת àרחמים . הáא êäה לקרב  וזõכה ,ְְְְֲִֵֶַַָָ
זכות וזוהי ע"ה , המלך ודוד הקדוש מהרשב"י לקבל שזכינו  הגדולה
בימי  כעת ובפרט גדולה. כזאת  למתנה זוכה אחד כל  לא כי מיוחדת ,
כדברי  הרשב "י , תורת  ללמוד יום  בכל  שצריך לגאולה  המסוגלים  ניסן 

ברחמים. מגלותא  יפקון  בדא  ע "ה רבנו משה
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יעשׂ ה וא מים, הּט מאה ׁש ל  הזּ ה לאילן וי ׁש  וגוֹ '. כּ ּמ ץ אם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִכּ י
הּת וֹ רה ז וֹ  ר וּ ח . ּת דּ פנּ וּ  אׁש ר  כּ ּמ "ץ ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְּפ רי ,

ׁש כּ תוּ ב א)ׁש לּ הם, מה(תהלים כ וּ '. כּ ּמ ץ אם כּ י  הרׁש עים כן א ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
כּ תוּ ב  מה בּ ישׂ ראל, כּ ן מים.אין ּפ לגי  על  ׁש תוּ ל כּ עץ והיה ? ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 

אמיתי , יושר  ומליץ גדול לסנגור  צריכים אנו  האלו, הקדושים  ובימים
כל  את לפטור אני יכול שהבטיח ברשב"י להידבק אלא  עצה לנו ואין 
הקדוש  הזוהר  של בלימוד  להשתתף שזוכה ומי הדין , מן כולו העולם 

ש  ידע במקומו, אחד כל ישראל שבטי א ôנäיחד  י Łõב זי"ע ִֵָהרשב"י 
õרתõô äמדינõלàיàר Łõדñה הëקàל éתב  אזäלאי כמו אברהם ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָֻ

Łל זקנו  הרבהחיד"אזיע"א המקäבל Łàם גלאנטי, àספר õאברהם זי "ע, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
החëה " ה""אõר דמŁכנאעל ע"ב)"א âרא קכ "ג קד â),:õŁף לõŁן וזה ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָ

עõסקים  ä אנŁ זמן éל  ,ä ינינàמ רשב "י ìŁפטר  אחר  ה õçם , עõד ä ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאפיל
àעטרõתיו üמלé מעæר Łמעõן רàי àא  "אתעטר" האâרא, àְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻדברי 

àגוון, וי Łב  ,Łראà.הרשב "י עכל"ק àזכäת  וית êïל Łñיב éא Łר  äבוâאי  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹ
את להעיר  äררõוהתע äרäע éן על .õ תŁñà ותעłה  õתêפô ôְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָתקàל
ועל  הéלל על חסד üŁלמ א õר  נראה  ý רõאà éי  העלי õן, àא õר ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהעõלם 

אמן. "õ רõלא àמהרה ונז éה ôאיר צõçן  על  Łחד "אõר  עננוהïרט, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
!äעננ י õחאי âבר ãתיäזכàְְֲִֵֵַַ

למד ולא  ,'äוכ äפ õסקים  ש"ס למד  äאפיל הõôרה , סõדõת ל õמד êŁא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹמי
ה õíד , העלי õן õôרת  עדן מáן õתõ א הבין ,õâחים êא  äאפיל Łלמד äמי , ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

õïäתחין  העליõן, עדן  àגן להי õת  זõכה העליõנים  àעõלמõת õתõ א ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמלëדים
Łע י"ג õ ר .לõ הæה אפרסמõן סõדõת  Łל פ"ו :)רים Łיה"ש  Łחד הרעיא(ז õהר  ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָ

מאיר  הר àŁ"י õôרת éי  âוקא, Łõ דñה זõהר ללמõד äתנõ א מצäה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמהימנא,
üäרà Łõ דñל מנ äחה לתת ולא  הפסק  ללא  ללמõד üוצרי ה õâרõת, ס õף ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹעד

äגאלנçŁ עד ריט.)ה äא ïנחס הäא,(זõהר üä רà Łõדñ ל אõמרת הכינה . ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
רב  הערב  äê א ,ãנà ואת  ה åאת  האמה Łרáנחלתà מהס ïôח áŁרäŁני , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
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יהיההוי"ה, êŁא  ה àא, העõלם  äמן הåה  העõלם מן אõתם  Łרáחלק להם  ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
יłראל  מט.)עם  דף  הרא õŁן .(תיקו"ז אדם הäאעוõן  ורע טõב  הâעת  àעץ ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

עוõן  õעצמ ä וזה הàñלה, חכמת Łהיא החçים àעץ  להתעíק àחר  êŁְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹא
רב  למŁה הערב  ט õב האõמרים ה âעת àעץ ונ Łמעה ' äנëע א ôה  'àâר  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

õôרה, àסתרי נמäת' ïן אלהים  ä נë ע יד àר 'ואל קצתורע, הõæעים  éסברת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
חçי  האמת  חכמת על רע Łם הõëציאים  זה  äנìזמà אŁר  õôרה àְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָני 

הראõŁנõת...עõלם  הäêחõת ä רàŁ נ החçים...ולכן âעץ וגרם מíטרא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
üוהאר ה ëר האחר õן וגל äת וŁני  ראõŁן àית âחרàן אנäאäàדא  אŁר  ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ

הר àים  äתינõנõעוàאôבäתיà י łראל àני âית äבäן ה םעד את  äŁñבä ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ה äאאלהיהם äמי ע õבדים הם מי את äוידע õôרה àרזי õלידעä õירéלה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

"וõçרהäמלéם  ה éת äב: Łאמר  õמé האמת  àחכמת לעסק äéיז וכâין , ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
àרעיא נłא  àפר Łת  éŁתäב õכמä הŁëיח. ידי על "äקô מçו עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהם 

יłראל(קכד:)מהימנא âעתידין äבגין âאיהäוז"ל: âחçי מאילנא למטעם  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
áל äתא מן ã יà יïקäן הåהר ספר  הåהרהאי àספר ä אמר עõד ו')... (äñôן  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

àתראה  àדרא ü ילâ חäàרא מהאי לתôא יתïרנסäן  נŁא àני וכëה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָוז"ל:
àארץ. âרõר äקראתם ãבגיניä יõמ çא  א(מהרח"ו)àס õף רàי . לõן  מר  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

זמינין  דעלמא רביי äêאפי מŁיחא ליõמי  קריב  יהא  וכד Łְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָמע õן...
זמנא äבההäא וחàŁäנין , קðין ãיà äלמנדע âחכמתא טמירין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָלאéŁחא 
הŁëיח, לימõת קרõב äכçŁהיה  Łמעõן ... ר àי להם  אמר  לכêא ... ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאת êáיא 
õà ולדעת חכמה Łל  נסôרõת למצא  עתידים  הע õלם  Łל תינõקõת äêְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹאפ

לéל... יתêáה זמן õתõ באä וחõàŁנõת, קיח.)ק ðים וירא  אŁר(זוהר מåמן  ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹ
וספר ה äñôנים  ספר ה áד õלים מא õר õת Łני Łל יקרõת  אõר  וזרח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהציץ

Łל הåהר Łõדñ ה äëêàד להחזיק י łראל עדת קהל  ה çהäדים äלà וק äמçק ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹ
זקן, ועד  מìער ור àים יחיד והåהר  להfiיגה äñôנים  ידם  לאל âאין  והáם  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָֹ

כן  ïי  על אף האêה הñדŁõים íàŁפרים טהõרõת אמר õת סõד äְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהבין 
מאד מאד àקריאתן äמתלהבין âבריהם  את ðàמא  הטוב,.õŁתים (הרי "ח ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

(äניהà חי , Ł אי צדקנו.הàן משיח  יבוא  התורה  בסודות ישראל עסק  ידי על ְִֶַַָָ

לדבר וסימן הקדוש. בזוהר כמבואר  דל"תסו"דבב"א ו"ו סמ"ך  במילוי

 תהלי שימוש עני
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צדּ יקים: ּב עדת וחּט אים ׁש ּפ ט בּ ּמ  רׁש עים כּ יויקמוּ  
יהו ּת אבד:יוֹ דע רׁש עים ודר צדּ יקים דּ ר 

עליה להג  לה להיטיב יקי ה רכי על מ יח י דע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָה"ה

ּת אבדּכ י  רׁש עים  ודר צדּ יקים  דּ ר ה ' ו )יוֹ דע  ויקרא :(א, [זוהר ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌

קדושים פ"ח.)פ' ואמר ,](דף א)ּפ תח  דּ ר (תהלים ה' יוֹ דע כּ י ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ה' יוֹ דע כּ י  זּ ה מה ּת אבד. רׁש עים ודר הּק דוֹ ׁש ?צדּ יקים אלּ א  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

וּ להגן  להם להיטיב  הצּ דּ יקים  דּ רכי על  וּ מׁש גּ יח יוֹ דע הוּ א  ָּבּ ר ו◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מי עליהם  , ּכ וּ מוּ ם אוֹ תם. ל ׁש מר  לפניהם   הוֹ ל וה וּ א  , ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל דר כּ וֹ  ּת היה  הדּ ר ׁש א וֹ ת ּה   צרי , ל דּ ר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא
 דּ ר ה' יוֹ דע  כּ י  כּ תוּ ב,  ּכ וּ מוּ ם עּמ וֹ . אוֹ תוֹ  ויׁש ּת ף ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִהוּ א,
הּק דוֹ ׁש  ׁש אין  מוּ ם מעצמּה , היא ּת אבד. רׁש עים ודר ֵֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

עּמ ם.  הוֹ ל ואינ וֹ  ׁש לּ הם ,  דּ ר בּ אוֹ תּה  מכּ יר הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

לזהּכ תוּ ב  זה  בּ ין מה ארח. וכתוּ ב , דּ ר-  דּ ר אלּ א, ? ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

תהלי זוהר 

יוסףגי' בן שאףמשיח זכותבמכוון, ידי  על ויתקיים יחיה יוסף בן משיח
דאורייתא רזין סוד).לימוד ערך הרועים מלוא  לבעל  יעקב קהלת .(ספר

õôŁרת דווקא , Łõדñ ה ז õהר  ללמ õד  äתנõא מצäה מהימנא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהרעיא
Łõדñל מנäחה לתת ולא ללמõד üוצרי הõâרõת, ס õף  עד מאיר  ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהרàŁ"י 

äגאלנçŁ עד  הäא  üä רà(.ריט ïנחס (ז õהר ְְִִֵֶַַָָָ

Łõדñה זõהר  לקרא שיôŁדל מי לבדוכל àקריאה äא...אפילäה הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
ŁçŁ הם, את Ł מפרä ידיעהéה õגה àלא ä אפיל נíים לע õłת  õà ,õéח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ה àא  äבעõלם  הåה  àעõלם עליו קע"ח:].ויגן [הרמ"ז ְֵֶַַַָָָָָָָָָָ
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יהיההוי"ה, êŁא  ה àא, העõלם  äמן הåה  העõלם מן אõתם  Łרáחלק להם  ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
יłראל  מט.)עם  דף  הרא õŁן .(תיקו"ז אדם הäאעוõן  ורע טõב  הâעת  àעץ ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

עוõן  õעצמ ä וזה הàñלה, חכמת Łהיא החçים àעץ  להתעíק àחר  êŁְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹא
רב  למŁה הערב  ט õב האõמרים ה âעת àעץ ונ Łמעה ' äנëע א ôה  'àâר  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

õôרה, àסתרי נמäת' ïן אלהים  ä נë ע יד àר 'ואל קצתורע, הõæעים  éסברת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
חçי  האמת  חכמת על רע Łם הõëציאים  זה  äנìזמà אŁר  õôרה àְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָני 

הראõŁנõת...עõלם  הäêחõת ä רàŁ נ החçים...ולכן âעץ וגרם מíטרא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
üוהאר ה ëר האחר õן וגל äת וŁני  ראõŁן àית âחרàן אנäאäàדא  אŁר  ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ

הר àים  äתינõנõעוàאôבäתיà י łראל àני âית äבäן ה םעד את  äŁñבä ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ה äאאלהיהם äמי ע õבדים הם מי את äוידע õôרה àרזי õלידעä õירéלה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

"וõçרהäמלéם  ה éת äב: Łאמר  õמé האמת  àחכמת לעסק äéיז וכâין , ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
àרעיא נłא  àפר Łת  éŁתäב õכמä הŁëיח. ידי על "äקô מçו עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהם 

יłראל(קכד:)מהימנא âעתידין äבגין âאיהäוז"ל: âחçי מאילנא למטעם  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
áל äתא מן ã יà יïקäן הåהר ספר  הåהרהאי àספר ä אמר עõד ו')... (äñôן  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

àתראה  àדרא ü ילâ חäàרא מהאי לתôא יתïרנסäן  נŁא àני וכëה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָוז"ל:
àארץ. âרõר äקראתם ãבגיניä יõמ çא  א(מהרח"ו)àס õף רàי . לõן  מר  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

זמינין  דעלמא רביי äêאפי מŁיחא ליõמי  קריב  יהא  וכד Łְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָמע õן...
זמנא äבההäא וחàŁäנין , קðין ãיà äלמנדע âחכמתא טמירין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָלאéŁחא 
הŁëיח, לימõת קרõב äכçŁהיה  Łמעõן ... ר àי להם  אמר  לכêא ... ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאת êáיא 
õà ולדעת חכמה Łל  נסôרõת למצא  עתידים  הע õלם  Łל תינõקõת äêְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹאפ

לéל... יתêáה זמן õתõ באä וחõàŁנõת, קיח.)ק ðים וירא  אŁר(זוהר מåמן  ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹ
וספר ה äñôנים  ספר ה áד õלים מא õר õת Łני Łל יקרõת  אõר  וזרח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהציץ

Łל הåהר Łõדñ ה äëêàד להחזיק י łראל עדת קהל  ה çהäדים äלà וק äמçק ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹ
זקן, ועד  מìער ור àים יחיד והåהר  להfiיגה äñôנים  ידם  לאל âאין  והáם  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָֹ

כן  ïי  על אף האêה הñדŁõים íàŁפרים טהõרõת אמר õת סõד äְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלהבין 
מאד מאד àקריאתן äמתלהבין âבריהם  את ðàמא  הטוב,.õŁתים (הרי "ח ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

(äניהà חי , Ł אי צדקנו.הàן משיח  יבוא  התורה  בסודות ישראל עסק  ידי על ְִֶַַָָ

לדבר וסימן הקדוש. בזוהר כמבואר  דל"תסו"דבב"א ו"ו סמ"ך  במילוי
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צדּ יקים: ּב עדת וחּט אים ׁש ּפ ט בּ ּמ  רׁש עים כּ יויקמוּ  
יהו ּת אבד:יוֹ דע רׁש עים ודר צדּ יקים דּ ר 

עליה להג  לה להיטיב יקי ה רכי על מ יח י דע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָה"ה

ּת אבדּכ י  רׁש עים  ודר צדּ יקים  דּ ר ה ' ו )יוֹ דע  ויקרא :(א, [זוהר ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌

קדושים פ"ח.)פ' ואמר ,](דף א)ּפ תח  דּ ר (תהלים ה' יוֹ דע כּ י ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ה' יוֹ דע כּ י  זּ ה מה ּת אבד. רׁש עים ודר הּק דוֹ ׁש ?צדּ יקים אלּ א  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

וּ להגן  להם להיטיב  הצּ דּ יקים  דּ רכי על  וּ מׁש גּ יח יוֹ דע הוּ א  ָּבּ ר ו◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מי עליהם  , ּכ וּ מוּ ם אוֹ תם. ל ׁש מר  לפניהם   הוֹ ל וה וּ א  , ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌

 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל דר כּ וֹ  ּת היה  הדּ ר ׁש א וֹ ת ּה   צרי , ל דּ ר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא
 דּ ר ה' יוֹ דע  כּ י  כּ תוּ ב,  ּכ וּ מוּ ם עּמ וֹ . אוֹ תוֹ  ויׁש ּת ף ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִהוּ א,
הּק דוֹ ׁש  ׁש אין  מוּ ם מעצמּה , היא ּת אבד. רׁש עים ודר ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

עּמ ם.  הוֹ ל ואינ וֹ  ׁש לּ הם ,  דּ ר בּ אוֹ תּה  מכּ יר הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

לזהּכ תוּ ב  זה  בּ ין מה ארח. וכתוּ ב , דּ ר-  דּ ר אלּ א, ? ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

תהלי זוהר 

יוסףגי' בן שאףמשיח זכותבמכוון, ידי  על ויתקיים יחיה יוסף בן משיח
דאורייתא רזין סוד).לימוד ערך הרועים מלוא  לבעל  יעקב קהלת .(ספר

õôŁרת דווקא , Łõדñ ה ז õהר  ללמ õד  äתנõא מצäה מהימנא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהרעיא
Łõדñל מנäחה לתת ולא ללמõד üוצרי הõâרõת, ס õף  עד מאיר  ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהרàŁ"י 

äגאלנçŁ עד  הäא  üä רà(.ריט ïנחס (ז õהר ְְִִֵֶַַָָָ

Łõדñה זõהר  לקרא שיôŁדל מי לבדוכל àקריאה äא...אפילäה הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
ŁçŁ הם, את Ł מפרä ידיעהéה õגה àלא ä אפיל נíים לע õłת  õà ,õéח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ה àא  äבעõלם  הåה  àעõלם עליו קע"ח:].ויגן [הרמ"ז ְֵֶַַַָָָָָָָָָָ
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מזּ מן  נפּת ח ׁש הוּ א - ארח בּה . הלכוּ  אדם בּ ני קרסלּ י  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש אר
און)מוּ עט פעלי עם לחברה וארח  לד) (איוב  שנאמר כמו אורח , ועל (זה , ָ◌ְ◌ַ◌

כּ תוּ ב, הזּ ה ד )הארח הוֹ ל(משלי  נגּה  כּ אוֹ ר צדּ יקים וארח ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌
רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן היּ וֹ ם. נכוֹ ן עד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָואוֹ ר 
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ריק:אב יהגּ וּ  וּ לאּמ ים גוֹ ים רגׁש וּ  יתיצּ בוּ בלּמ ה 
יהו על יחד נוֹ סדוּ  ורוֹ זנים ארץ ועלמלכי 

מּמ נּ וּ ג מׁש יחוֹ : ונׁש ליכה מוֹ סרוֹ תימוֹ  את ננּת קה 

הי לסערת
גוי רגשו וגו ',למה  א). ב]:(ב, לפרק תהלי מסערת [שימוש להנצל

 הי וישקוט לי ותשליכהו  חרס על  אותו וכתוב אותו  אמור הי
פסוק עד יתיה כתוב רישיה  חש  נש  בר הוה ואי  (תרועמזעפו.

ברזל) עליו .בשבט  ותליהו  ,

תהלי שימוש

לי יר סביב  גלי  מה לה רע  ה א  ר דה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָעתיד

מׁש יחוֹ ורוֹ זנים  ועל ה' על יחד ב )נוֹ סדוּ  בשלח :(ב, פ' שמות [זוהר ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

נ"ח:) ׁש ּמ תלבּ ׁש ](דף בּ ׁש עה  זה, ּפ סוּ ק אמר , יצחק  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
כּ מ וֹ  עליו, ׁש יּ ת כּ נּ סוּ  העּמ ים על בּ גאוה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ב )ׁש כּ תוּ ב ולמדנוּ ,(שם מׁש יחוֹ . ועל ה' על  יחד נוֹ סדוּ  ורוֹ זנים ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
עבר  מכּ ל צבאוֹ ת שׂ רי ׁש בעים הם להתכּ נּ ס (עמים)עתידים ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ירוּ ׁש לים על קרב ולעשׂ וֹ ת העוֹ לם, מכּ ל בּ המוֹ נים זמן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
וּ מה הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  על עצוֹ ת ולאחז  הּק ד ׁש , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִעיר 

ועל אוֹ מרים עּמ וֹ  על   ּכ ואחר בּ התחלה, הּפ טר וֹ ן על נעמד ? ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב  עליהם , לצחק הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד אז ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵהיכלוֹ .
הּק דוֹ ׁש  ילבּ ׁש  זמן  בּ אוֹ תוֹ  למוֹ . ילעג ה' ישׂ חק  בּ מים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵי וֹ ׁש ב
כּ כּ תוּ ב  העוֹ לם , מן  אוֹ תם ויׁש מיד עליהם , גּ אוה הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

יד ) אׁש ר(זכריה העּמ ים כּ ל את ה' יגּ ף  אׁש ר  הּמ גּ פה ּת היה ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוזאת

תהלי זוהר 
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מזּ מן  נפּת ח ׁש הוּ א - ארח בּה . הלכוּ  אדם בּ ני קרסלּ י  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש אר
און)מוּ עט פעלי עם לחברה וארח  לד) (איוב  שנאמר כמו אורח , ועל (זה , ָ◌ְ◌ַ◌

כּ תוּ ב, הזּ ה ד )הארח הוֹ ל(משלי  נגּה  כּ אוֹ ר צדּ יקים וארח ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌
רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן היּ וֹ ם. נכוֹ ן עד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָואוֹ ר 
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ריק:אב יהגּ וּ  וּ לאּמ ים גוֹ ים רגׁש וּ  יתיצּ בוּ בלּמ ה 
יהו על יחד נוֹ סדוּ  ורוֹ זנים ארץ ועלמלכי 

מּמ נּ וּ ג מׁש יחוֹ : ונׁש ליכה מוֹ סרוֹ תימוֹ  את ננּת קה 

הי לסערת
גוי רגשו וגו ',למה  א). ב]:(ב, לפרק תהלי מסערת [שימוש להנצל

 הי וישקוט לי ותשליכהו  חרס על  אותו וכתוב אותו  אמור הי
פסוק עד יתיה כתוב רישיה  חש  נש  בר הוה ואי  (תרועמזעפו.

ברזל) עליו .בשבט  ותליהו  ,

תהלי שימוש

לי יר סביב  גלי  מה לה רע  ה א  ר דה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָעתיד

מׁש יחוֹ ורוֹ זנים  ועל ה' על יחד ב )נוֹ סדוּ  בשלח :(ב, פ' שמות [זוהר ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

נ"ח:) ׁש ּמ תלבּ ׁש ](דף בּ ׁש עה  זה, ּפ סוּ ק אמר , יצחק  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
כּ מ וֹ  עליו, ׁש יּ ת כּ נּ סוּ  העּמ ים על בּ גאוה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ב )ׁש כּ תוּ ב ולמדנוּ ,(שם מׁש יחוֹ . ועל ה' על  יחד נוֹ סדוּ  ורוֹ זנים ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
עבר  מכּ ל צבאוֹ ת שׂ רי ׁש בעים הם להתכּ נּ ס (עמים)עתידים ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ירוּ ׁש לים על קרב ולעשׂ וֹ ת העוֹ לם, מכּ ל בּ המוֹ נים זמן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
וּ מה הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  על עצוֹ ת ולאחז  הּק ד ׁש , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִעיר 

ועל אוֹ מרים עּמ וֹ  על   ּכ ואחר בּ התחלה, הּפ טר וֹ ן על נעמד ? ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב  עליהם , לצחק הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד אז ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵהיכלוֹ .
הּק דוֹ ׁש  ילבּ ׁש  זמן  בּ אוֹ תוֹ  למוֹ . ילעג ה' ישׂ חק  בּ מים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵי וֹ ׁש ב
כּ כּ תוּ ב  העוֹ לם , מן  אוֹ תם ויׁש מיד עליהם , גּ אוה הוּ א  ָּבּ רו◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

יד ) אׁש ר(זכריה העּמ ים כּ ל את ה' יגּ ף  אׁש ר  הּמ גּ פה ּת היה ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוזאת
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למוֹ :ד עבתימוֹ : ילעג אדני ישׂ חק בּ מים ׁש ב אזהיוֹ  

אבּ א ר בּ י רגליו . על  עמד והוּ א בּ שׂ ר וֹ  המק יר וּ ׁש לם על  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָצבאוּ 
ׁש מע וֹ ן, ר בּ י אמר  וכ סבא, ייסא רב ׁש ל  ממוֹ  עתידאמר ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש הציקוּ  הּמ לכים אוֹ תם כּ ל את  להחיוֹ ת הוּ א   ּבּ ר ו ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
וּ נב וּ כדנצּ ר, ללוּ פינוֹ ס, אנ דּ ריאנוּ ס , את ולירוּ ׁש לים, ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל 
ביתוֹ , ׁש החריבוּ  העּמ ים מלכי ׁש אר  וּ לכל  ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ לסנחריב,
העּמ ים. ׁש אר  עּמ הם וית כּ נּ ס וּ  כּ בּת חלּ ה, א וֹ תם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להׁש ליט
ירוּ ׁש לים. סביב  בּ גל וּ י  מהם  להּפ רע הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְועתיד 
העּמ ים כּ ל את  ה' י גּ ף א ׁש ר  ה ּמ גּ פה  ּת היה וזאת ׁש כּ תוּ ב ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
אׁש ר אלּ א כתוּ ב, א יצ בּ אוּ  אׁש ר  יר וּ ׁש לם. על  צבאוּ  ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ׁש יּ בא לזמן וזה . קמי ּת הרס גּ א וֹ נ וּ ברב  כּ תוּ ב  אז ֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָצבאוּ .

העוֹ למים. ׁש ירת היא זוֹ  וׁש ירה כּ תוּ ב, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח

יצחק  זה  – יחק  מי ְְִִִֵֶַַָָָיב

וכו 'י וֹ ׁש ב ישׂ חק ד )ּב מים מצורע:(ב , פ' ויקרא נ"ד.)[זוהר רבּ י ](דף  ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ואמר , ּפ תח ב )יהוּ דה בּ מי (תהלים ה'י וֹ ׁש ב ישׂ חק ם ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

היּ ין, מצּ ד  ׁש בּ א יצחק זה - ישׂ חק  בּ מים י וֹ ׁש ב למ וֹ . ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִילעג
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  וּ מגר ׁש . זוֹ עם  ּכ ואחר וצ וֹ חק, בּ רא ׁש וֹ נה, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵמאיר
מאיר י שׂ חק, ׁש מים. יוֹ ׁש ב  כתוּ ב  וא ישׂ חק, בּ מים ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵי וֹ ׁש ב
מה  ּכ ואחר  לרׁש עים. להם וצוֹ חק מאיר הדּ ין כּ ן ועל ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוצ וֹ חק.

דּ רכי כּ תוּ ב  וכ יבהלמוֹ . וּ בחרוֹ נוֹ  באּפ וֹ  אלימוֹ  ידבּ ר אז ? ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
וּ מאיר הזּ ה, בּ ע וֹ לם להם מאיר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  - ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים 
והוֹ רג. זוֹ עם  ּכ ואחר  בּ ראׁש וֹ נה, ׁש ּמ איר  יין כּ מ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
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יב וּ בחרוֹ נוֹ  באּפ וֹ  אלימוֹ  נסכּת יוהלמוֹ :ידּב ר ואני 
קדׁש י: הר ציּ וֹ ן על יהוזמלכּ י חק אל אסּפ רה 

:ילדּת י היּ וֹ ם אני אּת ה בּ ני אלי אמר

- כנגדּ וֹ  יחזרוּ  אם הרׁש עים, את  מוֹ ׁש הוּ א  ּבּ רו ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
ואין  הבּ א, העוֹ לם מאוֹ תוֹ  אוֹ תם מכ לּ ה הוּ א - א אם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָיפה.
להם, מסיּ עים - להּט הר בּ א מהכּ ל. וי ׁש מדוּ  חלק בּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם
וקוֹ רא אליו אוֹ תם וּ מקרב  אוֹ תם מטהר הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
וגוֹ '. ולּק רוֹ ב לרחוֹ ק  ׁש ל וֹ ם ׁש לוֹ ם ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש ל וֹ ם. ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם 

החק  סד  את  בר ְִֵֶַַַָֹמיח

ילדּת י אסּפ רה היּ וֹ ם אני  אּת ה ּב ני אלי אמר  ה' חק (ב ,אל ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בלק:ז) פ' במדבר ר"ג :)[זוהר אׁש וּ רנּ וּ .](דף וּ מגּ בעוֹ ת ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוזהוּ 
ו ' חסר  גּ בעת העלי וֹ נה הכל )בּ י ׁש יבה עליונת  אותה  הכל .(גבוהת ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌

צדדים. לׁש ני  וּ מ ׁש לים ו'. בּ א וֹ ת  וּ מ גּ בעוֹ ת, הרקיע  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִבּ י ׁש יבת
ואינ ּה  לעוֹ למים מבּ נּה  נפרדת א הזּ וֹ  הגּ בעת ׁש הרי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד,
גּ בעה ׁש הרי  ואחד, לעוֹ לם. אּת ּה  ו' נכלל כּ ן  ועל  א וֹ ת וֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶע וֹ זבת
מל כּ ׁש יּ בא  לבא לעתיד צרי עּמ ּה  ׁש נּ כלל  בּ נּה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
כּ די  כּ נפיה  ֹּת ו וּ להכניס וֹ  עלי וֹ נה, גּ בעת ל וֹ  לקחת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח 
יוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  יצא וּ מּמ נּ ה  עליוֹ נים, בחיּ ים וּ להעמיד וֹ  אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלח זּ ק 

- זה וסוֹ ד הּמ ׁש יח. ב )מל אלי (תהלים אמר ה' חק אל  'אסּפ רה ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  ל וֹ מר  אני  עתיד .' ילדּת י היּ וֹ ם אני אּת ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ ני

וּ לברוֹ , חק ילדתיך )ׁש נּ קרא היום  אני  אתה  בני  אלי אמר  בּ אוֹ תוֹ (ה ' . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌

תהלי זוהר 
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למוֹ :ד עבתימוֹ : ילעג אדני ישׂ חק בּ מים ׁש ב אזהיוֹ  

אבּ א ר בּ י רגליו . על  עמד והוּ א בּ שׂ ר וֹ  המק יר וּ ׁש לם על  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָצבאוּ 
ׁש מע וֹ ן, ר בּ י אמר  וכ סבא, ייסא רב ׁש ל  ממוֹ  עתידאמר ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש הציקוּ  הּמ לכים אוֹ תם כּ ל את  להחיוֹ ת הוּ א   ּבּ ר ו ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
וּ נב וּ כדנצּ ר, ללוּ פינוֹ ס, אנ דּ ריאנוּ ס , את ולירוּ ׁש לים, ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל 
ביתוֹ , ׁש החריבוּ  העּמ ים מלכי ׁש אר  וּ לכל  ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ לסנחריב,
העּמ ים. ׁש אר  עּמ הם וית כּ נּ ס וּ  כּ בּת חלּ ה, א וֹ תם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להׁש ליט
ירוּ ׁש לים. סביב  בּ גל וּ י  מהם  להּפ רע הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְועתיד 
העּמ ים כּ ל את  ה' י גּ ף א ׁש ר  ה ּמ גּ פה  ּת היה וזאת ׁש כּ תוּ ב ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
אׁש ר אלּ א כתוּ ב, א יצ בּ אוּ  אׁש ר  יר וּ ׁש לם. על  צבאוּ  ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ׁש יּ בא לזמן וזה . קמי ּת הרס גּ א וֹ נ וּ ברב  כּ תוּ ב  אז ֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָצבאוּ .

העוֹ למים. ׁש ירת היא זוֹ  וׁש ירה כּ תוּ ב, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח

יצחק  זה  – יחק  מי ְְִִִֵֶַַָָָיב

וכו 'י וֹ ׁש ב ישׂ חק ד )ּב מים מצורע:(ב , פ' ויקרא נ"ד.)[זוהר רבּ י ](דף  ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ואמר , ּפ תח ב )יהוּ דה בּ מי (תהלים ה'י וֹ ׁש ב ישׂ חק ם ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

היּ ין, מצּ ד  ׁש בּ א יצחק זה - ישׂ חק  בּ מים י וֹ ׁש ב למ וֹ . ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִילעג
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  וּ מגר ׁש . זוֹ עם  ּכ ואחר וצ וֹ חק, בּ רא ׁש וֹ נה, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵמאיר
מאיר י שׂ חק, ׁש מים. יוֹ ׁש ב  כתוּ ב  וא ישׂ חק, בּ מים ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵי וֹ ׁש ב
מה  ּכ ואחר  לרׁש עים. להם וצוֹ חק מאיר הדּ ין כּ ן ועל ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוצ וֹ חק.

דּ רכי כּ תוּ ב  וכ יבהלמוֹ . וּ בחרוֹ נוֹ  באּפ וֹ  אלימוֹ  ידבּ ר אז ? ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
וּ מאיר הזּ ה, בּ ע וֹ לם להם מאיר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  - ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים 
והוֹ רג. זוֹ עם  ּכ ואחר  בּ ראׁש וֹ נה, ׁש ּמ איר  יין כּ מ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
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יב וּ בחרוֹ נוֹ  באּפ וֹ  אלימוֹ  נסכּת יוהלמוֹ :ידּב ר ואני 
קדׁש י: הר ציּ וֹ ן על יהוזמלכּ י חק אל אסּפ רה 

:ילדּת י היּ וֹ ם אני אּת ה בּ ני אלי אמר

- כנגדּ וֹ  יחזרוּ  אם הרׁש עים, את  מוֹ ׁש הוּ א  ּבּ רו ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
ואין  הבּ א, העוֹ לם מאוֹ תוֹ  אוֹ תם מכ לּ ה הוּ א - א אם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָיפה.
להם, מסיּ עים - להּט הר בּ א מהכּ ל. וי ׁש מדוּ  חלק בּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם
וקוֹ רא אליו אוֹ תם וּ מקרב  אוֹ תם מטהר הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
וגוֹ '. ולּק רוֹ ב לרחוֹ ק  ׁש ל וֹ ם ׁש לוֹ ם ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש ל וֹ ם. ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם 

החק  סד  את  בר ְִֵֶַַַָֹמיח

ילדּת י אסּפ רה היּ וֹ ם אני  אּת ה ּב ני אלי אמר  ה' חק (ב ,אל ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בלק:ז) פ' במדבר ר"ג :)[זוהר אׁש וּ רנּ וּ .](דף וּ מגּ בעוֹ ת ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוזהוּ 
ו ' חסר  גּ בעת העלי וֹ נה הכל )בּ י ׁש יבה עליונת  אותה  הכל .(גבוהת ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌

צדדים. לׁש ני  וּ מ ׁש לים ו'. בּ א וֹ ת  וּ מ גּ בעוֹ ת, הרקיע  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִבּ י ׁש יבת
ואינ ּה  לעוֹ למים מבּ נּה  נפרדת א הזּ וֹ  הגּ בעת ׁש הרי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד,
גּ בעה ׁש הרי  ואחד, לעוֹ לם. אּת ּה  ו' נכלל כּ ן  ועל  א וֹ ת וֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶע וֹ זבת
מל כּ ׁש יּ בא  לבא לעתיד צרי עּמ ּה  ׁש נּ כלל  בּ נּה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
כּ די  כּ נפיה  ֹּת ו וּ להכניס וֹ  עלי וֹ נה, גּ בעת ל וֹ  לקחת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח 
יוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  יצא וּ מּמ נּ ה  עליוֹ נים, בחיּ ים וּ להעמיד וֹ  אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלח זּ ק 

- זה וסוֹ ד הּמ ׁש יח. ב )מל אלי (תהלים אמר ה' חק אל  'אסּפ רה ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  ל וֹ מר  אני  עתיד .' ילדּת י היּ וֹ ם אני אּת ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ ני

וּ לברוֹ , חק ילדתיך )ׁש נּ קרא היום  אני  אתה  בני  אלי אמר  בּ אוֹ תוֹ (ה ' . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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חיּ ים, בּ כּמ ה כּ נפיה מּת חת ההוּ א החק אוֹ תוֹ  יוֹ ציא מּמ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַי וֹ ם
י אר א חק ואוֹ ת וֹ  כּ ראוּ י. ברכוֹ ת בּ כּמ ה עטר וֹ ת, ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה

ואלבדּ וֹ . יתח זּ ק , וׁש ם  יוֹ סף, בּ ן אחר , מׁש יח בּ וֹ  יכּ לל ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
חיּ ים, בּ ּה  ׁש אין תחּת וֹ נה גּ בעה ׁש הוּ א וּ מוּ ם אחר. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְבמק וֹ ם
חיּ ים זוֹ  גּ בעה ׁש ּת לקט עד  וימוּ ת ויהרג, זה מ ׁש יח ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָימוּ ת

ויקוּ ם. עליוֹ נה, גּ בעה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵמאוֹ תּה 

  נחב מי עב ר – יילד  ה ְְְֲֲִִִִֶֶַָאני

ילדּת י אסּפ רה היּ וֹ ם אני  אּת ה ּב ני אלי אמר  ה' חק (ב ,אל ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

תרומה:ז) פ' שמות קנ"ח:)[זוהר אדם](דף  ׁש יּ וֹ רׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ יּ וֹ ם
ׁש עה מאוֹ תּה  וּ ׁש כינתוֹ , הוּ א  ּבּ ר ו מהּק ד וֹ ׁש  ׁש כּ ל וּ לה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה
נ ׁש מה אדם ׁש יּ וֹ ר ׁש  יוֹ ם מאוֹ תוֹ  וכי  אחד, ּת נּ א אמר  בּ ן. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנקרא

לנוּ  מנּ ין בּ ן י ּק רא וּ ׁש כינתוֹ  הוּ א  ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  ?כּ לוּ לה ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ּת הלּ ים, בּ ספר  דּ וד ׁש אמר הזּ ה ב )מהּפ סוּ ק אל (תהלים 'אסּפ רה ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

הּמ נוֹ רה ל וֹ  אמר .'ילדּת י היּ וֹ ם אני א ּת ה בּ ני אלי אמר ה' ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹחק
ילדּת י ה יּ וֹ ם זּ ה מה הנּ אמן, רוֹ עה בּ ׁש בילהּק דוֹ ׁש ה, אלּ א ? ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

גּ דוֹ ל , היּ וֹ ם עוֹ ד הן .ילדּת י היּ וֹ ם אני  הּק דׁש  בּ רוּ ח דּ וד ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר
בּ וֹ  ׁש נּ אמר לד )בּ אוֹ תוֹ  כּ מׁש ה.(דברים בּ ישׂ ראל עוֹ ד נביא קם וא ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌

ׁש הינוּ  - לבב בּ כל   היא ה' את ואהב ּת  בּ כינה קיּ מּת  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַאּת ה
ל ּה : יׁש  ׁש מ וֹ ת  ׁש חמה ה נּ ׁש מה , ׁש הינוּ  -  נפׁש וּ בכל ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהגּ וּ ף,
.ממוֹ נ בּ כל  - מאד וּ בכל יחידה . ח יּ ה, נפ ׁש , רוּ ח, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה,

יראל כלל אציל ת   נפ מקל  למצת  י"ג ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָנת

אּת האמר ּב ני ז)אלי  משפטים:(ב, פ' שמות צ"ח.)[זוהר בּ א](דף ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֹ

תהלי זוהר 
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אפסיח ואחזּ ת נחלת גוֹ ים ואּת נה מּמ נּ י ׁש אל
ּת נּפ צם:טארץ: יוֹ צר כּ כלי בּ רזל ּב ׁש בט ּת רעם 

ארץ:י ׁש פטי הוּ סרוּ  השׂ כּ ילוּ  מלכים ועּת ה
יהויא את ּב רעדה:עבדוּ  וגילוּ  בּ יראה 

נקרא ומעלה, ׁש נים  עשׂ רה לׁש ׁש  זוֹ כה ׁש הוּ א מי כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ ראה,
ומעלה ׁש נה  ע שׂ רים מ בּ ן ׁש הוּ א מי וכל ישׂ ראל. לכנסת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ן 

ודּ אי . הוּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  בּ ן נקרא בהם, יד )וזוֹ כה בּ נים(דברים ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וזכה ׁש נה עשׂ רה לׁש ׁש  דּ וד כּ ׁש הגּ יע אהיכם. לה' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַאּת ם

כּ תוּ ב  אז עשׂ רה , לאר בּ ע  ׁש נּ כנס  י וֹ ם ב )בּ אוֹ תוֹ  אמר(תהלים 'ה' ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הּט עם מה .'ילד ּת י היּ וֹ ם אני אּת ה בּ ני  מּק דםאלי ׁש הרי  ? ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌

ׁש הרי  עלי וֹ נה, נׁש מה עליו  ׁש רתה  וא בּ ן, לוֹ  היה א ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָלזה
יל  היּ וֹ ם אני  ּכ וּ מוּ ם היה, הוּ א ערלה היּ וֹ םבּ ׁש נוֹ ת ,ד ּת י ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

אני  עכ ׁש ו, עד ׁש היה כּ מוֹ  האחר , הצּ ד  ו א אני, . ילדּת י ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי
בּ ׁש מה כּ ת וּ ב מה ׁש נים, עשׂ רים בּ ן ד )?לבדּ י. בן (משלי  כּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌

ודּ אי . מּמ ׁש  לאבי לאבי, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהייתי

ב מחה יראה ה ' את ְְְְֲִִֶַָָלעב ד

ּב רעדהעבד וּ  וגילוּ  ּב יראה ה' יא)את מות :(ב, אחרי פ' ויקרא [זוהר ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נו.) ּפ תח,](דף יצחק ר בּ י  אהרן. בּ ני ׁש ני מוֹ ת (תהליםאחרי  ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וכתוּ בב ) בּ רעדה'. וגילוּ  בּ יראה ה' את ק)'עבדוּ  את(שם עבדוּ  ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

זה. על זה  ק ׁש ים הלּ לוּ  הּפ סוּ קים בּ רננה. לפניו בּ אוּ  בּ שׂ מחה ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְה'
בּ ן  ׁש רוֹ צה עבוֹ דה ׁש כּ ל  - בּ יראה ה' את עבדוּ  ׁש נינוּ ,  ּכ ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
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חיּ ים, בּ כּמ ה כּ נפיה מּת חת ההוּ א החק אוֹ תוֹ  יוֹ ציא מּמ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַי וֹ ם
י אר א חק ואוֹ ת וֹ  כּ ראוּ י. ברכוֹ ת בּ כּמ ה עטר וֹ ת, ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה

ואלבדּ וֹ . יתח זּ ק , וׁש ם  יוֹ סף, בּ ן אחר , מׁש יח בּ וֹ  יכּ לל ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
חיּ ים, בּ ּה  ׁש אין תחּת וֹ נה גּ בעה ׁש הוּ א וּ מוּ ם אחר. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְבמק וֹ ם
חיּ ים זוֹ  גּ בעה ׁש ּת לקט עד  וימוּ ת ויהרג, זה מ ׁש יח ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָימוּ ת

ויקוּ ם. עליוֹ נה, גּ בעה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵמאוֹ תּה 

  נחב מי עב ר – יילד  ה ְְְֲֲִִִִֶֶַָאני

ילדּת י אסּפ רה היּ וֹ ם אני  אּת ה ּב ני אלי אמר  ה' חק (ב ,אל ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

תרומה:ז) פ' שמות קנ"ח:)[זוהר אדם](דף  ׁש יּ וֹ רׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ יּ וֹ ם
ׁש עה מאוֹ תּה  וּ ׁש כינתוֹ , הוּ א  ּבּ ר ו מהּק ד וֹ ׁש  ׁש כּ ל וּ לה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה
נ ׁש מה אדם ׁש יּ וֹ ר ׁש  יוֹ ם מאוֹ תוֹ  וכי  אחד, ּת נּ א אמר  בּ ן. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנקרא

לנוּ  מנּ ין בּ ן י ּק רא וּ ׁש כינתוֹ  הוּ א  ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  ?כּ לוּ לה ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ּת הלּ ים, בּ ספר  דּ וד ׁש אמר הזּ ה ב )מהּפ סוּ ק אל (תהלים 'אסּפ רה ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

הּמ נוֹ רה ל וֹ  אמר .'ילדּת י היּ וֹ ם אני א ּת ה בּ ני אלי אמר ה' ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹחק
ילדּת י ה יּ וֹ ם זּ ה מה הנּ אמן, רוֹ עה בּ ׁש בילהּק דוֹ ׁש ה, אלּ א ? ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

גּ דוֹ ל , היּ וֹ ם עוֹ ד הן .ילדּת י היּ וֹ ם אני  הּק דׁש  בּ רוּ ח דּ וד ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר
בּ וֹ  ׁש נּ אמר לד )בּ אוֹ תוֹ  כּ מׁש ה.(דברים בּ ישׂ ראל עוֹ ד נביא קם וא ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌

ׁש הינוּ  - לבב בּ כל   היא ה' את ואהב ּת  בּ כינה קיּ מּת  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַאּת ה
ל ּה : יׁש  ׁש מ וֹ ת  ׁש חמה ה נּ ׁש מה , ׁש הינוּ  -  נפׁש וּ בכל ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהגּ וּ ף,
.ממוֹ נ בּ כל  - מאד וּ בכל יחידה . ח יּ ה, נפ ׁש , רוּ ח, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה,

יראל כלל אציל ת   נפ מקל  למצת  י"ג ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָנת

אּת האמר ּב ני ז)אלי  משפטים:(ב, פ' שמות צ"ח.)[זוהר בּ א](דף ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֹ
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אפסיח ואחזּ ת נחלת גוֹ ים ואּת נה מּמ נּ י ׁש אל
ּת נּפ צם:טארץ: יוֹ צר כּ כלי בּ רזל ׁש בט בּ  ּת רעם 

ארץ:י ׁש פטי הוּ סרוּ  השׂ כּ ילוּ  מלכים ועּת ה
יהויא את בּ רעדה:עבדוּ  וגילוּ  בּ יראה 

נקרא ומעלה, ׁש נים  עשׂ רה לׁש ׁש  זוֹ כה ׁש הוּ א מי כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ ראה,
ומעלה ׁש נה  ע שׂ רים מ בּ ן ׁש הוּ א מי וכל ישׂ ראל. לכנסת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ן 

ודּ אי . הוּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  בּ ן נקרא בהם, יד )וזוֹ כה בּ נים(דברים ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וזכה ׁש נה עשׂ רה לׁש ׁש  דּ וד כּ ׁש הגּ יע אהיכם. לה' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַאּת ם

כּ תוּ ב  אז עשׂ רה , לאר בּ ע  ׁש נּ כנס  י וֹ ם ב )בּ אוֹ תוֹ  אמר(תהלים 'ה' ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הּט עם מה .'ילד ּת י היּ וֹ ם אני אּת ה בּ ני  מּק דםאלי ׁש הרי  ? ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌

ׁש הרי  עלי וֹ נה, נׁש מה עליו  ׁש רתה  וא בּ ן, לוֹ  היה א ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָלזה
יל  היּ וֹ ם אני  ּכ וּ מוּ ם היה, הוּ א ערלה היּ וֹ םבּ ׁש נוֹ ת ,ד ּת י ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

אני  עכ ׁש ו, עד ׁש היה כּ מוֹ  האחר , הצּ ד  ו א אני, . ילדּת י ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי
בּ ׁש מה כּ ת וּ ב מה ׁש נים, עשׂ רים בּ ן ד )?לבדּ י. בן (משלי  כּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌

ודּ אי . מּמ ׁש  לאבי לאבי, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהייתי

ב מחה יראה ה ' את ְְְְֲִִֶַָָלעב ד

ּב רעדהעבד וּ  וגילוּ  ּב יראה ה' יא)את מות :(ב, אחרי פ' ויקרא [זוהר ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נו.) ּפ תח,](דף יצחק ר בּ י  אהרן. בּ ני ׁש ני מוֹ ת (תהליםאחרי  ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וכתוּ בב ) בּ רעדה'. וגילוּ  בּ יראה ה' את ק)'עבדוּ  את(שם עבדוּ  ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

זה. על זה  ק ׁש ים הלּ לוּ  הּפ סוּ קים בּ רננה. לפניו בּ אוּ  בּ שׂ מחה ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְה'
בּ ן  ׁש רוֹ צה עבוֹ דה ׁש כּ ל  - בּ יראה ה' את עבדוּ  ׁש נינוּ ,  ּכ ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
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מּמ נּ וּ . לפחד  יראה, צרי בּ רא ׁש וֹ נה ר בּ וֹ נוֹ , לפני  לעבד ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם
את בשׂ מחה  ׁש יּ עשׂ ה  ּכ אחר  י ּמ צא אדוֹ נוֹ  ׁש ל  הּפ חד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִוּ מוּ ם

כּ תוּ ב, כּ ן ועל הּת וֹ רה, י)מצווֹ ת  אל (דברים היא ה' מה ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌
בּ רעדה וגילוּ  ליראה. אם כּ י   י וֹ תרמעּמ ל שׂ מח לאדם ׁש אסוּ ר  - ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌

וּ במצווֹ ת  ת וֹ רה בּ דברי אבל  העוֹ לם. בּ דברי וזה הזּ ה. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
לשׂ מח  צרי אתהּת וֹ רה  בשׂ מחה ׁש יּ עשׂ ה אדם יּמ צא  ּכ אחר . ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

בּ שׂ מחה. ה' את עבד וּ  ׁש כּ תוּ ב הּת וֹ רה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת

ע"ב] נ"ו  הוּ א.[דף  הדּ בר  סוֹ ד  - בּ יראה ה' את עבדוּ  אמר, אבּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
כּ אן  יראה איז וֹ  בּ יראה, ה' את ׁש בּ ארנוּ ,עבדוּ  כּ מוֹ  אלּ א ? ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

א)ׁש כּ תוּ ב וכתוּ ב(משלי  דּ עת, ראׁש ית ה ' קיא)יראת ראׁש ית(תהלים ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נקרא  ּכ - ה' יראת ה'. יראת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחכמה
לעשׂ וֹ ת ׁש רוֹ צה מי  - בּ יראה ה' את עבדוּ  אמר, אלעזר  ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י
את יכוּ ן מקוֹ ם וּ באיזה מתחיל , מקוֹ ם מאיזה אד וֹ נוֹ , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲעב וֹ דת

רבּ וֹ נוֹ  ׁש ם את ליחד היאהעבוֹ דה בּ יראה בּ יראה. ואמר , חזר ? ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
למעלה. מ ּמ ּט ה נתבאר הראׁש ית, והרי  בארנו, הרי  אהרן בני  ראה, (בא ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דּ בּ רהדבר ) -  ּכ ואחר מוֹ ת, אחרי  כּ אן כּ תוּ ב מה ראה, בּ א .ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
אהרן  יבא בּ זּ את וגוֹ '  אחי אהרן הראׁש יתאל מ כּ אן אלּ א ? ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

וזוֹ הי  הזּ וֹ , בּ זּ את להזּ הר  ׁש צּ ריכים  מי כּ ל  הכּ הנים, את ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהזהיר
ה'. ◌ַ◌ְ◌ִיראת

ּב יראהעבדוּ  ה ' יא)את לך:(ב, שלח פ' במדבר קס"ה .)[זוהר בּ א](דף ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ
וּ מּק וֹ ל  בּ נגּ וּ ן, מנגּ ן בּ גל גּ וּ ל, כּ ׁש ּס וֹ בב רקיע אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ ראה,
האגּ נים אוֹ תם כּ ל נגּ וּ ן. אוֹ תוֹ  ידוּ ע א ה נּ וֹ בעים  הּמ ים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַנהמת
מי  ׁש נּ וֹ בעים. הּמ ים  מנּ ביעת מתמלּ אים צדדים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ אר בּ עה 
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אּפ וֹ יב כּ מעט יבער כּ י דר ותאבדוּ  יאנף ּפ ן בר נקוּ 
בוֹ : חוֹ סי כּ ל אׁש רי

ׁש אין  בּ שׂ מחה, אחד ׁש ם. ע וֹ מד צדדים בּ ׁש ני  בּ פנים, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶהוּ א
לק יּ ם בּ ע וֹ לם, שׂ מחה כּ אוֹ ת ּה  ק)שׂ מחה ה'(שם את עבדוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ עוֹ לם, יראה כּ אוֹ תּה  יראה ׁש אין בּ יראה, ואחד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה.
ב )לקיּ ם בּ יראה.(שם ה' את עבד וּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

  הרא אד – חטא היה לא   ל ה עליו נר ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹמה
יב )ברנקוּ  חדש:(ב , קכ.)[זוהר הדּ ברים](דף ׁש יּ צא וּ  זמן בּ אוֹ ת וֹ  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ונׁש קה ׁש כינה ירדה  ה ּק דוֹ ׁש ה, הּמ נוֹ רה מּפ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
הנּ אמן  והרוֹ עה אוֹ תוֹ , בּ רכוּ  יׁש יבוֹ ת ראׁש י אוֹ תם וכל ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ ,
אליו. הזדּ ּמ ן אחד זקן הזּ מן בּ אוֹ ת וֹ  אוֹ תוֹ . ונׁש ק אוֹ תוֹ  ֵבּ ר◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
ׁש ל  זוֹ  קדוֹ ׁש ה טּפ ה נקיּ ה, סלת  ׁש הוּ א בר, נקוּ  ואמר, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
ׁש ל  ּפ סלת בּ וֹ  היה ׁש א ידוֹ , על לנוּ  ׁש נּ ּת נה מׁש ה ׁש ל ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ ן הוּ א בּ נׁש מתוֹ , ּפ סלת ׁש אין ׁש ּמ י ותבן. ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹמץ
האילן  בּ ּה  ׁש נּ אמר חּט ה מאוֹ תּה  בּ ן ׁש יּ ׁש  וּ ׁש כינתוֹ . הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש בּ ׁש בילוֹ  ותבן, מץ ח"ט חּט ה. היה הרא ׁש וֹ ן אדם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אכל

דּ וד נא)אמר  ה',(תהלים ׁש האוֹ ת וּ בזמן  וגוֹ '. חוֹ לל ּת י בּ עו וֹ ן הן ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ ין דּ רה בּ כ ּס וּ י היא לחם, מיני חמה אחריה)ׁש היא (הרודפים  ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

עליהם ׁש נּ אמר בּ גּ לוּ ת, א)הר ׁש עים כּ י (תהלים הרׁש עים כן 'א ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
א ׁש לּ וֹ , מעשׂ ה ׁש היא י ' - ר וּ ח ' ּת דּ פ נּ וּ  אׁש ר  כּ ּמ ץ ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ַ◌ִאם
הּמ עשׂ ר, מן ּפ טוּ רים ותבן מץ  זה וּ מ וּ ם עּמ וֹ . ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רת
ׁש ל  העליוֹ נוֹ ת ׁש הפתים בר, נקוּ  בר. נק וּ  זה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
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מּמ נּ וּ . לפחד  יראה, צרי בּ רא ׁש וֹ נה ר בּ וֹ נוֹ , לפני  לעבד ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם
את בשׂ מחה  ׁש יּ עשׂ ה  ּכ אחר  י ּמ צא אדוֹ נוֹ  ׁש ל  הּפ חד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִוּ מוּ ם

כּ תוּ ב, כּ ן ועל הּת וֹ רה, י)מצווֹ ת  אל (דברים היא ה' מה ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌
בּ רעדה וגילוּ  ליראה. אם כּ י   י וֹ תרמעּמ ל שׂ מח לאדם ׁש אסוּ ר  - ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌

וּ במצווֹ ת  ת וֹ רה בּ דברי אבל  העוֹ לם. בּ דברי וזה הזּ ה. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
לשׂ מח  צרי אתהּת וֹ רה  בשׂ מחה ׁש יּ עשׂ ה אדם יּמ צא  ּכ אחר . ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

בּ שׂ מחה. ה' את עבד וּ  ׁש כּ תוּ ב הּת וֹ רה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת

ע"ב] נ"ו  הוּ א.[דף  הדּ בר  סוֹ ד  - בּ יראה ה' את עבדוּ  אמר, אבּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
כּ אן  יראה איז וֹ  בּ יראה, ה' את ׁש בּ ארנוּ ,עבדוּ  כּ מוֹ  אלּ א ? ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

א)ׁש כּ תוּ ב וכתוּ ב(משלי  דּ עת, ראׁש ית ה ' קיא)יראת ראׁש ית(תהלים ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נקרא  ּכ - ה' יראת ה'. יראת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחכמה
לעשׂ וֹ ת ׁש רוֹ צה מי  - בּ יראה ה' את עבדוּ  אמר, אלעזר  ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י
את יכוּ ן מקוֹ ם וּ באיזה מתחיל , מקוֹ ם מאיזה אד וֹ נוֹ , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲעב וֹ דת

רבּ וֹ נוֹ  ׁש ם את ליחד היאהעבוֹ דה בּ יראה בּ יראה. ואמר , חזר ? ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
למעלה. מ ּמ ּט ה נתבאר הראׁש ית, והרי  בארנו, הרי  אהרן בני  ראה, (בא ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דּ בּ רהדבר ) -  ּכ ואחר מוֹ ת, אחרי  כּ אן כּ תוּ ב מה ראה, בּ א .ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
אהרן  יבא בּ זּ את וגוֹ '  אחי אהרן הראׁש יתאל מ כּ אן אלּ א ? ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

וזוֹ הי  הזּ וֹ , בּ זּ את להזּ הר  ׁש צּ ריכים  מי כּ ל  הכּ הנים, את ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהזהיר
ה'. ◌ַ◌ְ◌ִיראת

ּב יראהעבדוּ  ה ' יא)את לך:(ב, שלח פ' במדבר קס"ה .)[זוהר בּ א](דף ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ
וּ מּק וֹ ל  בּ נגּ וּ ן, מנגּ ן בּ גל גּ וּ ל, כּ ׁש ּס וֹ בב רקיע אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ ראה,
האגּ נים אוֹ תם כּ ל נגּ וּ ן. אוֹ תוֹ  ידוּ ע א ה נּ וֹ בעים  הּמ ים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַנהמת
מי  ׁש נּ וֹ בעים. הּמ ים  מנּ ביעת מתמלּ אים צדדים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ אר בּ עה 
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אּפ וֹ יב כּ מעט יבער כּ י דר ותאבדוּ  יאנף ּפ ן בר נקוּ 
בוֹ : חוֹ סי כּ ל אׁש רי

ׁש אין  בּ שׂ מחה, אחד ׁש ם. ע וֹ מד צדדים בּ ׁש ני  בּ פנים, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶהוּ א
לק יּ ם בּ ע וֹ לם, שׂ מחה כּ אוֹ ת ּה  ק)שׂ מחה ה'(שם את עבדוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ עוֹ לם, יראה כּ אוֹ תּה  יראה ׁש אין בּ יראה, ואחד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה.
ב )לקיּ ם בּ יראה.(שם ה' את עבד וּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

  הרא אד – חטא היה לא   ל ה עליו נר ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹמה
יב )ברנקוּ  חדש:(ב , קכ.)[זוהר הדּ ברים](דף ׁש יּ צא וּ  זמן בּ אוֹ ת וֹ  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ונׁש קה ׁש כינה ירדה  ה ּק דוֹ ׁש ה, הּמ נוֹ רה מּפ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
הנּ אמן  והרוֹ עה אוֹ תוֹ , בּ רכוּ  יׁש יבוֹ ת ראׁש י אוֹ תם וכל ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ ,
אליו. הזדּ ּמ ן אחד זקן הזּ מן בּ אוֹ ת וֹ  אוֹ תוֹ . ונׁש ק אוֹ תוֹ  ֵבּ ר◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
ׁש ל  זוֹ  קדוֹ ׁש ה טּפ ה נקיּ ה, סלת  ׁש הוּ א בר, נקוּ  ואמר, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
ׁש ל  ּפ סלת בּ וֹ  היה ׁש א ידוֹ , על לנוּ  ׁש נּ ּת נה מׁש ה ׁש ל ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ ן הוּ א בּ נׁש מתוֹ , ּפ סלת ׁש אין ׁש ּמ י ותבן. ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹמץ
האילן  בּ ּה  ׁש נּ אמר חּט ה מאוֹ תּה  בּ ן ׁש יּ ׁש  וּ ׁש כינתוֹ . הוּ א  ָּבּ רו◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש בּ ׁש בילוֹ  ותבן, מץ ח"ט חּט ה. היה הרא ׁש וֹ ן אדם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אכל

דּ וד נא)אמר  ה',(תהלים ׁש האוֹ ת וּ בזמן  וגוֹ '. חוֹ לל ּת י בּ עו וֹ ן הן ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ ין דּ רה בּ כ ּס וּ י היא לחם, מיני חמה אחריה)ׁש היא (הרודפים  ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

עליהם ׁש נּ אמר בּ גּ לוּ ת, א)הר ׁש עים כּ י (תהלים הרׁש עים כן 'א ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
א ׁש לּ וֹ , מעשׂ ה ׁש היא י ' - ר וּ ח ' ּת דּ פ נּ וּ  אׁש ר  כּ ּמ ץ ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ַ◌ִאם
הּמ עשׂ ר, מן ּפ טוּ רים ותבן מץ  זה וּ מ וּ ם עּמ וֹ . ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רת
ׁש ל  העליוֹ נוֹ ת ׁש הפתים בר, נקוּ  בר. נק וּ  זה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
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אמת, עּמ וּ די  בּ ׁש ני  ׁש לּ הם הה ׁש קאה ׁש הם הנּ אמן, ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָהרוֹ עה
לׁש וֹ ן  הוּ א ל ּמ וּ דים, לׁש וֹ ן הוּ א והצּ דּ יק ה'. ל ּמ וּ די ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם

למּט ה. בּ רית ואוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

ׁש כּ ועוֹ ד העלי וֹ נה, הכינה העליוֹ נ וֹ ת בּ פתים בר , נקוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ל  ׁש כינה אוֹ תּה עוֹ לה ׁש ּס וֹ בב  החוּ ט שׂ פ "ה. חׁש בּ וֹ ן ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

ה וּ א הפה את ׁש ּמ ּק יף זרקא ׁש ל החוּ ט  כּ ריכה, אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָהוּ א
ׁש ל  מהצּ ד ירק קו והוּ א זהב. ׁש ל חוּ ט והוּ א חסד , ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶחוּ ט
למעלה הם חוּ טים ׁש ׁש ה העוֹ לם. כּ ל ׁש ּס וֹ בב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה

נאמר  ׁש עליהם העין, בּ ת את ז)ׁש ּס וֹ בבים בּ רכוֹ ת(שיר   עיני ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
רבּ ים בּ ת זּ ה מה רבּ ים. בּ ת ׁש ער על אלּ וּ בּ חׁש בּ וֹ ן עין בּ ת ? ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

ׁש אין  הּמ ים עין  העין. ׁש ל הם גונים ׁש ׁש ה האבוֹ ת . ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְׁש ׁש ת
עוֹ למ וֹ ת להאיר  בר  נקוּ  וּ מם הּמ ים. עין הפסק, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָל ּה 
ונטל  זקן אוֹ תוֹ  קם זמן  בּ אוֹ תוֹ  ה ּת וֹ רה. ׁש ל נסּת רים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ סוֹ דוֹ ת
היה עכׁש ו עד הּק דוֹ ׁש ה, הּמ נוֹ רה  ואמר, ּפ תח בּ ידוֹ . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַמקלע
ׁש מר בּ עליוֹ נים, התע לּ ית הרי ואיל מכּ אן ,בּ יד ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַמקלע
מתעלּ ה היא הצּ דּ יקים בּ פי ׁש הרי ׁש לּ ּה . מהאבנים ַעצמ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
האבן  ׁש ל  ׁש לּ הם  וּ בּמ עשׂ ים  בּ עלּה . אל ׁש לּ הם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת פ לּ וֹ ת

נאמר ׁש עליה בּ חן, אבן היא למּט ה  כּ ׁש יּ וֹ רדת (תהליםהזּ וֹ , ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
נאמריא) זה וּ מוּ ם האבוֹ ת . נתנּס וּ  וּ בּה  יבחן. צדּ יק ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַה'

קיח) האבוֹ ת.(תהלים ׁש הם הבּ וֹ נים, מאס וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶאבן
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בּ נוֹ :אג אבׁש לוֹ ם מּפ ני בּ ברחוֹ  לדוד מזמוֹ ר

וכת ראש לכאב
צרי  רבו  מה ה ' בברחו... לדוד א).מזמור ג]:(ג, לפרק תהלי [שימוש

וימשח . מלח ות זית שמ על אמור ורישיה  כתפיה דחש למע

תהלי שימוש

צרה עת לדוד "מזמר" לממע ת  עְְְְְִִֵַַַַָָָָה

ּב נוֹ מזמ וֹ ר אבׁש לוֹ ם מּפ ני ּב ברחוֹ  א)לדוד [זוהר:(ג, ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ויצא  פ' קנא :)בראשית בּ דה](דף  באר  והנּ ה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
ואמר, ּפ תח יהוּ דה רבּ י ג )וגוֹ '. לדוד (תהלים 'מזמוֹ ר ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

התעוֹ רר וּ  הזּ ה בּ ּפ סוּ ק  בּ נוֹ '. אב ׁש לוֹ ם מ ּפ ני ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ ברחוֹ 
ׁש ירה אמר ל ּמ ה  לדוד, מזמוֹ ר אבל  מוּ םהחברים, אם ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

ׁש הרי  להי וֹ ת, צרי היה קינה יוֹ תר עליו, ׁש ּק ם הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש בּ נוֹ 
אלּ א הרבּ ה. מאחר  מּק ר וֹ ביו קצת האדם על עליו ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵהרע
ׁש הּק דוֹ ׁש  ׁש חׁש ב  דּ וד , בּ ּק ׁש  וכ ׁש ירה, אמר לדוד , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר
ׁש כּ אן  ׁש ראה כּ יון ההוּ א. לעוֹ לם חטאוֹ  את סלּ ק ה וּ א   ָּבּ רו◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ׁש עליוֹ ניםבּ עוֹ  ׁש ראה עוֹ ד, שׂ מח. מּמ נּ וּ , לגבּ וֹ ת רוֹ צה הזּ ה לם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
שכּ תוּ ב  בּ רח, יעקב  לב דּ ם. וכלּ ם ׁש בּ רחוּ , בּ עוֹ לם היוּ  ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

יב ) בּ רח,(הושע  מׁש ה לבדּ וֹ . וּ ברח ארם, שׂ דה יעקב ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ברח
כ )ׁש כּ תוּ ב ודוד (שמות לבדּ וֹ . וּ ברח פרעה, מּפ ני מׁש ה ויּ ברח ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וראׁש י  הארץ  גּ בּ וֹ רי א וֹ תם וכל הארץ ׁש לּ יטי א וֹ תם כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָבּ רח,
וּ ממאלוֹ  מימינוֹ  וסוֹ בבים עּמ וֹ , בּ רחוּ  כּ לּ ם ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,

תהלי זוהר 
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אמת, עּמ וּ די  בּ ׁש ני  ׁש לּ הם הה ׁש קאה ׁש הם הנּ אמן, ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָהרוֹ עה
לׁש וֹ ן  הוּ א ל ּמ וּ דים, לׁש וֹ ן הוּ א והצּ דּ יק ה'. ל ּמ וּ די ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם

למּט ה. בּ רית ואוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

ׁש כּ ועוֹ ד העלי וֹ נה, הכינה העליוֹ נ וֹ ת בּ פתים בר , נקוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ל  ׁש כינה אוֹ תּה עוֹ לה ׁש ּס וֹ בב  החוּ ט שׂ פ "ה. חׁש בּ וֹ ן ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

ה וּ א הפה את ׁש ּמ ּק יף זרקא ׁש ל החוּ ט  כּ ריכה, אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָהוּ א
ׁש ל  מהצּ ד ירק קו והוּ א זהב. ׁש ל חוּ ט והוּ א חסד , ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶחוּ ט
למעלה הם חוּ טים ׁש ׁש ה העוֹ לם. כּ ל ׁש ּס וֹ בב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה

נאמר  ׁש עליהם העין, בּ ת את ז)ׁש ּס וֹ בבים בּ רכוֹ ת(שיר   עיני ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
רבּ ים בּ ת זּ ה מה רבּ ים. בּ ת ׁש ער על אלּ וּ בּ חׁש בּ וֹ ן עין בּ ת ? ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

ׁש אין  הּמ ים עין  העין. ׁש ל הם גונים ׁש ׁש ה האבוֹ ת . ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְׁש ׁש ת
עוֹ למ וֹ ת להאיר  בר  נקוּ  וּ מם הּמ ים. עין הפסק, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָל ּה 
ונטל  זקן אוֹ תוֹ  קם זמן  בּ אוֹ תוֹ  ה ּת וֹ רה. ׁש ל נסּת רים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ סוֹ דוֹ ת
היה עכׁש ו עד הּק דוֹ ׁש ה, הּמ נוֹ רה  ואמר, ּפ תח בּ ידוֹ . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַמקלע
ׁש מר בּ עליוֹ נים, התע לּ ית הרי ואיל מכּ אן ,בּ יד ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַמקלע
מתעלּ ה היא הצּ דּ יקים בּ פי ׁש הרי ׁש לּ ּה . מהאבנים ַעצמ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
האבן  ׁש ל  ׁש לּ הם  וּ בּמ עשׂ ים  בּ עלּה . אל ׁש לּ הם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת פ לּ וֹ ת

נאמר ׁש עליה בּ חן, אבן היא למּט ה  כּ ׁש יּ וֹ רדת (תהליםהזּ וֹ , ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
נאמריא) זה וּ מוּ ם האבוֹ ת . נתנּס וּ  וּ בּה  יבחן. צדּ יק ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַה'

קיח) האבוֹ ת.(תהלים ׁש הם הבּ וֹ נים, מאס וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶאבן
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בּ נוֹ :אג אבׁש לוֹ ם מּפ ני בּ ברחוֹ  לדוד מזמוֹ ר

וכת ראש לכאב
צרי  רבו  מה ה ' בברחו... לדוד א).מזמור ג]:(ג, לפרק תהלי [שימוש

וימשח . מלח ות זית שמ על אמור ורישיה  כתפיה דחש למע

תהלי שימוש

צרה עת לדוד "מזמר" לממע ת  עְְְְְִִֵַַַַָָָָה

ּב נוֹ מזמ וֹ ר אבׁש לוֹ ם מּפ ני ּב ברחוֹ  א)לדוד [זוהר:(ג, ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ויצא  פ' קנא :)בראשית בּ דה](דף  באר  והנּ ה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
ואמר, ּפ תח יהוּ דה רבּ י ג )וגוֹ '. לדוד (תהלים 'מזמוֹ ר ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

התעוֹ רר וּ  הזּ ה בּ ּפ סוּ ק  בּ נוֹ '. אב ׁש לוֹ ם מ ּפ ני ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ ברחוֹ 
ׁש ירה אמר ל ּמ ה  לדוד, מזמוֹ ר אבל  מוּ םהחברים, אם ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

ׁש הרי  להי וֹ ת, צרי היה קינה יוֹ תר עליו, ׁש ּק ם הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש בּ נוֹ 
אלּ א הרבּ ה. מאחר  מּק ר וֹ ביו קצת האדם על עליו ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵהרע
ׁש הּק דוֹ ׁש  ׁש חׁש ב  דּ וד , בּ ּק ׁש  וכ ׁש ירה, אמר לדוד , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר
ׁש כּ אן  ׁש ראה כּ יון ההוּ א. לעוֹ לם חטאוֹ  את סלּ ק ה וּ א   ָּבּ רו◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ׁש עליוֹ ניםבּ עוֹ  ׁש ראה עוֹ ד, שׂ מח. מּמ נּ וּ , לגבּ וֹ ת רוֹ צה הזּ ה לם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
שכּ תוּ ב  בּ רח, יעקב  לב דּ ם. וכלּ ם ׁש בּ רחוּ , בּ עוֹ לם היוּ  ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

יב ) בּ רח,(הושע  מׁש ה לבדּ וֹ . וּ ברח ארם, שׂ דה יעקב ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ברח
כ )ׁש כּ תוּ ב ודוד (שמות לבדּ וֹ . וּ ברח פרעה, מּפ ני מׁש ה ויּ ברח ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וראׁש י  הארץ  גּ בּ וֹ רי א וֹ תם וכל הארץ ׁש לּ יטי א וֹ תם כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָבּ רח,
וּ ממאלוֹ  מימינוֹ  וסוֹ בבים עּמ וֹ , בּ רחוּ  כּ לּ ם ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
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עלי:יהוב קמים רבּ ים צרי רבּ וּ  רבּ יםג מה 
באהים לּ וֹ  ׁש וּ עתה י אין לנפׁש י סלה:אמרים 

יהוד  ראׁש י:ואּת ה וּ מרים כּ בוֹ די בּ עדי מגן 

אמר הזּ ה, ה בח ׁש ראה כּ יון הצּ דדים. מכּ ל א וֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִל ׁש מר 
◌ָ◌ִׁש ירה.

מר  עצמ מנע  לא  ת לכ מ  ונגר רח  היה  י על ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹא
ר ד ה לפני ה אירה  ְִִֵַָָָ

ּב נוֹ מזמ וֹ ר  אבׁש לוֹ ם מ ּפ ני  ּב ברחוֹ  א)לדוד נח :(ג , פ' חדש [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

כט:) בּ ר וּ ](דף  הּק ד וֹ ׁש  כּ נגד ישׂ ראל בּ כנסת ּפ תח, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַרבּ י 
דּ וד  ויּ אמר כּ תוּ ב  ּפ נחס, רבּ י  ׁש אמר  הערב. את וי ׁש לּ ח ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַהוּ א,
אבׁש ל וֹ ם. מּפ ני ּפ ליטה לנוּ  תהיה א כּ י  ונברחה קוּ מ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְכ וּ '

בּ וֹ  כּ תוּ ב  מה ׁש בּ רח, ּפ י  על  ג )?ואף לדוד (תהלים  'מזמוֹ ר ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ נוֹ '. אבׁש לוֹ ם מּפ ני ונגרׁש בּ ברחוֹ  בּ וֹ רח ׁש היה ּפ י על  ואף  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

 ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  לפני ׁש ירה מלּ וֹ מר עצמוֹ  מנע א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ לכ וּ תוֹ ,
דוד ,הוּ א  זהוּ  הערב, את ויׁש לּ ח לפניו . וּ להתחנּ ן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְול ׁש וּ ב

כּ עוֹ רב. ּת מיד ע ּמ הם קוֹ רא  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

 אבינ אברה אצל  מ לה וד אצל ברכה  תמי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָח

ראׁש י'ואּת ה וּ מרים  ּכ בוֹ די  ּב עדי מגן  ד )ה ' פ':(ג, בראשית [זוהר ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌

לך פב.)לך ואמר,](דף ּפ תח י וֹ סי ג )רבּ י ה'(תהלים 'ואּת ה ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ני  ׁש כּ ל גּ ב על אף דּ וד , אמר  ראׁש י'. וּ מרים כּ בוֹ די  בּ עדי  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָמגן
ראה, בּ א  בּ עדי . מגן ה' ואּת ה  - קרב ע ּמ י  לער יבוֹ אוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם

תהלי זוהר 
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יהוה אל סלה:קוֹ לי קדׁש וֹ  מהר ויּ ענני אקרא 
יהוו כּ י הקיצוֹ תי ואיׁש נה ׁש כבּת י אני 

ׁש תוּ זיסמכני: סביב אׁש ר עם מרבבוֹ ת אירא א 
יהוחעלי: אהיקוּ מה ׁש יעני כּ יהוֹ  

ׁש ל  רבּ וֹ נוֹ  הוּ א:  ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  דּ וד  אמר  בּ עדי. מגן  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ת וּ ב
כּ מ וֹ  בּ רכה  ׁש ל  חתימה בּ י  ע וֹ שׂ ים א מה  מּפ ני  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ לם,
ואוֹ מרים ,ל מגן אנכי ׁש כּ ת וּ ב בּ אברהם, בּ רכה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש חוֹ תמים 

אברהם כּ ברמגן אברהם לדוד: הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר ? ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אם דּ וד: לוֹ  אמר  ׁש לם. בּ קיּ וּ ם לפני וע וֹ מד  וּ צרפ ּת יו, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ חנּת יו

, ּכו)כ ׁש עשׂ ה(שם כּ יון ולבּ י . כליוֹ תי צרפה ונּס ני ה' בּ חנני ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אמר אמר. מה על לפניו דּ וד נזכּ ר ׁש בע, בּ ת ׁש ל הדּ בר ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 

יז) בּ ל (שם  זּמ תי ּת מצא בל צרפּת ני  לּ ילה ּפ קד ּת  לבּ י ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבּ חנּת 
לבּ י . בּ חנּת  וא ּת ה ונּס ני , ה ' בּ חנני  אמרּת י אני  אמר, ּפ י. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַיעבר
א ּת מצא, בל צרפּת ני ואּת ה כלי וֹ תי, צרפה אמר ּת י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני 
הזּ ה והדּ בר  י ּת ן מי  - ּפ י  יעבר בּ ל זּמ תי כּ ראוּ י . א וֹ תי  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָמצאת

זה כּ ל ועם ּפ י . את יעבר ׁש א  הבּ רכה,ׁש חׁש בּת י, בּ וֹ  חוֹ תמים ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ וד מגן א וֹ מרים מגן ׁש אנוּ  ה' ואּת ה דּ וד, אמר   ּכ וּ מוּ ם . ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ראׁש י. וּ מרים כּ ב וֹ די ׁש לּ י [וזה]בּ עדי  הכּ בוֹ ד זוֹ  דּ ר גּ ה ודּ אי  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
בּ וֹ . מתעּט ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אני

כ וע ו ְֲֵַָָֹיעקב 

לחי קוּ מה  איבי ּכ ל את הּכ ית  ּכ י  אהי הוֹ ׁש יעני  ה ' ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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עלי:יהוב קמים רבּ ים צרי רבּ וּ  רבּ יםג מה 
באהים לּ וֹ  ׁש וּ עתה י אין לנפׁש י סלה:אמרים 

יהוד  ראׁש י:ואּת ה וּ מרים כּ בוֹ די בּ עדי מגן 

אמר הזּ ה, ה בח ׁש ראה כּ יון הצּ דדים. מכּ ל א וֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִל ׁש מר 
◌ָ◌ִׁש ירה.

מר  עצמ מנע  לא  ת לכ מ  ונגר רח  היה  י על ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹא
ר ד ה לפני ה אירה  ְִִֵַָָָ

ּב נוֹ מזמ וֹ ר  אבׁש לוֹ ם מ ּפ ני  ּב ברחוֹ  א)לדוד נח :(ג , פ' חדש [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

כט:) בּ ר וּ ](דף  הּק ד וֹ ׁש  כּ נגד ישׂ ראל בּ כנסת ּפ תח, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַרבּ י 
דּ וד  ויּ אמר כּ תוּ ב  ּפ נחס, רבּ י  ׁש אמר  הערב. את וי ׁש לּ ח ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַהוּ א,
אבׁש ל וֹ ם. מּפ ני ּפ ליטה לנוּ  תהיה א כּ י  ונברחה קוּ מ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְכ וּ '

בּ וֹ  כּ תוּ ב  מה ׁש בּ רח, ּפ י  על  ג )?ואף לדוד (תהלים  'מזמוֹ ר ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ נוֹ '. אבׁש לוֹ ם מּפ ני ונגרׁש בּ ברחוֹ  בּ וֹ רח ׁש היה ּפ י על  ואף  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

 ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  לפני ׁש ירה מלּ וֹ מר עצמוֹ  מנע א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ לכ וּ תוֹ ,
דוד ,הוּ א  זהוּ  הערב, את ויׁש לּ ח לפניו . וּ להתחנּ ן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְול ׁש וּ ב

כּ עוֹ רב. ּת מיד ע ּמ הם קוֹ רא  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

 אבינ אברה אצל  מ לה וד אצל ברכה  תמי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָח

ראׁש י'ואּת ה וּ מרים  ּכ בוֹ די  ּב עדי מגן  ד )ה ' פ':(ג, בראשית [זוהר ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌

לך פב.)לך ואמר,](דף ּפ תח י וֹ סי ג )רבּ י ה'(תהלים 'ואּת ה ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ני  ׁש כּ ל גּ ב על אף דּ וד , אמר  ראׁש י'. וּ מרים כּ בוֹ די  בּ עדי  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָמגן
ראה, בּ א  בּ עדי . מגן ה' ואּת ה  - קרב ע ּמ י  לער יבוֹ אוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם

תהלי זוהר 
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יהוה אל סלה:קוֹ לי קדׁש וֹ  מהר ויּ ענני אקרא 
יהוו כּ י הקיצוֹ תי ואיׁש נה ׁש כבּת י אני 

ׁש תוּ זיסמכני: סביב אׁש ר עם מרבבוֹ ת אירא א 
יהוחעלי: אהיקוּ מה ׁש יעני כּ יהוֹ  

ׁש ל  רבּ וֹ נוֹ  הוּ א:  ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  דּ וד  אמר  בּ עדי. מגן  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ת וּ ב
כּ מ וֹ  בּ רכה  ׁש ל  חתימה בּ י  ע וֹ שׂ ים א מה  מּפ ני  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ לם,
ואוֹ מרים ,ל מגן אנכי ׁש כּ ת וּ ב בּ אברהם, בּ רכה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש חוֹ תמים 

אברהם כּ ברמגן אברהם לדוד: הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר ? ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אם דּ וד: לוֹ  אמר  ׁש לם. בּ קיּ וּ ם לפני וע וֹ מד  וּ צרפ ּת יו, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ חנּת יו

, ּכו)כ ׁש עשׂ ה(שם כּ יון ולבּ י . כליוֹ תי צרפה ונּס ני ה' בּ חנני ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אמר אמר. מה על לפניו דּ וד נזכּ ר ׁש בע, בּ ת ׁש ל הדּ בר ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 

יז) בּ ל (שם  זּמ תי ּת מצא בל צרפּת ני  לּ ילה ּפ קד ּת  לבּ י ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבּ חנּת 
לבּ י . בּ חנּת  וא ּת ה ונּס ני , ה ' בּ חנני  אמרּת י אני  אמר, ּפ י. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַיעבר
א ּת מצא, בל צרפּת ני ואּת ה כלי וֹ תי, צרפה אמר ּת י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני 
הזּ ה והדּ בר  י ּת ן מי  - ּפ י  יעבר בּ ל זּמ תי כּ ראוּ י . א וֹ תי  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָמצאת

זה כּ ל ועם ּפ י . את יעבר ׁש א  הבּ רכה,ׁש חׁש בּת י, בּ וֹ  חוֹ תמים ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ וד מגן א וֹ מרים מגן ׁש אנוּ  ה' ואּת ה דּ וד, אמר   ּכ וּ מוּ ם . ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ראׁש י. וּ מרים כּ ב וֹ די ׁש לּ י [וזה]בּ עדי  הכּ בוֹ ד זוֹ  דּ ר גּ ה ודּ אי  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
בּ וֹ . מתעּט ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אני

כ וע ו ְֲֵַָָֹיעקב 

לחי קוּ מה  איבי ּכ ל את הּכ ית  ּכ י  אהי הוֹ ׁש יעני  ה ' ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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ׁש בּ רּת : רׁש עים ׁש נּ י לחי איבי כּ ל את הכּ ית
ּס לה:ט ברכת  עּמ על ׁש וּ עה הי  ליהו

ׁש ּב רּת  רׁש עים  ח)ׁש נּ י  וישלח:(ג , פ' בראשית  קעא :)[זוהר ](דף ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מה וׁש נינוּ , בּ רצ וֹ נוֹ . נׁש ק וֹ  א כּ י  למעלה , נקוּ ד ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַויּ "קהוּ 
ׁש כּ ת וּ ב כז)זּ ה שׂ וֹ נא(משלי  נׁש יקוֹ ת בּ לעםונעּת רוֹ ת זה ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אף  הלּ ב. בּ רצוֹ ן ברכם  א ׁש הרי ישׂ ראל, את ְכּ ׁש בּ ר◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
יוֹ סי , רבּ י אמר  ע שׂ ו. זה - שׂ וֹ נא נׁש יק וֹ ת נעּת רוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ אן 

ג )כּ תוּ ב כּ ל (תהלים את הכּ ית  כּ י  אהי  הוֹ ׁש יעני  ה ' 'קוּ מה ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש בּ רּת  ּת קרי  אל וׁש נינוּ , ׁש בּ רּת '. ר ׁש עים ׁש נּ י  לחי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְֹאיבי
וכוּ '. א וֹ ת וֹ   לנׁש וח ׁש ב ׁש נּ יו  גּ דל וּ  ׁש הרי ׁש רבּ בּת , ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

החברים. וּ בארוּ ה בּ כה, וזה בּ כה זה ויּ בכּ וּ , זה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְועל 

ה עה לה' – ויגאל הכינה  צער ה לת  עת  ְְְְִֵַַַַַַָָָֹיח ב 

ּס להלה '  ברכת  עּמ על  ט)הי ׁש וּ עה אמור:(ג, פ ' ויקרא צ':)[זוהר ](דף  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ואמר, ּפ תח  ג)עוֹ ד ברכת(תהלים  ע ּמ על הי ׁש וּ עה 'לה ' ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מקוֹ ם ׁש לּ כל  ישׂ ראל, א ׁש ריהם ׁש נינוּ ,  ּכ - היׁש וּ עה לה' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶּס לה '.

ישׂ  כּ ׁש יּ צא וּ  עּמ הם . גּ לתה ׁש כינה  למי ׁש גּ לוּ , מה גּ לוּ ת, ראל ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הוּ א  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  א וֹ  לישׂ ראל - בּ כ ּמ ההגּ אלּ ה ּפ רׁש וּ ה  הרי א לּ א  ? ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מתי  ודּ אי . היׁש וּ עה לה' - וכאן  ּס לה.כתוּ בים,  ברכת  עּמ על ? ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
להוֹ ציא ישׂ ראל  על בּ ברכוֹ ת  יׁש גּ יח ה וּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה 
כּ ן  ועל  ודּ אי. היׁש וּ עה לה' - אזי  להם, וּ להיטיב הגּ לוּ ת  מן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָאוֹ תם
זה וּ  ה גּ לוּ ת. מן ישׂ ראל עם יׁש וּ ב הוּ א   ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָׁש נינוּ 

ד )ׁש כּ ת וּ ב, ורחמ.(דברים ׁש בוּ ת את   הי א ה ' וׁש ב ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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לדוד:אד מזמוֹ ר בּ נגינוֹ ת ענניבלמנצּ ח בּ קראי 
ׁש מעאהי וּ  חנּ ני לּ י הרחבּת  בּ צּ ר צדקי 

ריקג ּת פלּ תי: ּת אהבוּ ן לכלּמ ה כבוֹ די מה עד איׁש  בּ ני 
סלה: כזב יהוד ּת בקׁש וּ  הפלה כּ י חסידוּ דעוּ  

יהו אליו:לוֹ  בּ קראי ּת חטאוּ היׁש מע ואל רגזוּ  
סלה: ודּמ וּ  מׁש כּ בכם על בלבבכם זבחיואמרוּ  זבחוּ  

דבעי לכל טב
וגו' ענני ב)בקראי ד ]:(ד , לפרק  תהלי צפרא[שימוש בכל  יתיה  צלי

 קוד פעמי ג' אותו ואמור מצלח, ואת ל דבעי  מאי  בכל  וזיל
מ י' ,פסוקי מסו ויוצא  י "ה. י"ה  שלו ש ע השמש  צאת
אל ובטחו  מ ה' תושיבני , לבטח מ י  סלה , ודומו  מ ה' תפלתי,

תהלי שימוש

ּת חטאוּ רגז וּ  ה)ואל בחקותי:(ד , פ' ויקרא קי"ג :)[זוהר ונתּת י ](דף  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, יוֹ סי  ר בּ י  וגוֹ '. מחריד ואין וּ ׁש כבּת ם בּ ארץ ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָׁש לוֹ ם
ּפ ר ׁש וּ הוּ , זה ּפ ס וּ ק ּת חטאוּ , ואל רגזוּ  וגוֹ '. ּת חטאוּ ' ואל ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ'רגזוּ 
אבל  ויפה . הרע, יצר  על ט וֹ ב יצר להרגּ יז  אדם בּ ן  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
ממנּ ים כּ ּמ ה מּט תוֹ , על  ׁש וֹ כב אדם וּ בן הלּ ילה ׁש יּ וֹ רד ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
וּ בני  וּ מׁש וֹ טטים, והוֹ לכים בּ עוֹ לם, מתע וֹ ררים החּק ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ַ◌ַעל 
מּמ נּ וּ , ולפחד הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מלּ פני  להחרד צריכים ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
לבן  ל וֹ  ויצטר מהם, וי נּ צל בתוֹ כם נפׁש וֹ  תּמ צא ׁש א ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
אליו  א וֹ תם  יעוֹ רר  ׁש א כּ די מהם, בּ פיו מלּ ה י וֹ ציא ׁש א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

תהלי זוהר 
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ׁש ּב רּת : רׁש עים ׁש נּ י לחי איבי כּ ל את הכּ ית
ּס לה:ט ברכת  עּמ על ׁש וּ עה הי  ליהו

ׁש ּב רּת  רׁש עים  ח)ׁש נּ י  וישלח:(ג , פ' בראשית  קעא :)[זוהר ](דף ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מה וׁש נינוּ , בּ רצ וֹ נוֹ . נׁש ק וֹ  א כּ י  למעלה , נקוּ ד ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַויּ "קהוּ 
ׁש כּ ת וּ ב כז)זּ ה שׂ וֹ נא(משלי  נׁש יקוֹ ת בּ לעםונעּת רוֹ ת זה ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אף  הלּ ב. בּ רצוֹ ן ברכם  א ׁש הרי ישׂ ראל, את ְכּ ׁש בּ ר◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
יוֹ סי , רבּ י אמר  ע שׂ ו. זה - שׂ וֹ נא נׁש יק וֹ ת נעּת רוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ אן 

ג )כּ תוּ ב כּ ל (תהלים את הכּ ית  כּ י  אהי  הוֹ ׁש יעני  ה ' 'קוּ מה ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש בּ רּת  ּת קרי  אל וׁש נינוּ , ׁש בּ רּת '. ר ׁש עים ׁש נּ י  לחי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְֹאיבי
וכוּ '. א וֹ ת וֹ   לנׁש וח ׁש ב ׁש נּ יו  גּ דל וּ  ׁש הרי ׁש רבּ בּת , ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

החברים. וּ בארוּ ה בּ כה, וזה בּ כה זה ויּ בכּ וּ , זה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְועל 

ה עה לה' – ויגאל הכינה  צער ה לת  עת  ְְְְִֵַַַַַַָָָֹיח ב 

ּס להלה '  ברכת  עּמ על  ט)הי ׁש וּ עה אמור:(ג, פ ' ויקרא צ':)[זוהר ](דף  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ואמר, ּפ תח  ג)עוֹ ד ברכת(תהלים  ע ּמ על הי ׁש וּ עה 'לה ' ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מקוֹ ם ׁש לּ כל  ישׂ ראל, א ׁש ריהם ׁש נינוּ ,  ּכ - היׁש וּ עה לה' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶּס לה '.

ישׂ  כּ ׁש יּ צא וּ  עּמ הם . גּ לתה ׁש כינה  למי ׁש גּ לוּ , מה גּ לוּ ת, ראל ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הוּ א  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  א וֹ  לישׂ ראל - בּ כ ּמ ההגּ אלּ ה ּפ רׁש וּ ה  הרי א לּ א  ? ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מתי  ודּ אי . היׁש וּ עה לה' - וכאן  ּס לה.כתוּ בים,  ברכת  עּמ על ? ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
להוֹ ציא ישׂ ראל  על בּ ברכוֹ ת  יׁש גּ יח ה וּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה 
כּ ן  ועל  ודּ אי. היׁש וּ עה לה' - אזי  להם, וּ להיטיב הגּ לוּ ת  מן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָאוֹ תם
זה וּ  ה גּ לוּ ת. מן ישׂ ראל עם יׁש וּ ב הוּ א   ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָׁש נינוּ 

ד )ׁש כּ ת וּ ב, ורחמ.(דברים ׁש בוּ ת את   הי א ה ' וׁש ב ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌

תהלי זוהר 

יתה 23זוהר הלימוד תשרי סדר ו ליו

ד תהלי מזמור  | לחודש  א  | ראשו ספר 

לדוד:אד מזמוֹ ר בּ נגינוֹ ת ענניבלמנצּ ח בּ קראי 
ׁש מעאהי וּ  חנּ ני לּ י הרחבּת  בּ צּ ר צדקי 

ריקג ּת פלּ תי: ּת אהבוּ ן לכלּמ ה כבוֹ די מה עד איׁש  בּ ני 
סלה: כזב יהוד ּת בקׁש וּ  הפלה כּ י חסידוּ דעוּ  

יהו אליו:לוֹ  בּ קראי ּת חטאוּ היׁש מע ואל רגזוּ  
סלה: ודּמ וּ  מׁש כּ בכם על בלבבכם זבחיואמרוּ  זבחוּ  

דבעי לכל טב
וגו' ענני ב)בקראי ד ]:(ד , לפרק  תהלי צפרא[שימוש בכל  יתיה  צלי

 קוד פעמי ג' אותו ואמור מצלח, ואת ל דבעי  מאי  בכל  וזיל
מ י' ,פסוקי מסו ויוצא  י "ה. י"ה  שלו ש ע השמש  צאת
אל ובטחו  מ ה' תושיבני , לבטח מ י  סלה , ודומו  מ ה' תפלתי,

תהלי שימוש

ּת חטאוּ רגז וּ  ה)ואל בחקותי:(ד , פ' ויקרא קי"ג :)[זוהר ונתּת י ](דף  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ּפ תח, יוֹ סי  ר בּ י  וגוֹ '. מחריד ואין וּ ׁש כבּת ם בּ ארץ ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָׁש לוֹ ם
ּפ ר ׁש וּ הוּ , זה ּפ ס וּ ק ּת חטאוּ , ואל רגזוּ  וגוֹ '. ּת חטאוּ ' ואל ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ'רגזוּ 
אבל  ויפה . הרע, יצר  על ט וֹ ב יצר להרגּ יז  אדם בּ ן  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
ממנּ ים כּ ּמ ה מּט תוֹ , על  ׁש וֹ כב אדם וּ בן הלּ ילה ׁש יּ וֹ רד ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
וּ בני  וּ מׁש וֹ טטים, והוֹ לכים בּ עוֹ לם, מתע וֹ ררים החּק ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ַ◌ַעל 
מּמ נּ וּ , ולפחד הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  מלּ פני  להחרד צריכים ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
לבן  ל וֹ  ויצטר מהם, וי נּ צל בתוֹ כם נפׁש וֹ  תּמ צא ׁש א ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
אליו  א וֹ תם  יעוֹ רר  ׁש א כּ די מהם, בּ פיו מלּ ה י וֹ ציא ׁש א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד24 תשרי סדר ו ליו

ד תהלי מזמור  | לחודש  א  | ראשו ספר 

יהו אל וּ בטחוּ  יראנוּ ז:צדק מי אמרים רּב ים 
יהו ּפ ני אוֹ ר עלינוּ  נסה שׂ מחהח:טוֹ ב נתּת ה 

רבּ וּ : ׁש ם ותירוֹ  דּ גנם מעת יחדּ וטבלּב י ׁש לוֹ ם בּ  
יהו אּת ה כּ י ואיׁש ן לבטחאׁש כּ בה לבדד 

ׁש יבני: ּת וֹ 

הגדול הש י"ה  י "ה מלפני רצו יהי  פע בכל ואמור יהוה,
ותמלא אורחותי ותישר דרכי  את שתצליח  והנורא  הגבור
סלה אמ  אמ אמ הזה היו חפצי ותעשה לטובה  משאלותי 
יתיה צלי  נש, לבר כלו למשאל בעית אי  ועוד  סלה . סלה
לח שתתנני  וגו ' הגדול הש י"ה י "ה   מלפני רצו יהי ואמור ,

בעיני  ולרחמי פלונית )לחסד  ב הזה .(פלוני היו משאלותי ותמלא
ז"פ ג"כ אמור כלו ממנו לשאול   לשלטו צרי אתה  א ג 

ותצליח . שלו ש ע

תהלי שימוש

מׁש כּ בכם על בלבבכם אמר וּ  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ע ּמ וֹ . י ּמ צאוּ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוא
בּ פיו. דּ בּ וּ ר מהם י וֹ ציא ׁש א סלה . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְודּמ וּ 



תהלי זוהר 

יתה 25זוהר הלימוד תשרי סדר ז ליו

התהלי מזמור  | לחודש  א | ראשו ספר

לדוד:אה מזמוֹ ר הנּ חילוֹ ת אל אמריבלמנצּ ח 
יהו הגיגי:האזינה לקוֹ לג בּ ינה הקׁש יבה 
ואהי מלכּ י אתּפ לּ ל:ׁש ועי אלי יהוד כּ י 

:ואצּפ ה ל אער בּ קר קוֹ לי ּת ׁש מע בּ קר

רע לרוח 
וגו' האזינה ב)אמרי לפ:(ה, תהלי ה ][שימוש רערק רוח קאי  אי 

פסוק עד בכונה  תמיד יתיה  צלי  צדיק)לקבל תבר אתה  והוא(כי
זית  שמ קח  שלטו גבי  עבודה ל יש  א ,ח ולמצוא  אזלה.
ותמשח השמש ובביאת השמש  בזריחת פעמי ג ' אותו  ואמור 

.ורגלי ידי פני

תהלי שימוש

 וזה – להת ל  רצ עת ה א פ הזמקר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

קוֹ לי ה ' ּת ׁש מע ד )ּב קר בלק:(ה , פ' במדבר ר"ד.)[זוהר רבּ י ](דף  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
אבּ א ר בּ י חמיו , יוֹ סי  רבּ י את  לראוֹ ת  הוֹ ל היה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר
ּת ׁש מע  בּ קר 'ה ' ואמר , אלעזר  רבּ י  ּפ תח ע ּמ וֹ . הלכ וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוחבריו 

בּ קר איזה בּ קר, ה ' וגוֹ '. אברהםק וֹ לי' ׁש ל  בּ קר זה אלּ א ? ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב בּ עוֹ לם, כב )ׁש התעוֹ רר אברהם(בראשית ויּ ׁש כּ ם ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ עוֹ לם, מתעוֹ רר בּ קר  אוֹ תוֹ  הבּ קר, כּ ׁש ּמ גּ יע שהרי  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַבּ בּ קר.
לצּ דּ יקים הע וֹ לם, לכל טוֹ ב ולעשׂ וֹ ת לכּ ל , רצוֹ ן עת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוהוּ א
הּמ ל לפני  להתּפ לּ ל  הוּ א ּת פלּ ה זמן ואז ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְולר ׁש עים.

◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש .

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד24 תשרי סדר ו ליו

ד תהלי מזמור  | לחודש  א  | ראשו ספר 

יהו אל וּ בטחוּ  יראנוּ ז:צדק מי אמרים רבּ ים 
יהו ּפ ני אוֹ ר עלינוּ  נסה שׂ מחהח:טוֹ ב נתּת ה 

רבּ וּ : ׁש ם ותירוֹ  דּ גנם מעת יחדּ וטבלּב י ׁש לוֹ ם בּ  
יהו אּת ה כּ י ואיׁש ן לבטחאׁש כּ בה לבדד 

ׁש יבני: ּת וֹ 

הגדול הש י"ה  י "ה מלפני רצו יהי  פע בכל ואמור יהוה,
ותמלא אורחותי ותישר דרכי  את שתצליח  והנורא  הגבור
סלה אמ  אמ אמ הזה היו חפצי ותעשה לטובה  משאלותי 
יתיה צלי  נש, לבר כלו למשאל בעית אי  ועוד  סלה . סלה
לח שתתנני  וגו ' הגדול הש י"ה י "ה   מלפני רצו יהי ואמור ,

בעיני  ולרחמי פלונית )לחסד  ב הזה .(פלוני היו משאלותי ותמלא
ז"פ ג"כ אמור כלו ממנו לשאול   לשלטו צרי אתה  א ג 

ותצליח . שלו ש ע

תהלי שימוש

מׁש כּ בכם על בלבבכם אמר וּ  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ע ּמ וֹ . י ּמ צאוּ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוא
בּ פיו. דּ בּ וּ ר מהם י וֹ ציא ׁש א סלה . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְודּמ וּ 



תהלי זוהר 

יתה 25זוהר הלימוד תשרי סדר ז ליו

התהלי מזמור  | לחודש  א | ראשו ספר

לדוד:אה מזמוֹ ר הנּ חילוֹ ת אל אמריבלמנצּ ח 
יהו הגיגי:האזינה לקוֹ לג בּ ינה הקׁש יבה 
ואהי מלכּ י אתּפ לּ ל:ׁש ועי אלי יהוד כּ י 

:ואצּפ ה ל אער בּ קר קוֹ לי ּת ׁש מע בּ קר

רע לרוח 
וגו' האזינה ב)אמרי לפ:(ה, תהלי ה ][שימוש רערק רוח קאי  אי 

פסוק עד בכונה  תמיד יתיה  צלי  צדיק)לקבל תבר אתה  והוא(כי
זית  שמ קח  שלטו גבי  עבודה ל יש  א ,ח ולמצוא  אזלה.
ותמשח השמש ובביאת השמש  בזריחת פעמי ג ' אותו  ואמור 

.ורגלי ידי פני

תהלי שימוש

 וזה – להת ל  רצ עת ה א פ הזמקר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

קוֹ לי ה ' ּת ׁש מע ד )ּב קר בלק:(ה , פ' במדבר ר"ד.)[זוהר רבּ י ](דף  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
אבּ א ר בּ י חמיו , יוֹ סי  רבּ י את  לראוֹ ת  הוֹ ל היה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר
ּת ׁש מע  בּ קר 'ה ' ואמר , אלעזר  רבּ י  ּפ תח ע ּמ וֹ . הלכ וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוחבריו 

בּ קר איזה בּ קר, ה ' וגוֹ '. אברהםק וֹ לי' ׁש ל  בּ קר זה אלּ א ? ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב בּ עוֹ לם, כב )ׁש התעוֹ רר אברהם(בראשית ויּ ׁש כּ ם ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ עוֹ לם, מתעוֹ רר בּ קר  אוֹ תוֹ  הבּ קר, כּ ׁש ּמ גּ יע שהרי  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַבּ בּ קר.
לצּ דּ יקים הע וֹ לם, לכל טוֹ ב ולעשׂ וֹ ת לכּ ל , רצוֹ ן עת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוהוּ א
הּמ ל לפני  להתּפ לּ ל  הוּ א ּת פלּ ה זמן ואז ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְולר ׁש עים.

◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש .

תהלי זוהר 
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יד רפ א ת  רפאל  מלא יצא  עה   ת אְְְְְֵֵַַָָָָָ

מוֹ צאיםועל  הּמ ל אסירי אוֹ תם כּ ל הבּ קר, ׁש בּ א בּ ׁש עה זה, ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש ח וֹ זרים אוֹ תם ׁש כּ ן וכל עליהם, הוּ א ּת פלּ ה זמן ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְמנוּ חה,

הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל לפני בּ ּק ׁש וֹ תיהם וּ מבקׁש ים מוּ ם בּ ת ׁש וּ בה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
מיני וכל ׁש מוֹ , וּ רפאל דּ רוֹ ם, לצד אחד ממנּ ה יוֹ צא ז וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ ׁש עה

בּ יד וֹ  לאוֹ תוֹ רפוּ אה וּ מגּ יעה אחת  ר וּ ח י וֹ צאת דּ רוֹ ם וּ מצּ ד . ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌
לפני  הרפוּ אה וּ כׁש ּמ גּ יעה הרפוּ אה. על  ׁש ּמ מ נּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ַהממנּ ה
בדין, יפּת חוּ  ׁש א דּ ינוֹ  לבית ּפ וֹ קד הוּ א הוּ א,  ּבּ רו ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

בידיהם. וא הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ יד ׁש החיּ ים ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם

ט ב מליצה  וה כינה  – דימ עד בג יקי ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָנמת 
ניהעל ֶַָָ

 ֹאוֹ תוֹ וּ מּת ו זכוּ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  רצה רצוֹ ן, עת ׁש הוּ א ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בתפ לּ ה י ּמ צא אם בשוגג )האיׁש . לו  נחשב  לא ואם  אוֹ (יפה. ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

קוֹ ל  נׁש מע ׁש עה בּ אוֹ תּה  עליו. חס  - ּת ׁש וּ בה בּ על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
ׁש כּ תוּ ב  המקנּ נוֹ ת, קד )צּפ רים יקנּ נוּ .אׁש (תהלים צּפ רים ׁש ם ר ִ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ואוֹ תּה  הוּ א.  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  וּ מׁש בּ חוֹ ת מוֹ ד וֹ ת צּפ רים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ְואוֹ תן
וא וֹ מרת, בּ עוֹ לם מתעוֹ ררת ה חר לא)איּ לת טוּ ב(שם רב מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌

מה כּ ל  וע וֹ שׂ ה יוֹ צא , ממנּ ה אוֹ תוֹ  אז  וגוֹ '. לּ יראי צפנּת  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶנּ צטוּ ה.

ה' בידי ְִֵַָהרפ א ת

כּ ואם א - ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  ביד וֹ  רפוּ אה ׁש ּמ יני  ׁש הרי ּת אמר ! ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
בּ ׁש עה אבל הּק דוֹ ׁש .  ה ּמ ל בּ ידי רק היתה , א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְרפוּ אה

תהלי זוהר 
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י וֹ צא, ה וּ א  האדם, לאוֹ תוֹ  רפ וּ אה  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּפ וֹ קד
אז  מּמ נּ וּ . ּפ וֹ חדים רע וֹ ת מחלוֹ ת על  הממנּ ים המקטרגים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל
והרי  אדם, לאוֹ תוֹ  ל וֹ  מוֹ ׁש יטה דּ ר וֹ ם מ צּ ד ׁש נּ סעה הר וּ ח ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תּה 

הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  בּ ידי והכּ ל נמצאת, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרפוּ אה

סי בקר  חסד  ל ֵֶֶֶֶֶֹֹקר 

ע"ב] ר"ד כּ תוּ ב[דף  זה ה)ועל קוֹ לי',(שם ּת ׁש מע בּ קר 'ה ' ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש ל  הבּ קר לגבּ י אלּ א קוֹ לי. ּת ׁש מע  בּ בּ קר ה' כתוּ ב ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְוא
בקר ׁש ני ואצּפ ה'. ל  אער 'בּ קר  אמר. הוּ א ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם

יוֹ סף,ל ּמ ה ׁש ל  בּ קר  ואחד אברהם, ׁש ל בּ קר אחד  אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌
מד )ׁש כּ תוּ ב מאיר,(בראשית  בּ קר  וּ מתרגּ מים: אוֹ ר, הבּ קר ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌

ל אער זּ ה מה ואצּפ ה,  ל  אער ודּ אי. אלּ אמאיר ? ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  להדליק ,  ּׁש ל נר  ל קלב )אס דּ ר ערכּת י (תהלים ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ס דּ וּ ר ׁש אוֹ תוֹ  אמר, הוּ א יוֹ סף ׁש ל הבּ קר וּ לגבּ י למ ׁש יחי. ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵנר
ׁש לּ וֹ  נר  הוּ א.ׁש ל  ֶ◌ֵ◌ֶ◌

 מ יתר  ה דוד ל ִִִֵֶֶֶַַָָָֻהבח 

ואצּפ הואצ ּפ ה , זּ ה מצּפ יםמה העוֹ לם  בּ ני  כּ ל הרי ? ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ואפלּ וּ  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לטוּ ב ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ מחכּ ים
בּ ני  מכּ ל  י וֹ תר  דּ וד ׁש ל בח וּ מה הדה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַבּ המוֹ ת

דּ ברהעוֹ לם והוּ א לי , אמרוּ   וכ ׁש אלּת י, זה דּ בר אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
מרח וֹ ק. ׁש בּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת

 ר לא א ר רא  ר ית   ְְִֵַַָָָה

ׁש אאוֹ ר  עד  מאיר היה ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִראׁש וֹ ן 
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יד רפ א ת  רפאל  מלא יצא  עה   ת אְְְְְֵֵַַָָָָָ

מוֹ צאיםועל  הּמ ל אסירי אוֹ תם כּ ל הבּ קר, ׁש בּ א בּ ׁש עה זה, ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש ח וֹ זרים אוֹ תם ׁש כּ ן וכל עליהם, הוּ א ּת פלּ ה זמן ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְמנוּ חה,

הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל לפני בּ ּק ׁש וֹ תיהם וּ מבקׁש ים מוּ ם בּ ת ׁש וּ בה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
מיני וכל ׁש מוֹ , וּ רפאל דּ רוֹ ם, לצד אחד ממנּ ה יוֹ צא ז וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ ׁש עה

בּ יד וֹ  לאוֹ תוֹ רפוּ אה וּ מגּ יעה אחת  ר וּ ח י וֹ צאת דּ רוֹ ם וּ מצּ ד . ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌
לפני  הרפוּ אה וּ כׁש ּמ גּ יעה הרפוּ אה. על  ׁש ּמ מ נּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ַהממנּ ה
בדין, יפּת חוּ  ׁש א דּ ינוֹ  לבית ּפ וֹ קד הוּ א הוּ א,  ּבּ רו ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

בידיהם. וא הוּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ יד ׁש החיּ ים ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִמוּ ם

ט ב מליצה  וה כינה  – דימ עד בג יקי ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָנמת 
ניהעל ֶַָָ

 ֹאוֹ תוֹ וּ מּת ו זכוּ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  רצה רצוֹ ן, עת ׁש הוּ א ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בתפ לּ ה י ּמ צא אם בשוגג )האיׁש . לו  נחשב  לא ואם  אוֹ (יפה. ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

קוֹ ל  נׁש מע ׁש עה בּ אוֹ תּה  עליו. חס  - ּת ׁש וּ בה בּ על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
ׁש כּ תוּ ב  המקנּ נוֹ ת, קד )צּפ רים יקנּ נוּ .אׁש (תהלים צּפ רים ׁש ם ר ִ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ואוֹ תּה  הוּ א.  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  וּ מׁש בּ חוֹ ת מוֹ ד וֹ ת צּפ רים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ְואוֹ תן
וא וֹ מרת, בּ עוֹ לם מתעוֹ ררת ה חר לא)איּ לת טוּ ב(שם רב מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌

מה כּ ל  וע וֹ שׂ ה יוֹ צא , ממנּ ה אוֹ תוֹ  אז  וגוֹ '. לּ יראי צפנּת  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶנּ צטוּ ה.

ה' בידי ְִֵַָהרפ א ת

כּ ואם א - ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  ביד וֹ  רפוּ אה ׁש ּמ יני  ׁש הרי ּת אמר ! ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
בּ ׁש עה אבל הּק דוֹ ׁש .  ה ּמ ל בּ ידי רק היתה , א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְרפוּ אה
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י וֹ צא, ה וּ א  האדם, לאוֹ תוֹ  רפ וּ אה  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּפ וֹ קד
אז  מּמ נּ וּ . ּפ וֹ חדים רע וֹ ת מחלוֹ ת על  הממנּ ים המקטרגים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל
והרי  אדם, לאוֹ תוֹ  ל וֹ  מוֹ ׁש יטה דּ ר וֹ ם מ צּ ד ׁש נּ סעה הר וּ ח ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תּה 

הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  בּ ידי והכּ ל נמצאת, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרפוּ אה

סי בקר  חסד  ל ֵֶֶֶֶֶֹֹקר 

ע"ב] ר"ד כּ תוּ ב[דף  זה ה)ועל קוֹ לי',(שם ּת ׁש מע בּ קר 'ה ' ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש ל  הבּ קר לגבּ י אלּ א קוֹ לי. ּת ׁש מע  בּ בּ קר ה' כתוּ ב ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְוא
בקר ׁש ני ואצּפ ה'. ל  אער 'בּ קר  אמר. הוּ א ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם

יוֹ סף,ל ּמ ה ׁש ל  בּ קר  ואחד אברהם, ׁש ל בּ קר אחד  אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌
מד )ׁש כּ תוּ ב מאיר,(בראשית  בּ קר  וּ מתרגּ מים: אוֹ ר, הבּ קר ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌

ל אער זּ ה מה ואצּפ ה,  ל  אער ודּ אי. אלּ אמאיר ? ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  להדליק ,  ּׁש ל נר  ל קלב )אס דּ ר ערכּת י (תהלים ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ס דּ וּ ר ׁש אוֹ תוֹ  אמר, הוּ א יוֹ סף ׁש ל הבּ קר וּ לגבּ י למ ׁש יחי. ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵנר
ׁש לּ וֹ  נר  הוּ א.ׁש ל  ֶ◌ֵ◌ֶ◌

 מ יתר  ה דוד ל ִִִֵֶֶֶַַָָָֻהבח 

ואצּפ הואצ ּפ ה , זּ ה מצּפ יםמה העוֹ לם  בּ ני  כּ ל הרי ? ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ואפלּ וּ  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לטוּ ב ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ מחכּ ים
בּ ני  מכּ ל  י וֹ תר  דּ וד ׁש ל בח וּ מה הדה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַבּ המוֹ ת

דּ ברהעוֹ לם והוּ א לי , אמרוּ   וכ ׁש אלּת י, זה דּ בר אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
מרח וֹ ק. ׁש בּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת

 ר לא א ר רא  ר ית   ְְִֵַַָָָה

ׁש אאוֹ ר  עד  מאיר היה ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִראׁש וֹ ן 

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד28 תשרי סדר ז ליו

התהלי מזמור  | לחודש  א | ראשו ספר

רע:ה יגר א אּת ה רׁש ע חפץ אל א אוכּ י 
און: ּפ עלי כּ ל שׂ נאת עיני לנגד הוֹ ללים יתיצּ בוּ 

ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה אוֹ תוֹ . לס בּ ל הע וֹ למוֹ ת ?יכלוּ  ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
האוֹ רוֹ ת, ׁש אר כּ ל וכן בּ זה. זה להתלבּ ׁש  לאוֹ ר וֹ  אוֹ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָע שׂ ה

לסבּ ל . ויכל וּ  בקיּ וּ מם התק יּ מוּ  העוֹ למוֹ ת ׁש כּ ל ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַעד 

צ י  ל ואצ ה ה לכ ת    ְֲִִִֵֶַַַַָָדוד 
נקראיםוּ מ וּ ם  והם  אוֹ רוֹ ת, והתלבּ ׁש וּ  דרגוֹ ת התּפ טוּ   ּכ ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

יוֹ סף, ׁש ל זה  לבקר ׁש ּמ גּ יעים עד עלי וֹ נים, ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְכּ נפים
העליוֹ נ  האוֹ ר וֹ ת  כּ ל לוֹ קח האוֹ ר וֹ תוהוּ א ׁש כּ ל  ֹוּ מּת ו ים. ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

העוֹ לם סוֹ ף עד הע וֹ לם מּס וֹ ף עוֹ לה זיווֹ  ּת ל וּ יים , בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים
דוד  בּ א  לסבּ ל. יכוֹ לים א ׁש לּ מּט ה ׁש העוֹ למ וֹ ת עד  ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,
וּ להעמיד  בּ וֹ  להתכּ ּס וֹ ת יוֹ סף  ׁש ל זה  לבקר  כּ ּס וּ י זה, נר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהתקין
 אער בּ קר כּ תוּ ב זה ועל  הזּ ה, הנּ ר  בּ סדּ וּ ר  ׁש לּ מּט ה ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָעוֹ למוֹ ת

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ואצּפ ה,  לז)ל טהוֹ ר .(שמות זהב (ומשוםויצ ּפ הוּ  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וכו') בו תלוי  דוד  נר, וּ בוֹ שאותו דּ וד  ׁש ל ה וּ א  הנּ ר ׁש אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם

וּ נׁש ק וֹ , אבּ א רבּ י  בּ א הזּ ה. ל בּ קר כּס וּ י  יהיה ׁש הוּ א אמר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָתלוּ י,
לי  דּ י - זה דּ בר לׁש מע רק  לדּ ר יצאתי א אלמלא !ואמר, ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

 העלי הא ר חכמת וע מד ע לה  היה  חטא  לא  אד ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹעד 
יהח מע נפרד היה  ְְִִֵֵַַָָָֹולא 

רעּכ י  יגר א אּת ה  רׁש ע חפץ אל ה)א  פ':(ה, בראשית [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

נב:)בראשית  עוֹ לה](דף היה חטא, א ׁש אדם  עד  ראה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
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כּ יון  החיּ ים. מעץ נפרד היה וא העלי וֹ ן האוֹ ר בּ חכמת ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוע וֹ מד
עד  אחריהם  נמׁש למּט ה, ולרדת לדעת ּת אות וֹ  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הגדּ יל
ועל  רע'.  יגוּ ר א הּט וֹ ב ועזב רע וידע החיּ ים, מעץ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פרד 
 ׁש נּ מׁש מי רע'.  יגר א אּת ה ר ׁש ע  חפץ אל א 'כּ י כּ תוּ ב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶזה

החיּ ים. עץ עם דּ ירה לוֹ  אין רע, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַאחר

רע ! קרא  זה מי – רע  ריג ְְְִִֶֶַָָֹלא 

רעּכ י  יגר א אּת ה  רׁש ע חפץ אל ה)א  פ':(ה, בראשית [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

נו:)בראשית יצר](דף וכל בּ ארץ האדם רעת ר בּ ה כּ י  ה ' ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
ּפ תח, יהוּ דה רבּ י לבּ וֹ . ה)מחׁש בת ר ׁש ע (תהלים  חפץ אל א 'כּ י ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

ראה, בּ א אבל וּ בארנוּ הוּ . נאמר  זה ּפ סוּ ק רע'. יגר א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָאּת ה
ויטּמ אוּ  ה וּ א  יטמא אחריו,  ונמׁש הרע בּ יּ צר ׁש נּ דבּ ק ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי 

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְאוֹ תוֹ ,

נׁש לםּכ י וא עוֹ שׂ ים, היוּ  הרעוֹ ת כּ ל - האדם  רעת  רבּ ה ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לח נּ  דּ מים ׁש וֹ פכים ׁש היוּ  עד  הםחטאם וּ מי  הארץ. על  ם ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

הארץ  על דּ רכּ ם מׁש חיתים כּ ל ׁש היוּ  רע רק ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ? ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
וכתוב] רע, יגרך [לא ׁש ם  וכתוּ ב רע, רק כּ אן כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם.

לח) ה'.(בראשית בּ עיני רע יהוּ דה בּ כוֹ ר ער ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַויהי

ר ׁש ע אמר אינוֹ  רע וכי י וֹ סי, אפלּ וּ ר בּ י  - רׁש ע א. לוֹ , אמר  ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
נקרא דבר, לוֹ  עשׂ ה  ׁש א גּ ב על  אף חבר וֹ , על יד וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵהרים 

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ב )רׁש ע, הכּ ית(שמות . רע תכּ ה לּמ ה לרׁש ע ו יּ אמר  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּמ ׁש חית מי  אלּ א נקרא א רע אבל ּת כּ ה. אלּ א כתוּ ב , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָא 
לרוּ ח וחזק כּ ח ונוֹ תן הארץ, את וּ מט ּמ א עצמוֹ  וּ מטּמ א ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַדּ ר כּ וֹ 
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רע:ה יגר א אּת ה רׁש ע חפץ אל א אוכּ י 
און: ּפ עלי כּ ל שׂ נאת עיני לנגד הוֹ ללים יתיצּ בוּ 

ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה אוֹ תוֹ . לס בּ ל הע וֹ למוֹ ת ?יכלוּ  ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
האוֹ רוֹ ת, ׁש אר כּ ל וכן בּ זה. זה להתלבּ ׁש  לאוֹ ר וֹ  אוֹ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָע שׂ ה

לסבּ ל . ויכל וּ  בקיּ וּ מם התק יּ מוּ  העוֹ למוֹ ת ׁש כּ ל ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַעד 

צ י  ל ואצ ה ה לכ ת    ְֲִִִֵֶַַַַָָדוד 
נקראיםוּ מ וּ ם  והם  אוֹ רוֹ ת, והתלבּ ׁש וּ  דרגוֹ ת התּפ טוּ   ּכ ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

יוֹ סף, ׁש ל זה  לבקר ׁש ּמ גּ יעים עד עלי וֹ נים, ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְכּ נפים
העליוֹ נ  האוֹ ר וֹ ת  כּ ל לוֹ קח האוֹ ר וֹ תוהוּ א ׁש כּ ל  ֹוּ מּת ו ים. ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

העוֹ לם סוֹ ף עד הע וֹ לם מּס וֹ ף עוֹ לה זיווֹ  ּת ל וּ יים , בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים
דוד  בּ א  לסבּ ל. יכוֹ לים א ׁש לּ מּט ה ׁש העוֹ למ וֹ ת עד  ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה,
וּ להעמיד  בּ וֹ  להתכּ ּס וֹ ת יוֹ סף  ׁש ל זה  לבקר  כּ ּס וּ י זה, נר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהתקין
 אער בּ קר כּ תוּ ב זה ועל  הזּ ה, הנּ ר  בּ סדּ וּ ר  ׁש לּ מּט ה ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָעוֹ למוֹ ת

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ואצּפ ה,  לז)ל טהוֹ ר .(שמות זהב (ומשוםויצ ּפ הוּ  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וכו') בו תלוי  דוד  נר, וּ בוֹ שאותו דּ וד  ׁש ל ה וּ א  הנּ ר ׁש אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם

וּ נׁש ק וֹ , אבּ א רבּ י  בּ א הזּ ה. ל בּ קר כּס וּ י  יהיה ׁש הוּ א אמר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָתלוּ י,
לי  דּ י - זה דּ בר לׁש מע רק  לדּ ר יצאתי א אלמלא !ואמר, ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

 העלי הא ר חכמת וע מד ע לה  היה  חטא  לא  אד ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹעד 
יהח מע נפרד היה  ְְִִֵֵַַָָָֹולא 

רעּכ י  יגר א אּת ה  רׁש ע חפץ אל ה)א  פ':(ה, בראשית [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

נב:)בראשית  עוֹ לה](דף היה חטא, א ׁש אדם  עד  ראה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
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כּ יון  החיּ ים. מעץ נפרד היה וא העלי וֹ ן האוֹ ר בּ חכמת ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוע וֹ מד
עד  אחריהם  נמׁש למּט ה, ולרדת לדעת ּת אות וֹ  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הגדּ יל
ועל  רע'.  יגוּ ר א הּט וֹ ב ועזב רע וידע החיּ ים, מעץ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פרד 
 ׁש נּ מׁש מי רע'.  יגר א אּת ה ר ׁש ע  חפץ אל א 'כּ י כּ תוּ ב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶזה

החיּ ים. עץ עם דּ ירה לוֹ  אין רע, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַאחר

רע ! קרא  זה מי – רע  ריג ְְְִִֶֶַָָֹלא 

רעּכ י  יגר א אּת ה  רׁש ע חפץ אל ה)א  פ':(ה, בראשית [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

נו:)בראשית יצר](דף וכל בּ ארץ האדם רעת ר בּ ה כּ י  ה ' ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
ּפ תח, יהוּ דה רבּ י לבּ וֹ . ה)מחׁש בת ר ׁש ע (תהלים  חפץ אל א 'כּ י ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

ראה, בּ א אבל וּ בארנוּ הוּ . נאמר  זה ּפ סוּ ק רע'. יגר א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָאּת ה
ויטּמ אוּ  ה וּ א  יטמא אחריו,  ונמׁש הרע בּ יּ צר ׁש נּ דבּ ק ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי 

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְאוֹ תוֹ ,

נׁש לםּכ י וא עוֹ שׂ ים, היוּ  הרעוֹ ת כּ ל - האדם  רעת  רבּ ה ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לח נּ  דּ מים ׁש וֹ פכים ׁש היוּ  עד  הםחטאם וּ מי  הארץ. על  ם ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

הארץ  על דּ רכּ ם מׁש חיתים כּ ל ׁש היוּ  רע רק ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ? ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
וכתוב] רע, יגרך [לא ׁש ם  וכתוּ ב רע, רק כּ אן כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם.

לח) ה'.(בראשית בּ עיני רע יהוּ דה בּ כוֹ ר ער ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַויהי

ר ׁש ע אמר אינוֹ  רע וכי י וֹ סי, אפלּ וּ ר בּ י  - רׁש ע א. לוֹ , אמר  ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
נקרא דבר, לוֹ  עשׂ ה  ׁש א גּ ב על  אף חבר וֹ , על יד וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵהרים 

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ב )רׁש ע, הכּ ית(שמות . רע תכּ ה לּמ ה לרׁש ע ו יּ אמר  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּמ ׁש חית מי  אלּ א נקרא א רע אבל ּת כּ ה. אלּ א כתוּ ב , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָא 
לרוּ ח וחזק כּ ח ונוֹ תן הארץ, את וּ מט ּמ א עצמוֹ  וּ מטּמ א ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַדּ ר כּ וֹ 
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נכנס  וא היּ וֹ ם. כּ ל  רע רק ׁש כּ תוּ ב  רע , ׁש נּ קראת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַהּט מאה
מסּת לּ קת ׁש בּ זה מוּ ם ׁש כינה , ּפ ני רוֹ אה ו א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ פלטרין

לנוּ  וּ מנּ ין העוֹ לם. מן מ ּמ נּ וּ ׁש כינה ׁש כּ ׁש הס ּת לּ קה מ יּ עקב . ? ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
בּ עוֹ לם התח זּ קה ׁש בּ גללם בּ בניו  ּפ סוּ ל ׁש יּ ׁש  חׁש ב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה,
ּת אמר ואם אוֹ תּה . וּ פגם מהלּ בנה האוֹ ר  ונגרע  הּט מאה  ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַרוּ ח

מעל ל ּמ ה ׁש כינה והסּת לּ קה הּמ קדּ ׁש  את  מט ּמ א זה מוּ ם ? ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ׁש ה וּ א עצמוֹ  וּ מטּמ א דרכּ וֹ  ׁש ּמ טּמ א אוֹ תוֹ  ׁש כּ ן  כּ ל ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעקב.

רע. נקרא כּ ׁש נּ טמא ולכן הּט מאה, רוּ ח את ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמח זּ ק 

מי   ה א  ל בע ה ה ל ע יתר  אד ב טמא  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָחטא 
 לח זרע  מציא  לריק  זרע  פְְִִִֵֶֶַַָָ

רעּכ י  יגר א אּת ה  רׁש ע חפץ אל ה)א  פ':(ה, בראשית [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

קפח.)וישב רבּ י ](דף  אתוֹ . גּ ם  ויּ מת  עשׂ ה אׁש ר ה' בּ עיני ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַויּ רע
ּפ תח, יא)חיּ יא יד(קהלת ּת נּ ח אל ולערב זרע את זרע  בּ בּ קר ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

וּ להזּ הר מחטאיו להזּ הר  לאדם ראוּ י  כּ ּמ ה ראה בּ א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְוגוֹ '.
ׁש לוּ חים ׁש כּ ּמ ה מוּ ם הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מע שׂ יו
את ורוֹ אים וּ מׁש וֹ טטים הוֹ לכים ׁש הם בּ עוֹ לם הם ממנּ ים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 

עליו  וּ מעידים  האדם בּ ני עליהם]מעשׂ י  כּ תוּ בים[ז "ח והכּ ל  , ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌
ׁש ל  ּפ ניו ּת אר רוֹ אה וא לּמ חצּ ה נכנס א זה בּ גלל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַבּ ּס פר.
וכתוּ ב  רע', יגר 'א כּ אן כּ תוּ ב  ׁש לּ מדנוּ , כּ מוֹ  יוֹ מין, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעּת יק

כּ תוּ ב  ּכ וּ מוּ ם ה', בּ עיני  רע יהוּ דה בּ כוֹ ר ער  א)ויהי  (ישעיה  ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
מרבּ וֹ נוֹ  ׁש יּ רא האי ׁש  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי  מלאוּ . דּ מים ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְידיכם

בּ י  להׁש ּת דּ ל עצמוֹ  ויטהר רעה, מדּ ר ׁש מ וּ ר  ר בּ וֹ נוֹ .ויהיה ראת ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
י וֹ תר האדם בהם ׁש נּ טמא החטאים א וֹ תם בּ כל וּ ראה, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹוּ בא
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הזּ ה בּ עוֹ לם י וֹ תר  אדם בוֹ  ׁש נּ טמא חטא זהוּ  הזּ ה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
בּ יּ ד  לח נּ ם זרע וּ מוֹ ציא לריק זרעוֹ  וֹ פ ׁש מי - הבּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בעוֹ לם

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ וֹ , ונטמא ברגל  ה)אוֹ  חפץ (תהלים  אל א 'כּ י ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
רע'. יגר א אּת ה ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶר ׁש ע 

רעּכ י יגר א א ּת ה ר ׁש ע חפץ אל ה)א [זוהר:(ה, ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

ויחי  פ' רי"ט:)בראשית ׁש הּק דוֹ ׁש ](דף הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,
ימים ׁש ׁש ים עליו קוֹ רא  והכּ רוֹ ז בּ וֹ , מתרצּ ה הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הצּ דּ יקים כּ ל  שׂ מחים, הצּ דּ יקים כּ ל העדן, גּ ן צדּ יקי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ין
למדּ ר ׁש יּ בא עד  הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  ׁש ל מקוֹ מוֹ  וּ מע ּט רים ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ אים
עליו  ק וֹ רא הכּ רוֹ ז הוּ א, רׁש ע ואם בּ יניהם. דּ יּ וּ רוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶאת
עצוּ בים. כּ לּ ם הר ׁש עים וכל [עליו], יוֹ ם ׁש ׁש ים ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַבּ גּ יהנּ ם
בּ גללוֹ  כּ עת מתע וֹ רר חד ׁש  דּ ין ׁש הרי וי, ּפ וֹ תחים: ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם
וּ מק דּ ימים כּ נגדּ וֹ  מזדּ ּמ נים החק  ׁש וֹ מרי כּ ּמ ה ּפ לוֹ ני. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל 
ואוֹ מרים: ּפ וֹ תחים וכ לּ ם לׁש כנ וֹ . א וֹ י לר ׁש ע אוֹ י  וי , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַל וֹ :

זּ ה מה לּ וֹ . יע שׂ ה ידיו גמוּ ל  כּ י  רע  לרׁש ע גּ מוּ ל [טעם]אוֹ י  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
לכלידיו  יצחק , רבּ י  אמר בידוֹ [להוציא]? ׁש זּ וֹ נה מי ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ׁש נינוּ , ׁש הרי  לריק . זרעוֹ  וּ להׁש חית ׁש ּמ וֹ ציא להוֹ ציא מי כּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
ׁש כינה  ּפ ני ר וֹ אה וא רע, נקרא לריק  ׁש כּ תוּ בזרע וֹ  (תהלים, ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

וכתוּ בה) רע', יגר א אּת ה  רׁש ע חפץ  אל א (בראשית'כּ י ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
-לב ) רע לרׁש ע אוֹ י  כּ אן, אף רע . יהוּ דה בּ כוֹ ר ער  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַויהי 

גמוּ ל  כּ י רע, עצמוֹ  ׁש עשׂ ה  רע, ׁש הוּ א ר ׁש ע  לאוֹ תוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ י 
וּ להׁש חית להוֹ ציא בידוֹ  ׁש זּ וֹ נה מי  לכל  - לּ וֹ  יעשׂ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָידיו 
מכּ לּ ם. יוֹ תר העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  טוֹ רדים  ולזה לריק, ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַזרעוֹ 
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נכנס  וא היּ וֹ ם. כּ ל  רע רק ׁש כּ תוּ ב  רע , ׁש נּ קראת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַהּט מאה
מסּת לּ קת ׁש בּ זה מוּ ם ׁש כינה , ּפ ני רוֹ אה ו א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ פלטרין

לנוּ  וּ מנּ ין העוֹ לם. מן מ ּמ נּ וּ ׁש כינה ׁש כּ ׁש הס ּת לּ קה מ יּ עקב . ? ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
בּ עוֹ לם התח זּ קה ׁש בּ גללם בּ בניו  ּפ סוּ ל ׁש יּ ׁש  חׁש ב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה,
ּת אמר ואם אוֹ תּה . וּ פגם מהלּ בנה האוֹ ר  ונגרע  הּט מאה  ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַרוּ ח

מעל ל ּמ ה ׁש כינה והסּת לּ קה הּמ קדּ ׁש  את  מט ּמ א זה מוּ ם ? ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ׁש ה וּ א עצמוֹ  וּ מטּמ א דרכּ וֹ  ׁש ּמ טּמ א אוֹ תוֹ  ׁש כּ ן  כּ ל ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעקב.

רע. נקרא כּ ׁש נּ טמא ולכן הּט מאה, רוּ ח את ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמח זּ ק 

מי   ה א  ל בע ה ה ל ע יתר  אד ב טמא  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָחטא 
 לח זרע  מציא  לריק  זרע  פְְִִִֵֶֶַַָָ

רעּכ י  יגר א אּת ה  רׁש ע חפץ אל ה)א  פ':(ה, בראשית [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

קפח.)וישב רבּ י ](דף  אתוֹ . גּ ם  ויּ מת  עשׂ ה אׁש ר ה' בּ עיני ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַויּ רע
ּפ תח, יא)חיּ יא יד(קהלת ּת נּ ח אל ולערב זרע את זרע  בּ בּ קר ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

וּ להזּ הר מחטאיו להזּ הר  לאדם ראוּ י  כּ ּמ ה ראה בּ א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְוגוֹ '.
ׁש לוּ חים ׁש כּ ּמ ה מוּ ם הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מע שׂ יו
את ורוֹ אים וּ מׁש וֹ טטים הוֹ לכים ׁש הם בּ עוֹ לם הם ממנּ ים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 

עליו  וּ מעידים  האדם בּ ני עליהם]מעשׂ י  כּ תוּ בים[ז "ח והכּ ל  , ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌
ׁש ל  ּפ ניו ּת אר רוֹ אה וא לּמ חצּ ה נכנס א זה בּ גלל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַבּ ּס פר.
וכתוּ ב  רע', יגר 'א כּ אן כּ תוּ ב  ׁש לּ מדנוּ , כּ מוֹ  יוֹ מין, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעּת יק

כּ תוּ ב  ּכ וּ מוּ ם ה', בּ עיני  רע יהוּ דה בּ כוֹ ר ער  א)ויהי  (ישעיה  ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
מרבּ וֹ נוֹ  ׁש יּ רא האי ׁש  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי  מלאוּ . דּ מים ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְידיכם

בּ י  להׁש ּת דּ ל עצמוֹ  ויטהר רעה, מדּ ר ׁש מ וּ ר  ר בּ וֹ נוֹ .ויהיה ראת ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
י וֹ תר האדם בהם ׁש נּ טמא החטאים א וֹ תם בּ כל וּ ראה, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹוּ בא
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הזּ ה בּ עוֹ לם י וֹ תר  אדם בוֹ  ׁש נּ טמא חטא זהוּ  הזּ ה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
בּ יּ ד  לח נּ ם זרע וּ מוֹ ציא לריק זרעוֹ  וֹ פ ׁש מי - הבּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בעוֹ לם

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ וֹ , ונטמא ברגל  ה)אוֹ  חפץ (תהלים  אל א 'כּ י ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
רע'. יגר א אּת ה ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶר ׁש ע 

רעּכ י יגר א א ּת ה ר ׁש ע חפץ אל ה)א [זוהר:(ה, ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

ויחי  פ' רי"ט:)בראשית ׁש הּק דוֹ ׁש ](דף הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,
ימים ׁש ׁש ים עליו קוֹ רא  והכּ רוֹ ז בּ וֹ , מתרצּ ה הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הצּ דּ יקים כּ ל  שׂ מחים, הצּ דּ יקים כּ ל העדן, גּ ן צדּ יקי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ין
למדּ ר ׁש יּ בא עד  הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  ׁש ל מקוֹ מוֹ  וּ מע ּט רים ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ אים
עליו  ק וֹ רא הכּ רוֹ ז הוּ א, רׁש ע ואם בּ יניהם. דּ יּ וּ רוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶאת
עצוּ בים. כּ לּ ם הר ׁש עים וכל [עליו], יוֹ ם ׁש ׁש ים ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַבּ גּ יהנּ ם
בּ גללוֹ  כּ עת מתע וֹ רר חד ׁש  דּ ין ׁש הרי וי, ּפ וֹ תחים: ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם
וּ מק דּ ימים כּ נגדּ וֹ  מזדּ ּמ נים החק  ׁש וֹ מרי כּ ּמ ה ּפ לוֹ ני. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל 
ואוֹ מרים: ּפ וֹ תחים וכ לּ ם לׁש כנ וֹ . א וֹ י לר ׁש ע אוֹ י  וי , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַל וֹ :

זּ ה מה לּ וֹ . יע שׂ ה ידיו גמוּ ל  כּ י  רע  לרׁש ע גּ מוּ ל [טעם]אוֹ י  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
לכלידיו  יצחק , רבּ י  אמר בידוֹ [להוציא]? ׁש זּ וֹ נה מי ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ׁש נינוּ , ׁש הרי  לריק . זרעוֹ  וּ להׁש חית ׁש ּמ וֹ ציא להוֹ ציא מי כּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
ׁש כינה  ּפ ני ר וֹ אה וא רע, נקרא לריק  ׁש כּ תוּ בזרע וֹ  (תהלים, ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

וכתוּ בה) רע', יגר א אּת ה  רׁש ע חפץ  אל א (בראשית'כּ י ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
-לב ) רע לרׁש ע אוֹ י  כּ אן, אף רע . יהוּ דה בּ כוֹ ר ער  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַויהי 

גמוּ ל  כּ י רע, עצמוֹ  ׁש עשׂ ה  רע, ׁש הוּ א ר ׁש ע  לאוֹ תוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ י 
וּ להׁש חית להוֹ ציא בידוֹ  ׁש זּ וֹ נה מי  לכל  - לּ וֹ  יעשׂ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָידיו 
מכּ לּ ם. יוֹ תר העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  טוֹ רדים  ולזה לריק, ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַזרעוֹ 
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לר ׁש ע בּ א אוֹ י  כּ תוּ ב ׁש הרי אוֹ י [רע]תראה , ׁש כּ תוּ ב כּ יון . ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
רע  לּמ ה רע,לר ׁש ע, עצמוֹ  ׁש עשׂ ה  ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  א לּ א ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ּת אמר, ואם  עוֹ לה. א וזה עוֹ לים וכ לּ ם רע,  יגר א ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְוכתוּ ב
רׁש עי  אדםׁש אר בּ ני ׁש הרגוּ  אם והוּ א עוֹ לים כּ לּ ם ראה, בּ א ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌

הּט עם מה בּ ניו עוֹ לה. הרג וזה אחרים, אדם בּ ני הרגוּ  הם ? ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
א העוֹ לם ר ׁש עי בּ ׁש אר ראה, בּ א ר בּ ים. דּ מים ׁש פ ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַמּמ ׁש ,
מה עשׂ ה. אׁש ר ה' בּ עיני ויּ רע  כּ תוּ ב וכאן ה', בעיני  ויּ רע ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָכת וּ ב

יה וּ דה,הּט עם רבּ י אמר ׁש נינוּ , ארצה. וׁש חת ׁש כּ ת וּ ב מוּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ר ׁש ע   ל ואין  לזה, ּפ רט ּת ׁש וּ בה לוֹ  ׁש אין בּ עוֹ לם חטא  ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵאין
כּ לל . רע,  יגר א ׁש כּ תוּ ב לזה, ּפ רט ׁש כינה ּפ ני  ר וֹ אה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש א
הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם הצּ דּ יקים אׁש רי  יצחק , ר בּ י  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

כּ תוּ ב ס)עליהם ארץ.(ישעיה יירׁש וּ  לע וֹ לם צדּ יקים כּ לּ ם  וע ּמ ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ארץ  ייר ׁש וּ  לע וֹ לם זּ ה ׁש כּ תוּ ב מה כּ מוֹ  יה וּ דה, ר בּ י אמר ? ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

קטז) החיּ ים.(תהלים בּ ארצוֹ ת ה' לפני  ֶּאתהל◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

החכמה את דעיוי מלמעלה קל  מעי הי  חטא  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָטר
לא מה קל   אפ חטא יו  חדיפ ולא  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹהעלי נה

 לעמד   ְֲַָֹיכל

רע ּכ י  יגר א אּת ה רׁש ע חפץ אל ה)א כי:(ה, פ' שמות [זוהר  ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

-דף  ועוֹ מד ](קצ "ג :)תשא ע וֹ לה היה  אדם, חטא  טרם וּ ראה, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א
כּ יון  החיּ ים. מעץ נפרד  היה וא העלי וֹ ן, האוֹ ר  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמת
עד  אחריהם,  נמׁש למּט ה, ולרדת לדעת  ּת ׁש וּ קתוֹ  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הגדּ יל

כּ תוּ ב ולכן הּט וֹ ב. ועזב רע וידע החיּ ים, מעץ (תהליםׁש נּ פרד ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
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בּ רע,ה)  ׁש נּ מׁש מי רע'.  יגר א אּת ה ר ׁש ע  חפץ אל א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ'כּ י 
קוֹ ל  ׁש וֹ מעים היוּ  ׁש חטאוּ , וטרם  החיּ ים. עץ עם  דּ יּ וּ ר  לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵאין
כּ יון  פוֹ חדים. וא העליוֹ נה  החכמה את וי וֹ דעים ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה

בּ וֹ . לעמד  יכלוּ  א ׁש לּ מּט ה קוֹ ל אפלּ וּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חטא וּ ,

הרּכ מוֹ  על  י שׂ ראל ׁש עמדוּ  בּ ׁש עה י שׂ ראל , ׁש חטאוּ  טרם זה, ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
אז  ׁש הרי הזּ ה , הנּ ח ׁש  ׁש ל זהמּת וֹ  מהם העברה ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִסיני,
נאחזוּ  ואז מהם, אוֹ תוֹ  ודחוּ  בּ עוֹ לם , היה  הרע יצר ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִבּ ּט וּ ל 
מכּ ירים היוּ  אז למּט ה. ירדוּ  ו א למעלה, ועל וּ  הח יּ ים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עץ
ו שׂ מח וּ  הוּ ארוּ , ועיניהם העליוֹ נוֹ ת , אסּפ קלרי וֹ ת רוֹ אים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוהי וּ 
בּ חגוֹ ר וֹ ת הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אוֹ תם חגר ואז ולׁש מע. ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלה כּ יר

לׁש ל  י וּ כל ׁש א ה ּק דוֹ ׁש  הם אוֹ תיּ וֹ ת הנּ ח ׁש ׁש ל עליהם ט ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ בראׁש וֹ נה. אוֹ תם יטּמ א וא בּ עגל,ה זּ ה , ׁש חטא וּ  כּ יון ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

והעברה  העליוֹ נים, והאוֹ ר וֹ ת ה דּ רגוֹ ת אוֹ תן כּ ל  מהם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעברוּ 
העליוֹ ן , הּק ד וֹ ׁש  מה ם ׁש התעּט רוּ  הזּ ין  כּ לי חגוֹ רת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵמהם 

כּ מּק דם, הרע  הנּ חׁש  עליהם לכל והמׁש יכ וּ  מות וגרמוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
כּ תוּ ב  מה  ּכ ואחר אתהע וֹ לם. ישׂ ראל בּ ני וכל  אהרן ויּ רא ? ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

אליו. מגּ ׁש ת ויּ יראוּ  ּפ ניו ע וֹ ר  קרן  והנּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹמׁש ה

בּ ראׁש וֹ נהבּ א כּ תוּ ב מה  יד )?וּ ראה, את(שמות ישׂ ראל ויּ רא ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
נא וֹ רים העליוֹ נים הזּ הרים את רא וּ  וכלּ ם הגּ דלה. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהיּ ד

ׁש כּ תוּ ב  הּמ אירה, כ )בּ אסּפ קלריה את(שם ראים העם וכל ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌
אלי  זה ׁש כּ תוּ ב פוֹ חדים, וא רוֹ אים היוּ  היּ ם ועל ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַהּק וֹ ת.
מה לראוֹ ת. יכוֹ לים היוּ  א הּס רס וּ ר  ּפ ני ׁש חטאוּ , אחר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְואנוה וּ .

בּ הםכּ תוּ ב  כּ תוּ ב מה ראה, וּ בא אליו. מגּ ׁש ת ויּ יראוּ  ?? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
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לר ׁש ע בּ א אוֹ י  כּ תוּ ב ׁש הרי אוֹ י [רע]תראה , ׁש כּ תוּ ב כּ יון . ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
רע  לּמ ה רע,לר ׁש ע, עצמוֹ  ׁש עשׂ ה  ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  א לּ א ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ּת אמר, ואם  עוֹ לה. א וזה עוֹ לים וכ לּ ם רע,  יגר א ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְוכתוּ ב
רׁש עי  אדםׁש אר בּ ני ׁש הרגוּ  אם והוּ א עוֹ לים כּ לּ ם ראה, בּ א ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌

הּט עם מה בּ ניו עוֹ לה. הרג וזה אחרים, אדם בּ ני הרגוּ  הם ? ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
א העוֹ לם ר ׁש עי בּ ׁש אר ראה, בּ א ר בּ ים. דּ מים ׁש פ ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַמּמ ׁש ,
מה עשׂ ה. אׁש ר ה' בּ עיני ויּ רע  כּ תוּ ב וכאן ה', בעיני  ויּ רע ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָכת וּ ב

יה וּ דה,הּט עם רבּ י אמר ׁש נינוּ , ארצה. וׁש חת ׁש כּ ת וּ ב מוּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ר ׁש ע   ל ואין  לזה, ּפ רט ּת ׁש וּ בה לוֹ  ׁש אין בּ עוֹ לם חטא  ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵאין
כּ לל . רע,  יגר א ׁש כּ תוּ ב לזה, ּפ רט ׁש כינה ּפ ני  ר וֹ אה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש א
הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם הצּ דּ יקים אׁש רי  יצחק , ר בּ י  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

כּ תוּ ב ס)עליהם ארץ.(ישעיה יירׁש וּ  לע וֹ לם צדּ יקים כּ לּ ם  וע ּמ ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ארץ  ייר ׁש וּ  לע וֹ לם זּ ה ׁש כּ תוּ ב מה כּ מוֹ  יה וּ דה, ר בּ י אמר ? ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

קטז) החיּ ים.(תהלים בּ ארצוֹ ת ה' לפני  ֶּאתהל◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

החכמה את דעיוי מלמעלה קל  מעי הי  חטא  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָטר
לא מה קל   אפ חטא יו  חדיפ ולא  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹהעלי נה

 לעמד   ְֲַָֹיכל

רע ּכ י  יגר א אּת ה רׁש ע חפץ אל ה)א כי:(ה, פ' שמות [זוהר  ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

-דף  ועוֹ מד ](קצ "ג :)תשא ע וֹ לה היה  אדם, חטא  טרם וּ ראה, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א
כּ יון  החיּ ים. מעץ נפרד  היה וא העלי וֹ ן, האוֹ ר  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמת
עד  אחריהם,  נמׁש למּט ה, ולרדת לדעת  ּת ׁש וּ קתוֹ  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הגדּ יל

כּ תוּ ב ולכן הּט וֹ ב. ועזב רע וידע החיּ ים, מעץ (תהליםׁש נּ פרד ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
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בּ רע,ה)  ׁש נּ מׁש מי רע'.  יגר א אּת ה ר ׁש ע  חפץ אל א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ'כּ י 
קוֹ ל  ׁש וֹ מעים היוּ  ׁש חטאוּ , וטרם  החיּ ים. עץ עם  דּ יּ וּ ר  לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵאין
כּ יון  פוֹ חדים. וא העליוֹ נה  החכמה את וי וֹ דעים ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה

בּ וֹ . לעמד  יכלוּ  א ׁש לּ מּט ה קוֹ ל אפלּ וּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חטא וּ ,

הרּכ מוֹ  על  י שׂ ראל ׁש עמדוּ  בּ ׁש עה י שׂ ראל , ׁש חטאוּ  טרם זה, ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
אז  ׁש הרי הזּ ה , הנּ ח ׁש  ׁש ל זהמּת וֹ  מהם העברה ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִסיני,
נאחזוּ  ואז מהם, אוֹ תוֹ  ודחוּ  בּ עוֹ לם , היה  הרע יצר ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִבּ ּט וּ ל 
מכּ ירים היוּ  אז למּט ה. ירדוּ  ו א למעלה, ועל וּ  הח יּ ים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עץ
ו שׂ מח וּ  הוּ ארוּ , ועיניהם העליוֹ נוֹ ת , אסּפ קלרי וֹ ת רוֹ אים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוהי וּ 
בּ חגוֹ ר וֹ ת הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אוֹ תם חגר ואז ולׁש מע. ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלה כּ יר

לׁש ל  י וּ כל ׁש א ה ּק דוֹ ׁש  הם אוֹ תיּ וֹ ת הנּ ח ׁש ׁש ל עליהם ט ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ בראׁש וֹ נה. אוֹ תם יטּמ א וא בּ עגל,ה זּ ה , ׁש חטא וּ  כּ יון ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

והעברה  העליוֹ נים, והאוֹ ר וֹ ת ה דּ רגוֹ ת אוֹ תן כּ ל  מהם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעברוּ 
העליוֹ ן , הּק ד וֹ ׁש  מה ם ׁש התעּט רוּ  הזּ ין  כּ לי חגוֹ רת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵמהם 

כּ מּק דם, הרע  הנּ חׁש  עליהם לכל והמׁש יכ וּ  מות וגרמוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
כּ תוּ ב  מה  ּכ ואחר אתהע וֹ לם. ישׂ ראל בּ ני וכל  אהרן ויּ רא ? ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

אליו. מגּ ׁש ת ויּ יראוּ  ּפ ניו ע וֹ ר  קרן  והנּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹמׁש ה

בּ ראׁש וֹ נהבּ א כּ תוּ ב מה  יד )?וּ ראה, את(שמות ישׂ ראל ויּ רא ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
נא וֹ רים העליוֹ נים הזּ הרים את רא וּ  וכלּ ם הגּ דלה. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהיּ ד

ׁש כּ תוּ ב  הּמ אירה, כ )בּ אסּפ קלריה את(שם ראים העם וכל ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌
אלי  זה ׁש כּ תוּ ב פוֹ חדים, וא רוֹ אים היוּ  היּ ם ועל ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַהּק וֹ ת.
מה לראוֹ ת. יכוֹ לים היוּ  א הּס רס וּ ר  ּפ ני ׁש חטאוּ , אחר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְואנוה וּ .

בּ הםכּ תוּ ב  כּ תוּ ב מה ראה, וּ בא אליו. מגּ ׁש ת ויּ יראוּ  ?? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
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מהם ׁש העברוּ  ח וֹ רב, מהר עדים את ישׂ ראל בני ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ תנצּ לוּ 
יׁש ט ׁש א כּ די סיני , בּ הר בהם ׁש התחבּ ר וּ  זין כּ לי  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם

כּ תוּ ב  מה מהם, ׁש העברוּ  כּ יון  הרע . הנּ חׁש  יּק חאוֹ תוֹ  וּ מׁש ה ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌
רבּ י  אמר הּמ חנה. מן  הרחק לּמ חנה מחוּ ץ לוֹ  ונטה  האהל  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶאת

לזה הזּ ה הּפ סוּ ק  מה  ׁש העבר וּ אלעזר, מׁש ה ׁש יּ דע  כּ יון אלּ א ? ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌
והלאה מכּ אן ודּ אי הרי אמר , עליוֹ נים, זין כּ לי  אוֹ תם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ שׂ ראל
כּ אן  הּמ קדּ ׁש  יעמד ואם בּ יניהם. לדוּ ר יבא הרע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 
מחוּ ץ  לוֹ  ונטה האהל  את י ּק ח וּ מׁש ה - מיּ ד  יטמא. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם,
יׁש ט אז ׁש הרי  ראה ׁש ּמ ׁש ה מ וּ ם הּמ חנה. מן הרחק ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַל ּמ חנה

לכן. מּק דם היה א מה הרע ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה נּ ח ׁש 

ר זרע  על ְְִֵֵֶַַַָלהת ל

רעּכ י  יגר א א ּת ה  רׁש ע חפץ אל  ה)א  פ':(ה , ויקרא [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

צ'.)אמור כּ י ](דף  בּ עּמ יו זרעוֹ  יחלּ ל וא ואמר, ּפ תח ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָעוֹ ד
מקדּ ׁש וֹ . ה' א אני לבּט לה, זרע ׁש ּמ וֹ ציא מי  כּ ל ראה, בּ א  ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש כינה, ּפ ני  לראוֹ ת ׁש כּ תוּ בזוֹ כה רע, ה)ונקרא א(תהלים 'כּ י ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
בּ יד וֹ , א וֹ ת וֹ  ׁש ּמ וֹ ציא מי  זה רע '.  יגר א אּת ה רׁש ע חפץ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵאל
אוֹ תוֹ  ׁש ּמ וֹ ציא ּת אמר ואם כּ ׁש רה. ׁש אינ ּה  אחרת בּ אה ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְאוֹ 

גּ ם  ּכ מתעבּ רת, ׁש אינּה  ׁש אמרנוּ .בּ אה כּ מוֹ  אלּ א א. ? ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש ר, כּ לי לוֹ  ׁש יּ זמין הוּ א  ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  אדם יבּק ׁש  כּ ן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועל 

זרעוֹ ׁש א  אתיפגּ ם ּפ וֹ גם כׁש ר, ׁש א בּ כלי  זרע ׁש ּמ וֹ ציא מי  . ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
-  ּכ אדם בּ ני בּ ׁש אר  וּ מה זרע וֹ . את ׁש ּפ וֹ גם למי אוֹ י  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַזרעוֹ .
אחת על  עלי וֹ נה בּ קד ה ׁש לּ מעלה כּ מוֹ  למּט ה ׁש עוֹ מד  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ְבּ כהן

וכּמ ה.כּ ּמ ה ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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לי ע ואי רדיי וחטא   ג  ת ְְְְְִִֵֵֵַמא

רעא   ה)יגר ויקהל :(ה, פ' שמות רי"ד:)[זוהר בּ ׁש עה](דף ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אם בּ מעשׂ יו. מסּת כּ לים עוֹ לם, בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ נים
ועכׁש ו  בּ בשׂ רוֹ , ׁש חתוּ ם הּק דׁש  בּ רית סוֹ ד את ּפ וֹ גם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָהיה

האר וֹ ן את חלק (הברית)ּפ וֹ גם אין לזה - בּ זה ׁש לּ וֹ  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
מכּ לל  אוֹ תוֹ  וּ מוֹ ציאים אוֹ תוֹ , ודנים בּ וֹ  מסּת כּ לים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַבּ צּ דּ יקים.
מוֹ ציאים אדם, ׁש ל מכּ לל אוֹ תוֹ  ׁש הוֹ ציאוּ  כּ יון אדם. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
ונוֹ תנים עוֹ לם, לחיּ י ׁש נּ וֹ עדוּ  האחרים כּ ל ׁש ל מכּ לל  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 

לאוֹ תוֹ  האדם.(ארון)אוֹ תוֹ  גּ וּ ף  ׁש ל בּ ּס וֹ ד נכלל ׁש אינוֹ  צד ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לגּ יהנּ ם, א וֹ תוֹ  ׁש ּמ כניסים לוֹ  אוֹ י - צד  לאוֹ ת וֹ  ׁש נּ מסר ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

כּ תוּ ב, זה על לע וֹ למים. מ ם יוֹ צא סו)וא ויצאוּ (ישעיה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ׁש נּ ׁש אר וּ  אוֹ תם וגוֹ '. בּ י הּפ ׁש עים האנׁש ים בּ פגרי ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוראוּ 

אדם. ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמכּ לל

ּת ׁש וּ בהוהדּ ברים  ׁש למה, תׁש וּ בה עשׂ ה כּ ׁש א הלּ לוּ , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
זה, כּ ל ועם מעשׂ יו. כּ ל  על לכ ּס וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ראוּ יה
ע וֹ מד , ׁש הגּ וּ ף  זמן כּ ל ׁש הרי לאר וֹ ן, יכּ נס  ׁש א ל וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶטוֹ ב
חסידים לאוֹ תם ּפ רט למקוֹ מּה , נכנסת וא נדּ וֹ נית ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה
חלקם אׁש רי גּ וּ פם. עם לעל וֹ ת ׁש ראוּ יים קדוֹ ׁש ים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
לפני  קׁש ה חטא ׁש אין מוּ ם הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
בּ רית אוֹ ת את וּ פוֹ גם ׁש ּמ ׁש ּק ר זה כּ מוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ ת וּ ב, זה חטא ועל ׁש כינה, ּפ ני  ר וֹ אה אינוֹ  וזה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק ד ׁש ,

לח) וכתוּ ב,(בראשית  ה'. בּ עיני רע יהוּ דה בּ כ וֹ ר  ער (תהליםויהי  ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
רה) יגר ע'.'א ְ◌◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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מהם ׁש העברוּ  ח וֹ רב, מהר עדים את ישׂ ראל בני ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ תנצּ לוּ 
יׁש ט ׁש א כּ די סיני , בּ הר בהם ׁש התחבּ ר וּ  זין כּ לי  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם

כּ תוּ ב  מה מהם, ׁש העברוּ  כּ יון  הרע . הנּ חׁש  יּק חאוֹ תוֹ  וּ מׁש ה ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌
רבּ י  אמר הּמ חנה. מן  הרחק לּמ חנה מחוּ ץ לוֹ  ונטה  האהל  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶאת

לזה הזּ ה הּפ סוּ ק  מה  ׁש העבר וּ אלעזר, מׁש ה ׁש יּ דע  כּ יון אלּ א ? ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌
והלאה מכּ אן ודּ אי הרי אמר , עליוֹ נים, זין כּ לי  אוֹ תם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ שׂ ראל
כּ אן  הּמ קדּ ׁש  יעמד ואם בּ יניהם. לדוּ ר יבא הרע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 
מחוּ ץ  לוֹ  ונטה האהל  את י ּק ח וּ מׁש ה - מיּ ד  יטמא. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם,
יׁש ט אז ׁש הרי  ראה ׁש ּמ ׁש ה מ וּ ם הּמ חנה. מן הרחק ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַל ּמ חנה

לכן. מּק דם היה א מה הרע ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה נּ ח ׁש 

ר זרע  על ְְִֵֵֶַַַָלהת ל

רעּכ י  יגר א א ּת ה  רׁש ע חפץ אל  ה)א  פ':(ה , ויקרא [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

צ'.)אמור כּ י ](דף  בּ עּמ יו זרעוֹ  יחלּ ל וא ואמר, ּפ תח ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָעוֹ ד
מקדּ ׁש וֹ . ה' א אני לבּט לה, זרע ׁש ּמ וֹ ציא מי  כּ ל ראה, בּ א  ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש כינה, ּפ ני  לראוֹ ת ׁש כּ תוּ בזוֹ כה רע, ה)ונקרא א(תהלים 'כּ י ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
בּ יד וֹ , א וֹ ת וֹ  ׁש ּמ וֹ ציא מי  זה רע '.  יגר א אּת ה רׁש ע חפץ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵאל
אוֹ תוֹ  ׁש ּמ וֹ ציא ּת אמר ואם כּ ׁש רה. ׁש אינ ּה  אחרת בּ אה ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְאוֹ 

גּ ם  ּכ מתעבּ רת, ׁש אינּה  ׁש אמרנוּ .בּ אה כּ מוֹ  אלּ א א. ? ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש ר, כּ לי לוֹ  ׁש יּ זמין הוּ א  ּבּ רו מהּק דוֹ ׁש  אדם יבּק ׁש  כּ ן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועל 

זרעוֹ ׁש א  אתיפגּ ם ּפ וֹ גם כׁש ר, ׁש א בּ כלי  זרע ׁש ּמ וֹ ציא מי  . ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
-  ּכ אדם בּ ני בּ ׁש אר  וּ מה זרע וֹ . את ׁש ּפ וֹ גם למי אוֹ י  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַזרעוֹ .
אחת על  עלי וֹ נה בּ קד ה ׁש לּ מעלה כּ מוֹ  למּט ה ׁש עוֹ מד  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ְבּ כהן

וכּמ ה.כּ ּמ ה ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
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לי ע ואי רדיי וחטא   ג  ת ְְְְְִִֵֵֵַמא

רעא   ה)יגר ויקהל :(ה, פ' שמות רי"ד:)[זוהר בּ ׁש עה](דף ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אם בּ מעשׂ יו. מסּת כּ לים עוֹ לם, בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ נים
ועכׁש ו  בּ בשׂ רוֹ , ׁש חתוּ ם הּק דׁש  בּ רית סוֹ ד את ּפ וֹ גם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָהיה

האר וֹ ן את חלק (הברית)ּפ וֹ גם אין לזה - בּ זה ׁש לּ וֹ  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
מכּ לל  אוֹ תוֹ  וּ מוֹ ציאים אוֹ תוֹ , ודנים בּ וֹ  מסּת כּ לים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַבּ צּ דּ יקים.
מוֹ ציאים אדם, ׁש ל מכּ לל אוֹ תוֹ  ׁש הוֹ ציאוּ  כּ יון אדם. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
ונוֹ תנים עוֹ לם, לחיּ י ׁש נּ וֹ עדוּ  האחרים כּ ל ׁש ל מכּ לל  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 

לאוֹ תוֹ  האדם.(ארון)אוֹ תוֹ  גּ וּ ף  ׁש ל בּ ּס וֹ ד נכלל ׁש אינוֹ  צד ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לגּ יהנּ ם, א וֹ תוֹ  ׁש ּמ כניסים לוֹ  אוֹ י - צד  לאוֹ ת וֹ  ׁש נּ מסר ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

כּ תוּ ב, זה על לע וֹ למים. מ ם יוֹ צא סו)וא ויצאוּ (ישעיה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ׁש נּ ׁש אר וּ  אוֹ תם וגוֹ '. בּ י הּפ ׁש עים האנׁש ים בּ פגרי ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוראוּ 

אדם. ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמכּ לל

ּת ׁש וּ בהוהדּ ברים  ׁש למה, תׁש וּ בה עשׂ ה כּ ׁש א הלּ לוּ , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
זה, כּ ל ועם מעשׂ יו. כּ ל  על לכ ּס וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ראוּ יה
ע וֹ מד , ׁש הגּ וּ ף  זמן כּ ל ׁש הרי לאר וֹ ן, יכּ נס  ׁש א ל וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶטוֹ ב
חסידים לאוֹ תם ּפ רט למקוֹ מּה , נכנסת וא נדּ וֹ נית ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה
חלקם אׁש רי גּ וּ פם. עם לעל וֹ ת ׁש ראוּ יים קדוֹ ׁש ים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים
לפני  קׁש ה חטא ׁש אין מוּ ם הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
בּ רית אוֹ ת את וּ פוֹ גם ׁש ּמ ׁש ּק ר זה כּ מוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
כּ ת וּ ב, זה חטא ועל ׁש כינה, ּפ ני  ר וֹ אה אינוֹ  וזה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק ד ׁש ,

לח) וכתוּ ב,(בראשית  ה'. בּ עיני רע יהוּ דה בּ כ וֹ ר  ער (תהליםויהי  ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
רה) יגר ע'.'א ְ◌◌ְ◌ָ◌
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יהוז יתעב וּ מרמה דּ מים איׁש  כזב דּ ברי ּת אבּ ד
:אלח אׁש ּת חוה בית אבוֹ א  ּחסד בּ רב ואני

:בּ יראת  קדׁש בצדקתיהוטהיכל נחני 

לקל צרי , ת מ על ב ילה  ע לה  ה א   לאד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעצה 
למסר ילהק ל לב מעלה  ה לכת  את  ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעליו
הרע ת החלת  מל נל מ ד , נפ קד את  ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָלפניו

לטי ולא  הרעת  הרחת עליו מל  ְְִִָָָָָָֹ

קד ׁש ואני  היכל  אל א ׁש ּת חוה בית אב וֹ א  ּחסד ּב רב ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌

ח)ּב יראת יא .]:(ה, דף  הזוהר ספר הקדמת  עצה[זוהר ראה בּ א ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
את עליו לק בּ ל צרי מּט תוֹ , על בלּ ילה ע וֹ לה כּ ׁש הוּ א - ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
את לפניו  למסר  וּ להק דּ ים ׁש לם בּ לב ׁש לּ מעלה  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכ וּ ת
הרוּ ח וֹ ת וּ מכּ ל הרעוֹ ת הּמ חלוֹ ת מכּ ל נצּ וֹ ל  וּ מיּ ד  נפׁש וֹ , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּפ קדוֹ ן
צרי מּמ ּט תוֹ , כּ ׁש ּק ם וּ בבּ קר , עליו. ׁש וֹ לטים וא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָהרעוֹ ת
היכלוֹ  לפני וּ להׁש ּת חווֹ ת לבית וֹ , וּ להכּ נס לרבּ וֹ נוֹ ,  ְלבר◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
מאוֹ תם עצה ויּק ח ּת פלּ תוֹ . יתּפ לּ ל  ּכ ואחר  רבּ ה, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ יראה

ׁש כּ תוּ ב הּק דוֹ ׁש ים, ה)האבוֹ ת  אבוֹ א(תהלים  ּחס ד בּ רב 'ואני ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש א ּפ ר ׁש וּ ה,  ּכ .'בּ יראת  קד ׁש היכל אל  אׁש ּת חוה ֵבית◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ ראׁש וֹ נה  נמל אם אלּ א הכּ נסת לבית להכּ נס לאדם ָצרי◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
לפני  הּת פלּ ה ּת ּק נוּ  ׁש הם מוּ ם ויעקב, יצחק ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אברהם
בית אב וֹ א  ּחסד בּ רב ואני ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הוּ א.  ּבּ רו ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
בּ יראת יצחק. זה -  קד ׁש היכל  אל אׁש ּת חוה אברהם. זה -ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
לבית יכּ נס  ּכ ואחר  בּ ראׁש , להכלילם וצרי יעקב. זה -ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
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ׁש וֹ ררי דּ רכּ :(הושר)למען לפני בּ פיהוּ יהיׁש ר אין כּ י 
יחליקוּ ן: לׁש וֹ נם גּ רוֹ נם ּפ תוּ ח קבר הוּ וֹ ת קרבּ ם נכוֹ נה

אהיםיא בּ רבהאׁש ימם מּמ עצוֹ תיהם יּפ לוּ  
:ב מרוּ  כּ י הדּ יחמוֹ  ביבּפ ׁש עיהם חוֹ סי כל וישׂ מחוּ  

:ׁש מ אהבי ב ויעלצוּ  עלימוֹ  ותס ירנּ נוּ  לעוֹ לם
יהויג צדּ יק ּת בר אּת ה רצוֹ ןכּ י כּ צּ נּ ה 

ּת עטרנּ וּ :

כּ תוּ ב אז ּת פלּ תוֹ . ויתּפ לּ ל מט )הכּ נסת עבדּ י (ישעיה לי  ו יּ אמר  ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אתּפ אר.  ּב אׁש ר י שׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָא ּת ה

ביכל ה"ה  ע למח יקיה ְְֲִִִִִִִַַַַָָָעתידי

בוי שׂ מחוּ  ויעלצוּ  עלימוֹ  ותס ירנּ נוּ  לעוֹ לם  ב חוֹ סי  כל  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌

ׁש מ יב )אהבי וישב:(ה, פ' בראשית קצג .)[זוהר כּ י ](דף  ֲֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
הכּ ל  על ׁש וֹ לט ׁש הוּ א - יכיל נּ וּ  וּ מי מאד ונוֹ רא ה' יוֹ ם ֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָגד וֹ ל

כּ לּ ם על ותּק יף הצּ דּ יקיםועליוֹ ן אׁש רי ׁש לט וֹ נוֹ . ּת חת וכ לּ ם , ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
לעוֹ לם א וֹ תם לזכּ וֹ ת ּת מיד בהם רוֹ צה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
עם לשׂ מח ׁש עתידים הצּ דּ יקים בּ שׂ מחת אוֹ תם וּ לשׂ ּמ ח ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א

ׁש כּ תוּ ב הוּ א,  ּבּ ר ו ה)הּק ד וֹ ׁש  ב(תהלים חוֹ סי  כל וישׂ מחוּ  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
. ׁש מ אהבי  ב ויעלצוּ  עלימוֹ   ותס יר נּ נוּ  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְלעוֹ לם

עטר רצ ה  ה ' צ יק בר א ה  ְְְִִִֵֶַַַַָָָָי

צדּ יקּכ י  לרא ׁש  ּב רכ וֹ ת צדּ יק  ּת בר יג)אּת ה פ':(ה, [זוהר ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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יהוז יתעב וּ מרמה דּ מים איׁש  כזב דּ ברי ּת אבּ ד
:אלח אׁש ּת חוה בית אבוֹ א  ּחסד בּ רב ואני

:בּ יראת  קדׁש בצדקתיהוטהיכל נחני 

לקל צרי , ת מ על ב ילה  ע לה  ה א   לאד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעצה 
למסר ילהק ל לב מעלה  ה לכת  את  ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעליו
הרע ת החלת  מל נל מ ד , נפ קד את  ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָלפניו

לטי ולא  הרעת  הרחת עליו מל  ְְִִָָָָָָֹ

קד ׁש ואני  היכל  אל א ׁש ּת חוה בית אב וֹ א  ּחסד ּב רב ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌

ח)ּב יראת יא .]:(ה, דף  הזוהר ספר הקדמת  עצה[זוהר ראה בּ א ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
את עליו לק בּ ל צרי מּט תוֹ , על בלּ ילה ע וֹ לה כּ ׁש הוּ א - ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
את לפניו  למסר  וּ להק דּ ים ׁש לם בּ לב ׁש לּ מעלה  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכ וּ ת
הרוּ ח וֹ ת וּ מכּ ל הרעוֹ ת הּמ חלוֹ ת מכּ ל נצּ וֹ ל  וּ מיּ ד  נפׁש וֹ , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּפ קדוֹ ן
צרי מּמ ּט תוֹ , כּ ׁש ּק ם וּ בבּ קר , עליו. ׁש וֹ לטים וא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָהרעוֹ ת
היכלוֹ  לפני וּ להׁש ּת חווֹ ת לבית וֹ , וּ להכּ נס לרבּ וֹ נוֹ ,  ְלבר◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
מאוֹ תם עצה ויּק ח ּת פלּ תוֹ . יתּפ לּ ל  ּכ ואחר  רבּ ה, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ יראה

ׁש כּ תוּ ב הּק דוֹ ׁש ים, ה)האבוֹ ת  אבוֹ א(תהלים  ּחס ד בּ רב 'ואני ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש א ּפ ר ׁש וּ ה,  ּכ .'בּ יראת  קד ׁש היכל אל  אׁש ּת חוה ֵבית◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ ראׁש וֹ נה  נמל אם אלּ א הכּ נסת לבית להכּ נס לאדם ָצרי◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
לפני  הּת פלּ ה ּת ּק נוּ  ׁש הם מוּ ם ויעקב, יצחק ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אברהם
בית אב וֹ א  ּחסד בּ רב ואני ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הוּ א.  ּבּ רו ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
בּ יראת יצחק. זה -  קד ׁש היכל  אל אׁש ּת חוה אברהם. זה -ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
לבית יכּ נס  ּכ ואחר  בּ ראׁש , להכלילם וצרי יעקב. זה -ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

תהלי זוהר 
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ׁש וֹ ררי דּ רכּ :(הושר)למען לפני בּ פיהוּ יהיׁש ר אין כּ י 
יחליקוּ ן: לׁש וֹ נם גּ רוֹ נם ּפ תוּ ח קבר הוּ וֹ ת קרבּ ם נכוֹ נה

אהיםיא בּ רבהאׁש ימם מּמ עצוֹ תיהם יּפ לוּ  
:ב מרוּ  כּ י הדּ יחמוֹ  ביבּפ ׁש עיהם חוֹ סי כל וישׂ מחוּ  

:ׁש מ אהבי ב ויעלצוּ  עלימוֹ  ותס ירנּ נוּ  לעוֹ לם
יהויג צדּ יק ּת בר אּת ה רצוֹ ןכּ י כּ צּ נּ ה 

ּת עטרנּ וּ :

כּ תוּ ב אז ּת פלּ תוֹ . ויתּפ לּ ל מט )הכּ נסת עבדּ י (ישעיה לי  ו יּ אמר  ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אתּפ אר.  ּב אׁש ר י שׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָא ּת ה

ביכל ה"ה  ע למח יקיה ְְֲִִִִִִִַַַַָָָעתידי

בוי שׂ מחוּ  ויעלצוּ  עלימוֹ  ותס ירנּ נוּ  לעוֹ לם  ב חוֹ סי  כל  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌

ׁש מ יב )אהבי וישב:(ה, פ' בראשית קצג .)[זוהר כּ י ](דף  ֲֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
הכּ ל  על ׁש וֹ לט ׁש הוּ א - יכיל נּ וּ  וּ מי מאד ונוֹ רא ה' יוֹ ם ֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָגד וֹ ל

כּ לּ ם על ותּק יף הצּ דּ יקיםועליוֹ ן אׁש רי ׁש לט וֹ נוֹ . ּת חת וכ לּ ם , ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
לעוֹ לם א וֹ תם לזכּ וֹ ת ּת מיד בהם רוֹ צה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
עם לשׂ מח ׁש עתידים הצּ דּ יקים בּ שׂ מחת אוֹ תם וּ לשׂ ּמ ח ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א

ׁש כּ תוּ ב הוּ א,  ּבּ ר ו ה)הּק ד וֹ ׁש  ב(תהלים חוֹ סי  כל וישׂ מחוּ  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
. ׁש מ אהבי  ב ויעלצוּ  עלימוֹ   ותס יר נּ נוּ  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְלעוֹ לם

עטר רצ ה  ה ' צ יק בר א ה  ְְְִִִֵֶַַַַָָָָי

צדּ יקּכ י  לרא ׁש  ּב רכ וֹ ת צדּ יק  ּת בר יג)אּת ה פ':(ה, [זוהר ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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כד:)בראשית מהשמטות(דף ז)השלמה ׁש א](סימן זמן  כּ ל אבד  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַה צּ דּ יק 
נאמר  ועליו אבד  הׁש פע י"ט )יבא וּ בעת(ישעיה ויבׁש  יחרב ונהר ָ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

נאמר  ה')הבּ רכה לראׁש (תהלים בּ רכוֹ ת צדּ יק  ּת בר א ּת ה 'כּ י ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
◌ִ◌ַצדּ יק'.
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לדוד:או  מזמוֹ ר המינית על ּב נגינוֹ ת למנצּ ח

העיני לחולי
וגו' באפ אל השמינית... על בנגינות א)למנצח  תהלי:(ו, [שימוש

ו ] ימי לפרק שלשה ביו פעמי שבעה  אותו לחוש  .העיני לחולי 
מאוד  ויבהלו "יבושו  מ י ' כיצד, ושע"י . הוא שלו וש ויתרפא.
היוצא והנורא הגבור הגדול הש  מלפני רצו יהי . ואמור  וכו'.
וחולי צער מכל שתושיעני  הישועה  בעל ושע"י , שהוא המזמור מזה
ועוד   והיכולת. הישועה ל כי בעיני  לי  שיש  וחשישה לי  שיש 
 צור לעת ז"פ אותו לחוש  ביבשה  בי בי בי בצער שהוא למי
ותצילני שתושיעני  הישועה  בעל ישעי  מלפני רצו יהי  ואמור .

והיכולת. הישועה ל כי  צער מכל

תהלי שימוש

ה כינה ני איר ְְְִִִִֵַָברית

לדוד למנצּ ח מזמ וֹ ר המינית  על  א)ּב נגינוֹ ת  ו,:(ו , תורה [זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המילהא] על נאמר  הזה  שמזמור  דרשו החברים
השמיני  ביום הקיץ אשניתנה למעון מטבריא הלך אבא  רבי

טרשא בכפר  עברו  כאשר עמו , היה בנו יעקב ורבי חותנו של 

תהלי זוהר 

השמינית,א . על למנצח י"ב קפיטל על  הדרש  זה אולי מסתפקים  יש
לו  שתבוא  הקפיטל זה  של התפלות  כי  לכאן, דשייך יותר נראה אבל
על  נשען זה בכל אויביו, כל  ויבהלו ושיבושו משאול שינצל רפואה
של  הדרשות  ובשאר  הזהר  בדרשות כאן  כמובא  המילה  מצות  זכות

א' צג:)חלק .(דף 

הזוהר זיו
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כד:)בראשית מהשמטות(דף ז)השלמה ׁש א](סימן זמן  כּ ל אבד  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַה צּ דּ יק 
נאמר  ועליו אבד  הׁש פע י"ט )יבא וּ בעת(ישעיה ויבׁש  יחרב ונהר ָ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

נאמר  ה')הבּ רכה לראׁש (תהלים בּ רכוֹ ת צדּ יק  ּת בר א ּת ה 'כּ י ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
◌ִ◌ַצדּ יק'.
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לדוד:או  מזמוֹ ר המינית על ּב נגינוֹ ת למנצּ ח

העיני לחולי
וגו' באפ אל השמינית... על בנגינות א)למנצח  תהלי:(ו, [שימוש

ו ] ימי לפרק שלשה ביו פעמי שבעה  אותו לחוש  .העיני לחולי 
מאוד  ויבהלו "יבושו  מ י ' כיצד, ושע"י . הוא שלו וש ויתרפא.
היוצא והנורא הגבור הגדול הש  מלפני רצו יהי . ואמור  וכו'.
וחולי צער מכל שתושיעני  הישועה  בעל ושע"י , שהוא המזמור מזה
ועוד   והיכולת. הישועה ל כי בעיני  לי  שיש  וחשישה לי  שיש 
 צור לעת ז"פ אותו לחוש  ביבשה  בי בי בי בצער שהוא למי
ותצילני שתושיעני  הישועה  בעל ישעי  מלפני רצו יהי  ואמור .

והיכולת. הישועה ל כי  צער מכל

תהלי שימוש

ה כינה ני איר ְְְִִִִֵַָברית

לדוד למנצּ ח מזמ וֹ ר המינית  על  א)ּב נגינוֹ ת  ו,:(ו , תורה [זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המילהא] על נאמר  הזה  שמזמור  דרשו החברים
השמיני  ביום הקיץ אשניתנה למעון מטבריא הלך אבא  רבי

טרשא בכפר  עברו  כאשר עמו , היה בנו יעקב ורבי חותנו של 

תהלי זוהר 

השמינית,א . על למנצח י"ב קפיטל על  הדרש  זה אולי מסתפקים  יש
לו  שתבוא  הקפיטל זה  של התפלות  כי  לכאן, דשייך יותר נראה אבל
על  נשען זה בכל אויביו, כל  ויבהלו ושיבושו משאול שינצל רפואה
של  הדרשות  ובשאר  הזהר  בדרשות כאן  כמובא  המילה  מצות  זכות

א' צג:)חלק .(דף 

הזוהר זיו
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אצלו  יהיה למחר כי יען אצלו, שילינו  הבית בעל מהם ביקש
של  הבקשה זאת אבא א "ר לו, הנולד בנו של מילה ברית
היום כל שם ישבו פה, נלין השכינה פני ולראות היא מצוה

בתורה. עסקו הלילה אותו וכל ההוא,

יקי צ נקראי החלק זה   כנס יוְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ואמרפתח  אבא ס)רבי לעולם(ישעי' צדיקים כלם "ועמך
מפני  החברים ביארו הרי זה דבר וגו', ארץ " ירשו
צדיקים ישראל  כל וכי צדיקים, כלם  ועמך  כתוב מה
חוטאים כמה בישראל, בהם יש  רשעים כמה והלא הם,

מצות על שעוברים פושעים כך וכמה אלא התורה,
משנה, של  בסוד שעושים למדנו ישראל , הם זכאים

השמיני ביום בניהם שמקריבים להקב "ה רצון  של  קרבן
של הטוב החלק בזה נכנסים נימולים  וכאשר לקרבן,

שכתוב:הקב "ה  עולם", יסוד י)"וצדיק וכיון ,(משלי ,
צדיקים  נקראים צדיק של  החלק בזה ודאי שנכנסו ,
ככתוב  ארץ ", ירשו "לעולם כן ועל צדיקים, (תהליםכלם 

"זהקיח) וכתוב וגו', בם " אבא  צדק  שערי לי  "פתחו
ונקראים שנימולו אותן בו", יבאו צדיקים לה' השער 
בגן  הקב "ה שנטע הנטיעות מאותן נצר  מטעי , נצר  צדיקים,

טוב בעדן  חלק לישראל  להם יש ולכך מהן, אחת הארץ וזאת

תהלי זוהר 

חסדב . מן הספירות ז' הן והנטיעות הבינה, עולם  העליון עדן בגן פירוש
המלכות. לומר רצה מנייהו, חד ארץ והאי שאמר וזהו מלכות , עד

הזוהר זיו

יתה 41זוהר הלימוד תשרי סדר יא  ליו

ו תהלי מזמור  | לחודש  א | ראשו ספר 

שכתוב הבא, לז)בעולם ירשו (שם לעולם ארץ, ירשו צדיקים
שלנו  בברייתא  שביארנו כמו  לעולם, מהו נדרש גארץ, והרי

בהם בחר שהקב"ה ישראל  הם זכאים החברים, בין זה ענין
הזה, הברית אות להם ונתן העמים שאר שישמכל מי שכל 

כראוי בריתו  נוטר הוא אם לגיהנם יורד אינו האות זה ,בו
המלך , של בשמו משקר ואינו אחר ברשות מכניסו שאין
הקב"ה, של בשמו שמשקר  כמי  בזה שמשקר מי  שכל

ה)שכתוב  ילדו".(הושע  זרים בנים כי  בגדו "בה'

לב זכ ר  ה ביא  האל לכב ד  מיחד א  להכי ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָֻצרי

להכניסו עוד בנו את מביא שהאדם בשעה אבא רבי  אמר
מה ראו ואומר , שלו לפמליא הקב"ה קורא הזה  בברית
ומעופף  אליהו נזדמן שעה באותה בעולם, עושה בריה
האדם שצריך  למדנו ולכך שמה , ובא טיסות בארבע  העולם
ואם אליהו, של הכסא זה  ויאמר לכבודו, אחר כסא להכין
וראה בוא הקב"ה, לפני ומעיד  עולה והוא שם, ישכן אל ◌ַלא ,

כתוב  יט )בתחלה א' "קנא(מלכים וכתוב וגו', אליהו פה לך מה
וגו', ישראל " בני  בריתך עזבו כי  צבאות אלהי  לה' קנאתי 
ירשמו  הקדוש הרושם שזה מקום בכל  חייך  הקב"ה לו אמר
שישראל  שהעיד והפה שם, תזדמן אתה בבשרם, בני אותו

תהלי זוהר 

עולםג. שנקראת הבינה שליטת בזמן לבוא לעתיד היינו לעולם  פירוש
ארץ. שנקראת המלכות  במדת דבקים  שישראל ויתראה יתגלה אז הבא ,

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד40 תשרי סדר י ליו

ו תהלי מזמור  | לחודש  א | ראשו ספר 

אצלו  יהיה למחר כי יען אצלו, שילינו  הבית בעל מהם ביקש
של  הבקשה זאת אבא א "ר לו, הנולד בנו של מילה ברית
היום כל שם ישבו פה, נלין השכינה פני ולראות היא מצוה

בתורה. עסקו הלילה אותו וכל ההוא,

יקי צ נקראי החלק זה   כנס יוְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ואמרפתח  אבא ס)רבי לעולם(ישעי' צדיקים כלם "ועמך
מפני  החברים ביארו הרי זה דבר וגו', ארץ " ירשו
צדיקים ישראל  כל וכי צדיקים, כלם  ועמך  כתוב מה
חוטאים כמה בישראל, בהם יש  רשעים כמה והלא הם,

מצות על שעוברים פושעים כך וכמה אלא התורה,
משנה, של  בסוד שעושים למדנו ישראל , הם זכאים

השמיני ביום בניהם שמקריבים להקב "ה רצון  של  קרבן
של הטוב החלק בזה נכנסים נימולים  וכאשר לקרבן,

שכתוב:הקב "ה  עולם", יסוד י)"וצדיק וכיון ,(משלי ,
צדיקים  נקראים צדיק של  החלק בזה ודאי שנכנסו ,
ככתוב  ארץ ", ירשו "לעולם כן ועל צדיקים, (תהליםכלם 

"זהקיח) וכתוב וגו', בם " אבא  צדק  שערי לי  "פתחו
ונקראים שנימולו אותן בו", יבאו צדיקים לה' השער 
בגן  הקב "ה שנטע הנטיעות מאותן נצר  מטעי , נצר  צדיקים,

טוב בעדן  חלק לישראל  להם יש ולכך מהן, אחת הארץ וזאת

תהלי זוהר 

חסדב . מן הספירות ז' הן והנטיעות הבינה, עולם  העליון עדן בגן פירוש
המלכות. לומר רצה מנייהו, חד ארץ והאי שאמר וזהו מלכות , עד

הזוהר זיו

יתה 41זוהר הלימוד תשרי סדר יא  ליו

ו תהלי מזמור  | לחודש  א | ראשו ספר 

שכתוב הבא, לז)בעולם ירשו (שם לעולם ארץ, ירשו צדיקים
שלנו  בברייתא  שביארנו כמו  לעולם, מהו נדרש גארץ, והרי

בהם בחר שהקב"ה ישראל  הם זכאים החברים, בין זה ענין
הזה, הברית אות להם ונתן העמים שאר שישמכל מי שכל 

כראוי בריתו  נוטר הוא אם לגיהנם יורד אינו האות זה ,בו
המלך , של בשמו משקר ואינו אחר ברשות מכניסו שאין
הקב"ה, של בשמו שמשקר  כמי  בזה שמשקר מי  שכל

ה)שכתוב  ילדו".(הושע  זרים בנים כי  בגדו "בה'

לב זכ ר  ה ביא  האל לכב ד  מיחד א  להכי ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָֻצרי

להכניסו עוד בנו את מביא שהאדם בשעה אבא רבי  אמר
מה ראו ואומר , שלו לפמליא הקב"ה קורא הזה  בברית
ומעופף  אליהו נזדמן שעה באותה בעולם, עושה בריה
האדם שצריך  למדנו ולכך שמה , ובא טיסות בארבע  העולם
ואם אליהו, של הכסא זה  ויאמר לכבודו, אחר כסא להכין
וראה בוא הקב"ה, לפני ומעיד  עולה והוא שם, ישכן אל ◌ַלא ,

כתוב  יט )בתחלה א' "קנא(מלכים וכתוב וגו', אליהו פה לך מה
וגו', ישראל " בני  בריתך עזבו כי  צבאות אלהי  לה' קנאתי 
ירשמו  הקדוש הרושם שזה מקום בכל  חייך  הקב"ה לו אמר
שישראל  שהעיד והפה שם, תזדמן אתה בבשרם, בני אותו

תהלי זוהר 

עולםג. שנקראת הבינה שליטת בזמן לבוא לעתיד היינו לעולם  פירוש
ארץ. שנקראת המלכות  במדת דבקים  שישראל ויתראה יתגלה אז הבא ,

הזוהר זיו



יתה זוהר הלימוד42 תשרי סדר יא  ליו

ו תהלי מזמור  | לחודש  א | ראשו ספר 

על  למדנו והרי  הברית, זה  מקיימים שישראל  יעיד הוא עזבו,
הקב"ה: לפני  בניו על מלשינות שאמר על אליהו , נענש מה

הזה הברית על אלא   מתקיי  העול אי

ואמרעוד אבא רבי  ה)פתח  בישראל(שופטים פרעות "בפרוע
שפתחו וברק דבורה ראו  זה מה ה'", ברכו עם בהתנדב
הזה, הברית על אלא  מתקיים העולם אין למדנו כך אלא זה, במקרא

לג )שנאמר וארץ (ירמי' שמים שהרי  וגו', ולילה" יומם בריתי לא "אם
הברית, זה מקיימים שישראל זמן כל  ולפיכך מתקיימים, זה על
ושלום שחס זמן  וכל בקיומם, מתקיימים וארץ שמים חוקות
וברכות מתקיימים, אין וארץ שמים הברית, זה מבטלים ישראל
על שולטים אין האומות שאר וראה בוא בעולם, נמצאות אינן
שלא מהם, בטלו ומה הזה, ברית מהם מבטלים כאשר אלא ישראל
ישראל בני  "ויעזבו כתוב כן  ועל הברית, נתגלה ולא הפריעה עשו
עד ממש, ה' את ויעזבו סיסרא", ביד אותם וימכר וגו ' ה' את
נכנעו אז  הזה, בדבר  ישראל לכל והתנדבה  דבורה שבאתה
והלא ליהושע, הקב"ה שאמר שלמדנו וזהו תחתם שונאיהם
שלי, ברית מקיימים ואין נתגלו ולא נתפרעו ולא הם ערלים ישראל

שונאיהם ולהכניע לארץ להכניסם רוצה ה)ואתה את(יהושע מול  שוב 
שנית ישראל לארץ בני נכנסו לא הברית זה ונתגלה שנתפרעו ועד ,

שונאיהם, נכנעו הבריתולא זה  לקיים  ישראל  שנתנדבו כיון  כאן אף
לעולם חזרו והברכות  תחתם שונאיהם נכנעו שכתב כראוי זה ,

ה'". ברכו עם בהתנדב בישראל פרעות צ "ג )"בפרוע דף א' חלק  .(זוהר

תהלי זוהר 

יתה 43זוהר הלימוד תשרי סדר יא  ליו

ו תהלי מזמור  | לחודש  א | ראשו ספר 

ממנו  פורשת  אינה השכינה  ונוטרו זוכה

ואמר פתח יט )אחר מהו (איוב  אלוה", אחזה "ומבשרי 
לומר, צריך היה ומעצמי  ממשומבשרי, מבשרי ,אלא

שכתוב היא, יא)ומה מעליך",(ירמיה יעברו קדש "ובשר
יז)ונאמר שלמדנו(בראשית בבשרכם", בריתי  זמן "והיתה  בכל

יכול ממנו  האות, זה של  הקדוש רושם עם האדם שנרשם 
בו , נדבקת הקדושה ונשמה  ממש , ממנו  להקב "ה, לחזות

כתוב מה  מלטמאו, האות זה נטר  שלא  זכה לא ד )ואם (איוב 

נשמר, לא הקב"ה  של שהרושם לפי יאבדו", אלוה "מנשמת
תשרה  ומתי ממנו, פורשת אינה השכינה ונוטרו זוכה ואם

במקומו  נכנס האות  וזה אשה נושא כאשר שלמדנו עליו, ,
כאחד  הולכים ה"ה וא "ו של ונקבהד סוד  זכר כדמיון 

עליהם שורה עליון חסד ובכן אחד , והם כאחד נשתתפים
הנקבה מדרגת ונמתקת  הזכר  במדרגת .הונתעטר

הבא ובעול הזה בעול  קדושי ישראל ה  זכאי  כ על 

הנקבהעוד  וזכר, החכמה , אור זה אל הוא , כך אלו"ה  ולמדנו

במקום הקדושה  ונשמה  אלו"ה , נקרא יחד  השתתפותם 

תהלי זוהר 

יחוד ד. וזהו [המבלה "ד : נקבה. בחי ' ומלכות זכר בחי' תפארת לומר רצה
הקדוש]. שבשם  ואמאה .ו "ה  אבא מן  הבאה  השפע היינו עליון חסד

נשפע  וממנו  בתפארת, פירוש  בדכורא  תחלה  אתעטר ובינה  חכמה
שבה . הדינים  נמתקים  זה ידי שעל  היסוד ספירת  יד על למלכות

הוא]. ברוך  הוי"ה  השם ומתייחד הארתו.[המבהל"ד: זו  דחכמתא נהירו

הזוהר זיו
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על  למדנו והרי  הברית, זה  מקיימים שישראל  יעיד הוא עזבו,
הקב"ה: לפני  בניו על מלשינות שאמר על אליהו , נענש מה

הזה הברית על אלא   מתקיי  העול אי

ואמרעוד אבא רבי  ה)פתח  בישראל(שופטים פרעות "בפרוע
שפתחו וברק דבורה ראו  זה מה ה'", ברכו עם בהתנדב
הזה, הברית על אלא  מתקיים העולם אין למדנו כך אלא זה, במקרא

לג )שנאמר וארץ (ירמי' שמים שהרי  וגו', ולילה" יומם בריתי לא "אם
הברית, זה מקיימים שישראל זמן כל  ולפיכך מתקיימים, זה על
ושלום שחס זמן  וכל בקיומם, מתקיימים וארץ שמים חוקות
וברכות מתקיימים, אין וארץ שמים הברית, זה מבטלים ישראל
על שולטים אין האומות שאר וראה בוא בעולם, נמצאות אינן
שלא מהם, בטלו ומה הזה, ברית מהם מבטלים כאשר אלא ישראל
ישראל בני  "ויעזבו כתוב כן  ועל הברית, נתגלה ולא הפריעה עשו
עד ממש, ה' את ויעזבו סיסרא", ביד אותם וימכר וגו ' ה' את
נכנעו אז  הזה, בדבר  ישראל לכל והתנדבה  דבורה שבאתה
והלא ליהושע, הקב"ה שאמר שלמדנו וזהו תחתם שונאיהם
שלי, ברית מקיימים ואין נתגלו ולא נתפרעו ולא הם ערלים ישראל

שונאיהם ולהכניע לארץ להכניסם רוצה ה)ואתה את(יהושע מול  שוב 
שנית ישראל לארץ בני נכנסו לא הברית זה ונתגלה שנתפרעו ועד ,

שונאיהם, נכנעו הבריתולא זה  לקיים  ישראל  שנתנדבו כיון  כאן אף
לעולם חזרו והברכות  תחתם שונאיהם נכנעו שכתב כראוי זה ,

ה'". ברכו עם בהתנדב בישראל פרעות צ "ג )"בפרוע דף א' חלק  .(זוהר

תהלי זוהר 

יתה 43זוהר הלימוד תשרי סדר יא  ליו

ו תהלי מזמור  | לחודש  א | ראשו ספר 

ממנו  פורשת  אינה השכינה  ונוטרו זוכה

ואמר פתח יט )אחר מהו (איוב  אלוה", אחזה "ומבשרי 
לומר, צריך היה ומעצמי  ממשומבשרי, מבשרי ,אלא

שכתוב היא, יא)ומה מעליך",(ירמיה יעברו קדש "ובשר
יז)ונאמר שלמדנו(בראשית בבשרכם", בריתי  זמן "והיתה  בכל

יכול ממנו  האות, זה של  הקדוש רושם עם האדם שנרשם 
בו , נדבקת הקדושה ונשמה  ממש , ממנו  להקב "ה, לחזות

כתוב מה  מלטמאו, האות זה נטר  שלא  זכה לא ד )ואם (איוב 

נשמר, לא הקב"ה  של שהרושם לפי יאבדו", אלוה "מנשמת
תשרה  ומתי ממנו, פורשת אינה השכינה ונוטרו זוכה ואם

במקומו  נכנס האות  וזה אשה נושא כאשר שלמדנו עליו, ,
כאחד  הולכים ה"ה וא "ו של ונקבהד סוד  זכר כדמיון 

עליהם שורה עליון חסד ובכן אחד , והם כאחד נשתתפים
הנקבה מדרגת ונמתקת  הזכר  במדרגת .הונתעטר

הבא ובעול הזה בעול  קדושי ישראל ה  זכאי  כ על 

הנקבהעוד  וזכר, החכמה , אור זה אל הוא , כך אלו"ה  ולמדנו

במקום הקדושה  ונשמה  אלו"ה , נקרא יחד  השתתפותם 

תהלי זוהר 

יחוד ד. וזהו [המבלה "ד : נקבה. בחי ' ומלכות זכר בחי' תפארת לומר רצה
הקדוש]. שבשם  ואמאה .ו "ה  אבא מן  הבאה  השפע היינו עליון חסד

נשפע  וממנו  בתפארת, פירוש  בדכורא  תחלה  אתעטר ובינה  חכמה
שבה . הדינים  נמתקים  זה ידי שעל  היסוד ספירת  יד על למלכות

הוא]. ברוך  הוי"ה  השם ומתייחד הארתו.[המבהל"ד: זו  דחכמתא נהירו

הזוהר זיו
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תיּס רני:יהוב בּ חמת ואל תוֹ כיחני  בּ אּפ אל 
יהוג  יהוחנּ ני רפאני אני אמלל כּ יכּ י 

עצמי: מאדד נבהלוּ  נבהלה יהו(ואת)ונפׁש י ואּת ה 
:מתי יהוהעד ׁש יעניׁש וּ בה הוֹ  נפׁש י חלּ צה 

: ּחסד לּ :ולמען יוֹ דה מי ׁש אוֹ ל בּ  זכר ּב ּמ ות אין כּ י 
ערשׂ ייגז בּ דמעתי מּט תי לילה בכל אשׂ חה בּ אנחתי עּת י 

צוֹ ררי:חאמסה: בּ כל עתקה עיני מכּ עס סוּ רוּ טעׁש ׁש ה 
יהו ׁש מע כּ י און ּפ עלי כּ ל בּ כיי:מּמ נּ י קוֹ ל 

יהוי יהוׁש מע יקּ ח:ּת חנּ תי ּת פלּ תי 
רגע:יא יבׁש וּ  יׁש בוּ  איבי כּ ל מאד ויבּ הלוּ  יבׁש וּ 

נאחזת "ומבשרי זהזה כתוב כן ועל הזה, באות תולה והכל 
הכל, שלמות  שזה אלו"ה ", ממשאחזה  האות מזה ממש ,מבשרי

זכאים בהקב"ה , בו שדבקים קדושים ישראל  הם  זכאים  כן ועל
הבא ובעולם הזה  בעולם  כתובהם  עליהם ד ), "ואתם(דברים

היום". כלכם "חיים ולפיכך אלהיכם ", בה ' חלק הדבקים  (זוהר 

צ"ד .) דף .א'

תהלי זוהר 

והכל ומלכות , תפארת היינו ונוקבא דכר ה  ו אבא, החכמה מן השפע
אלו"ה . השם הוא יד ז .בכלל על העולם לזה נשתלשלת שהנשמה  פירוש 

משם שיונקת וחיבור  אחיזה לה יש  ושם  ומלכות , תפארת  של  היחוד
השפעה .

הזוהר זיו
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ׁש אז כוּ  דּ ברי על  ליהו ׁש ר אׁש ר לדוד ׁש גּ יוֹ ן
ימיני: חסיתיאהייהובבּ ן  ּב 

והצּ ילני: רדפי מכּ ל ׁש יעני נפׁש יג הוֹ  כּ אריה יטרף ּפ ן 
מצּ יל: ואין עשׂ יתיאהייהוד ּפ רק אם 

 שונאי להבריח 
וגו' לדוד א)שגיו ז]:(ז, לפרק  תהלי יוכלו[שימוש  שלא טוב  הוא 

 וש .חוזרי ואינו בתר דאתי  שונא ולהבריח להזיק אד בני
דא"ל בחלו "אודה מ ל' שר. "אשר  מ א' .עליו א"ל הוא שלו
כמו שונאי  לב  שתהפו עליו אל מלפני רצו יהי  ואמור. "ב
יש א ועוד  .הש זה  בהזכירו  אבינו  אברה שונאי לב  שהפכת
ד' ואמור  המי ממקור אותה  ותמלא חדשה  קדרה  קח שונא ל
 במקו אותו ושפו המזמור, סו עד באפ ה' "קומה מ פעמי
אל  מלפני רצו יהי  פע בכל ואמור  עליו מתגבר ואתה שונא

ותכניע שתפיל פלונית )עליו ב אמ(פלוני אמ לפני וקמי  אויבי 
אותו אמור דינא ליה דאית  למא ועוד  סלה. סלה  סלה  אמ
לזכות  שתוציאני  עליו אל  מלפני רצו יהי  ואמור דיינא קדמי

זכות. לכ ותדינני 

תהלי שימוש

 יה מה  לדוד  יְִִִַַָָָ

ימיני ׁש גּ י וֹ ן ּב ן כוּ ׁש  דּ ברי  על לה' ׁש ר אׁש ר א)לדוד  :(ז, ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בשלח פ' שמות מ "ה .)[זוהר על ](דף  זּ ה מה ׁש גינוֹ ת, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעל
צרי ׁש גינוֹ ת היה ׁש גיאוֹ ת על ׁש נּ אמר (לכתב )? כּ מוֹ  (תהלים, ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

אלּ איט ) יבין. מי אבל]ׁש גיאוֹ ת הוא. כּ מ וֹ [הכל ׁש גינוֹ ת, ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌

תהלי זוהר 
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תיּס רני:יהוב בּ חמת ואל תוֹ כיחני  בּ אּפ אל 
יהוג  יהוחנּ ני רפאני אני אמלל כּ יכּ י 

עצמי: מאדד נבהלוּ  נבהלה יהו(ואת)ונפׁש י ואּת ה 
:מתי יהוהעד ׁש יעניׁש וּ בה הוֹ  נפׁש י חלּ צה 

: ּחסד לּ :ולמען יוֹ דה מי ׁש אוֹ ל בּ  זכר ּב ּמ ות אין כּ י 
ערשׂ ייגז בּ דמעתי מּט תי לילה בכל אשׂ חה בּ אנחתי עּת י 

צוֹ ררי:חאמסה: בּ כל עתקה עיני מכּ עס סוּ רוּ טעׁש ׁש ה 
יהו ׁש מע כּ י און ּפ עלי כּ ל בּ כיי:מּמ נּ י קוֹ ל 

יהוי יהוׁש מע יקּ ח:ּת חנּ תי ּת פלּ תי 
רגע:יא יבׁש וּ  יׁש בוּ  איבי כּ ל מאד ויבּ הלוּ  יבׁש וּ 

נאחזת "ומבשרי זהזה כתוב כן ועל הזה, באות תולה והכל 
הכל, שלמות  שזה אלו"ה ", ממשאחזה  האות מזה ממש ,מבשרי

זכאים בהקב"ה , בו שדבקים קדושים ישראל  הם  זכאים  כן ועל
הבא ובעולם הזה  בעולם  כתובהם  עליהם ד ), "ואתם(דברים

היום". כלכם "חיים ולפיכך אלהיכם ", בה ' חלק הדבקים  (זוהר 

צ"ד .) דף .א'

תהלי זוהר 

והכל ומלכות , תפארת היינו ונוקבא דכר ה  ו אבא, החכמה מן השפע
אלו"ה . השם הוא יד ז .בכלל על העולם לזה נשתלשלת שהנשמה  פירוש 

משם שיונקת וחיבור  אחיזה לה יש  ושם  ומלכות , תפארת  של  היחוד
השפעה .

הזוהר זיו
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ׁש אז כוּ  דּ ברי על  ליהו ׁש ר אׁש ר לדוד ׁש גּ יוֹ ן
ימיני: חסיתיאהייהובבּ ן  ּב 

והצּ ילני: רדפי מכּ ל ׁש יעני נפׁש יג הוֹ  כּ אריה יטרף ּפ ן 
מצּ יל: ואין עשׂ יתיאהייהוד ּפ רק אם 

 שונאי להבריח 
וגו' לדוד א)שגיו ז]:(ז, לפרק  תהלי יוכלו[שימוש  שלא טוב  הוא 

 וש .חוזרי ואינו בתר דאתי  שונא ולהבריח להזיק אד בני
דא"ל בחלו "אודה מ ל' שר. "אשר  מ א' .עליו א"ל הוא שלו
כמו שונאי  לב  שתהפו עליו אל מלפני רצו יהי  ואמור. "ב
יש א ועוד  .הש זה  בהזכירו  אבינו  אברה שונאי לב  שהפכת
ד' ואמור  המי ממקור אותה  ותמלא חדשה  קדרה  קח שונא ל
 במקו אותו ושפו המזמור, סו עד באפ ה' "קומה מ פעמי
אל  מלפני רצו יהי  פע בכל ואמור  עליו מתגבר ואתה שונא

ותכניע שתפיל פלונית )עליו ב אמ(פלוני אמ לפני וקמי  אויבי 
אותו אמור דינא ליה דאית  למא ועוד  סלה. סלה  סלה  אמ
לזכות  שתוציאני  עליו אל  מלפני רצו יהי  ואמור דיינא קדמי

זכות. לכ ותדינני 

תהלי שימוש

 יה מה  לדוד  יְִִִַַָָָ

ימיני ׁש גּ י וֹ ן ּב ן כוּ ׁש  דּ ברי  על לה' ׁש ר אׁש ר א)לדוד  :(ז, ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בשלח פ' שמות מ "ה .)[זוהר על ](דף  זּ ה מה ׁש גינוֹ ת, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעל
צרי ׁש גינוֹ ת היה ׁש גיאוֹ ת על ׁש נּ אמר (לכתב )? כּ מוֹ  (תהלים, ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

אלּ איט ) יבין. מי אבל]ׁש גיאוֹ ת הוא. כּ מ וֹ [הכל ׁש גינוֹ ת, ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌

תהלי זוהר 
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בּ כּפ י: עול יׁש  אם רעהזאת ׁש וֹ למי גּ מלּת י אם 
ריקם: צוֹ ררי וירמסוואחלּ צה ויג נפׁש י אוֹ יב ירדּ ף 

סלה: יׁש כּ ן לעפר וּ כבוֹ די חיּ י יהוזלארץ קוּ מה 
מׁש ּפ ט אלי ועוּ רה צוֹ ררי בּ עברוֹ ת הנּ שׂ א  בּ אּפ

ׁש וּ בה:חצוּ ית: לּמ רוֹ ם ועליה ּת סוֹ בבךּ  לאּמ ים ועדת 
יהויהוט ׁש פטני עּמ ים כּ צדקיידין 

עלי: וּ בחןיוּ כתּמ י צדּ יק וּ תכוֹ נן רׁש עים רע נא יגמר 
אהים וּ כליוֹ ת אהיםיאצדּ יק:לבּ וֹ ת על מגנּ י 

:לב יׁש רי ׁש יע צדּ יקאהיםיבמוֹ  ׁש וֹ פט 

ז)ׁש נּ אמר  לפני (שם היוּ  תׁש בּ חוֹ ת מיני לדוד '. 'ׁש גּ יוֹ ן ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  נבוּ אה, רוּ ח עליהם להׁש רוֹ ת (שמואל הנּ ביאים ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

י) ותף א  נבל  ולפניהם מהבּ מה ירדים נביאים חבל ֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָוּ פגעּת 
וכל  וגוֹ '. מנגּ ן לי  קחוּ  ועּת ה וכתוּ ב חבּק וּ ק וגוֹ ', ׁש כּ ן ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌

אוֹ תוֹ  את וּ לבם  הרוּ ח, לנחת מכּ לּ ם, יוֹ תר ל וֹ  ֶׁש הצטר◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
כּ ל   ּכ כּ מ וֹ  וכן נבוּ אה. ר וּ ח עליו  להמׁש י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָמקוֹ ם,
העוֹ לם. נביאי ׁש אר  כּ ל  על ׁש עלה למׁש ה ּפ רט ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהנּ ביאים,

חלקוֹ  !א ׁש רי  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

 י א חסד ל   מ הא  הא קל  מת  חינת ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאר 

ּב כל־יוֹ םאהים  זעם ואל צדּ יק יב )ׁש וֹ פט צו:(ז, פ' ויקרא [זוהר ֱ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌

ל:) ּפ תח,](דף חזקיּ ה רבּ י אהרן. קר בּ ן קמה)זה  (תהלים ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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יוֹ ם: בּ כל זעם קׁש ּת וֹ יגואל ׁש  ילטוֹ  חרבּ וֹ  ׁש וּ ב י א אם 
ויכוֹ ננה: יפעל:ידדר לדלקים חצּ יו מות כּ לי הכין ולוֹ  

דּ רכיו, בּ כל ה' צדּ יק  מעשׂ יו. בּ כל וחסיד דּ רכיו בּ כל ה' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
ׁש א ר בּ וֹ נם בּ כב וֹ ד להתבּ וֹ נן אדם לבני יׁש  כּ ּמ ה ׁש נינוּ , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי
בּ עוֹ לם, ּת לוּ י הדּ ין וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל  ׁש הרי החוּ צה, מדּ ר כּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִיסטוּ 
להמר אדם צרי ולכן הדּ ין. על  ועוֹ מד  נברא ׁש העוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
- בּ ביתוֹ  יוֹ ׁש ב  עליו. ׁש וֹ רה ׁש הדּ ין הזּ מן את ידע ׁש א ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמחטאיו,
וא עליו, ׁש וֹ רה הדּ ין - החוּ צה מבּ יתוֹ  י וֹ צא עליו. ׁש וֹ רה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַהדּ ין
וכּמ ה, כּ ּמ ה אחת על - לדּ ר י וֹ צא א. ואם לביתוֹ  י ׁש וּ ב אם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵידע

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כנגדּ וֹ . יוֹ צא הדּ ין פה)ׁש הרי יהלּ .(שם לפניו צדק ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ די  הּמ ל מלּ פני  רחמים וּ לבּק ׁש  להקדּ ים  צרי  ּכ ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמוּ ם
ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל  ׁש הרי  בּ עוֹ לם, ׁש וֹ רה ׁש הוּ א בּ ׁש עה הדּ ין מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ נּ צל
יׁש  עּת ה י וֹ ם'. בּ כל  זּ עם 'ואל ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ עוֹ לם. הדּ ין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש וֹ רה
הוּ א, חסד מקוֹ ם בּ כל אל  החברים, והתעוֹ רר וּ  ׁש נינוּ , הרי  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַל וֹ מר ,

ׁש נּ אמר י)כּ מ וֹ  עלי וֹ נה,(דברים חכמה ׁש ל  אוֹ ר  וזה הגּ דל , האל  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ה מ וֹ ת אלּ וּ  כּ ל  הּפ ס וּ ק עזב יוֹ ם. בּ כל  זּ עם ואל אמרּת  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה

ׁש כּ תוּ ב  ועוֹ ד, הדּ ברים. עוֹ מדים א כּ ן, אם בּ זה. ט )ואחז (ישעיה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ברחמים. אוֹ תוֹ  ׁש נּ עמיד אוֹ  בדין, אוֹ תוֹ  ׁש נּ עמיד אוֹ  גּ בּ וֹ ר , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵאל

בּ כל אלּ א  ל ׁש אין לדין . רחמים מהּפ כים הר ׁש עים ׁש מענוּ ,  ּכ ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌
כל וּ לים ׁש א הּק ד וֹ ׁש   הּמ ל ׁש ל עלי וֹ נים כּ תרים  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵאלּ וּ 

לדין. רחמים מהּפ כים ורׁש עים בּ רחמים. ודין בּ דין, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים

תהלי זוהר 
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בּ כּפ י: עול יׁש  אם רעהזאת ׁש וֹ למי גּ מלּת י אם 
ריקם: צוֹ ררי וירמסוואחלּ צה ויג נפׁש י אוֹ יב ירדּ ף 

סלה: יׁש כּ ן לעפר וּ כבוֹ די חיּ י יהוזלארץ קוּ מה 
מׁש ּפ ט אלי ועוּ רה צוֹ ררי ּב עברוֹ ת הנּ שׂ א  בּ אּפ

ׁש וּ בה:חצוּ ית: לּמ רוֹ ם ועליה ּת סוֹ בבךּ  לאּמ ים ועדת 
יהויהוט ׁש פטני עּמ ים כּ צדקיידין 

עלי: וּ בחןיוּ כתּמ י צדּ יק וּ תכוֹ נן רׁש עים רע נא יגמר 
אהים וּ כליוֹ ת אהיםיאצדּ יק:לבּ וֹ ת על מגנּ י 

:לב יׁש רי ׁש יע צדּ יקאהיםיבמוֹ  ׁש וֹ פט 

ז)ׁש נּ אמר  לפני (שם היוּ  תׁש בּ חוֹ ת מיני לדוד '. 'ׁש גּ יוֹ ן ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  נבוּ אה, רוּ ח עליהם להׁש רוֹ ת (שמואל הנּ ביאים ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

י) ותף א  נבל  ולפניהם מהבּ מה ירדים נביאים חבל ֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָוּ פגעּת 
וכל  וגוֹ '. מנגּ ן לי  קחוּ  ועּת ה וכתוּ ב חבּק וּ ק וגוֹ ', ׁש כּ ן ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌

אוֹ תוֹ  את וּ לבם  הרוּ ח, לנחת מכּ לּ ם, יוֹ תר ל וֹ  ֶׁש הצטר◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
כּ ל   ּכ כּ מ וֹ  וכן נבוּ אה. ר וּ ח עליו  להמׁש י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָמקוֹ ם,
העוֹ לם. נביאי ׁש אר  כּ ל  על ׁש עלה למׁש ה ּפ רט ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהנּ ביאים,

חלקוֹ  !א ׁש רי  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

 י א חסד ל   מ הא  הא קל  מת  חינת ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאר 

ּב כל־יוֹ םאהים  זעם ואל צדּ יק יב )ׁש וֹ פט צו:(ז, פ' ויקרא [זוהר ֱ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌

ל:) ּפ תח,](דף חזקיּ ה רבּ י אהרן. קר בּ ן קמה)זה  (תהלים ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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יוֹ ם: בּ כל זעם קׁש ּת וֹ יגואל ׁש  ילטוֹ  חרבּ וֹ  ׁש וּ ב י א אם 
ויכוֹ ננה: יפעל:ידדר לדלקים חצּ יו מות כּ לי הכין ולוֹ  

דּ רכיו, בּ כל ה' צדּ יק  מעשׂ יו. בּ כל וחסיד דּ רכיו בּ כל ה' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
ׁש א ר בּ וֹ נם בּ כב וֹ ד להתבּ וֹ נן אדם לבני יׁש  כּ ּמ ה ׁש נינוּ , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי
בּ עוֹ לם, ּת לוּ י הדּ ין וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל  ׁש הרי החוּ צה, מדּ ר כּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִיסטוּ 
להמר אדם צרי ולכן הדּ ין. על  ועוֹ מד  נברא ׁש העוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
- בּ ביתוֹ  יוֹ ׁש ב  עליו. ׁש וֹ רה ׁש הדּ ין הזּ מן את ידע ׁש א ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמחטאיו,
וא עליו, ׁש וֹ רה הדּ ין - החוּ צה מבּ יתוֹ  י וֹ צא עליו. ׁש וֹ רה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַהדּ ין
וכּמ ה, כּ ּמ ה אחת על - לדּ ר י וֹ צא א. ואם לביתוֹ  י ׁש וּ ב אם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵידע

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כנגדּ וֹ . יוֹ צא הדּ ין פה)ׁש הרי יהלּ .(שם לפניו צדק ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ די  הּמ ל מלּ פני  רחמים וּ לבּק ׁש  להקדּ ים  צרי  ּכ ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמוּ ם
ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל  ׁש הרי  בּ עוֹ לם, ׁש וֹ רה ׁש הוּ א בּ ׁש עה הדּ ין מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ נּ צל
יׁש  עּת ה י וֹ ם'. בּ כל  זּ עם 'ואל ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ עוֹ לם. הדּ ין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש וֹ רה
הוּ א, חסד מקוֹ ם בּ כל אל  החברים, והתעוֹ רר וּ  ׁש נינוּ , הרי  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַל וֹ מר ,

ׁש נּ אמר י)כּ מ וֹ  עלי וֹ נה,(דברים חכמה ׁש ל  אוֹ ר  וזה הגּ דל , האל  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ה מ וֹ ת אלּ וּ  כּ ל  הּפ ס וּ ק עזב יוֹ ם. בּ כל  זּ עם ואל אמרּת  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה

ׁש כּ תוּ ב  ועוֹ ד, הדּ ברים. עוֹ מדים א כּ ן, אם בּ זה. ט )ואחז (ישעיה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ברחמים. אוֹ תוֹ  ׁש נּ עמיד אוֹ  בדין, אוֹ תוֹ  ׁש נּ עמיד אוֹ  גּ בּ וֹ ר , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵאל

בּ כל אלּ א  ל ׁש אין לדין . רחמים מהּפ כים הר ׁש עים ׁש מענוּ ,  ּכ ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌
כל וּ לים ׁש א הּק ד וֹ ׁש   הּמ ל ׁש ל עלי וֹ נים כּ תרים  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵאלּ וּ 

לדין. רחמים מהּפ כים ורׁש עים בּ רחמים. ודין בּ דין, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים

תהלי זוהר 
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ע"א] ל"א גּ בּ וֹ ר,[דף  אל  ׁש כּ תוּ ב בּ זה טוֹ ב יהוּ דה, רבּ י לוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
זּ עם אל  מהוּ אלּ א יוֹ ם בּ דין,בּ כל עוֹ מד ויוֹ ם  יוֹ ם  בּ כל  ׁש הרי ? ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

בּ אוּ  בידוֹ . היה א זכּ אים. ׁש א בּ ין זכּ אים , העוֹ לם ׁש בּ ני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵבּ ין
י וֹ ם, בּ כל זּ עם אל ודּ אי  להם, אמר ׁש מעוֹ ן. לרבּ י לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְוׁש אל וּ 
רחמים. הוּ א וּ לעּת ים דּ ין ה וּ א  לעּת ים החברים, בּ ארוּ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
א ואם  חסד. והוּ א עוֹ מד, אל הרי העוֹ לם, בּ ני זוֹ כים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִאם
י וֹ ם. בּ כל ע וֹ מד זה  ועל  גּ בּ וֹ ר , ונקרא עוֹ מד, אל  הרי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִזוֹ כים,

אוֹ ר  זהוּ  מקוֹ ם בּ כל אל הוּ א, נאה דּ בר החכמה(רב )אבל ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  יוֹ ם, בּ כל בּ קיּ וּ מוֹ  ועוֹ מד נו)העליוֹ נה, אל(תהלים חסד ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

העוֹ לם  יכוֹ ל א בּ עוֹ לם, מתעוֹ רר הזּ ה ׁש אל  ואלמלא היּ וֹ ם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל 
ׁש ּמ תעוֹ ררים  ה ּק ׁש ים הדּ ינים  מלּ פני  אחת  ׁש עה אפלּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַלעמד

יוֹ ם  בּ כל  ׁש כּ תוּ בבּ עוֹ לם זהוּ  ב ). המים(בראשית  תוֹ לדוֹ ת אלּ ה ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ אברהם, אלּ א בּ הבּ ראם ּת קרי אל בּ הבּ ראם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ
אברהם וּ כ ׁש ּמ תע וֹ רר עוֹ מדים , אברהם ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַבּ התע וֹ ררוּ ת
דּ וֹ חה הוּ א ויוֹ ם , י וֹ ם בּ כל ׁש נּ מצאים ה דּ ינים א וֹ תם  כּ ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
בּ כל  זּ עם ואל  ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  לפניו. עוֹ מדים וא הח וּ צה ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם
יוֹ ם בּ כל  זוֹ עם. אלּ א כתוּ ב, א  י וֹ ם בּ כל זע וּ ם אוֹ  נזעם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִי וֹ ם.
וּ מבם עוֹ מד  וה וּ א  החוּ צה, אוֹ תם דּ וֹ חה דין, ׁש נּ מצא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָוי וֹ ם

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  העוֹ לם. מב )את חסדּ וֹ .(תהלים  ה' יצוּ ה  יוֹ מם ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
ולכן  אחד. רגע אפלּ וּ  לעמד העוֹ לם יכוֹ ל א זה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא
ׁש ה וּ א א גּ בּ וֹ ר. אל ׁש כּ תוּ ב וזה אברהם. מוּ ם עוֹ מד ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ַהכּ ל 
ה וּ א ורמז לאבוֹ ת, ׁש ר וֹ מז הוּ א רמז הזּ ה הּפ ס וּ ק אלּ א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִגּ בּ וֹ ר ,
אל  יוֹ עץ ּפ לא ׁש כּ ת וּ ב הּק דוֹ ׁש ה, העלי וֹ נה לאמוּ נה ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש רוֹ מז
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ׁש ּמ פלאה העליוֹ נה החכמה זוֹ  - ּפ לא ׁש לוֹ ם. שׂ ר עד  אבי ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִגּ בּ וֹ ר 
כּ מוֹ  מהכּ ל , יז)ׁש נּ אמר וּ מכּס ית דבר.(דברים  מּמ י ּפ לא כּ י ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וזה פוֹ סק . וא ויוֹ צא ׁש וֹ פע עלי וֹ ן נהר זהוּ  - ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵי וֹ עץ
כּ מ וֹ  אברהם, זה - אל הכּ ל. את וּ מׁש קה ל כּ ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵי וֹ עץ

הגּ בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב יצחק, זה  - גּ בּ וֹ ר הגּ דוֹ ל. האל ר.ׁש בּ ארנ וּ  ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ועוֹ מד  הזּ ה וּ בצּ ד הזּ ה בּ צּ ד ׁש א וֹ חז  יעקב, זה - עד ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲאבי 
ׁש ל  הלוֹ ם ׁש הוּ א צדּ יק, זה - ׁש לוֹ ם  שׂ ר  ׁש לם. ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ ק יּ וּ ם
חזקיּ ה ר בּ י בּ אוּ  הגּ בירה. ׁש לוֹ ם הבּ ית, ׁש ל וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
חלקנוּ  אׁש רי ואמר וּ : בּ כוּ  יד וֹ . את ונׁש קוּ  יהוּ דה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י 

בּ תוֹ כ וֹ . ׁש ר וּ י ׁש אּת ה הדּ וֹ ר א ׁש רי  זה. את ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אלנוּ 

הב רה מ ת  את  לה קיט  יו ה את  הני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹאהר

י וֹ ם ואל ּב כל  יב )זּ עם בהעלותך:(ז , פ' במדבר קנ"א :)[זוהר ](דף ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌

יהוּ דה ר בּ י  ה'. לפני ּת נוּ פה הלויּ ם את אהרן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוהניף
הלויּ ם את מניף ה כּ הן היה ל ּמ ה  אבּ א, ר בּ י  את אמרׁש אל ? ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌

דּ וֹ מה הדּ בר למה מ ׁש ל וכוֹ עס,לוֹ , בּ וֹ כה כּ ׁש הוּ א לתינוֹ ק ? ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
לפיּ סוֹ  כּ די עוֹ שׂ ין אוֹ תוֹ מה מניפין יהוּ דה, רבּ י לוֹ  אמר  ? ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לׁש ּת ק וֹ . כּ די  א וֹ ת וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ מנענעים

ואאמר ליד בּ אה זּ את  מלּ ה יהוּ דה, יה וּ דה אבּ א, ר בּ י  ל וֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌
בּ ּה  מד בּ ר?חקרּת  ּפ י מה  אזני יׁש מעוּ  וה א ! ּכ ! ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב  ור וֹ גזת, כּ וֹ עסת הגּ בוּ רה , מדּ ת מט )היא ׁש מעוֹ ן (בראשית ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌
עז  כּ י  א ּפ ם אר וּ ר  וכתוּ ב  מכרתיהם, חמס כּ לי אחים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְולוי
בּ אּפ ם וּ מתקים מתגּ בּ רים ׁש הם לפי קׁש תה, כּ י  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְועברתם
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ע"א] ל"א גּ בּ וֹ ר,[דף  אל  ׁש כּ תוּ ב בּ זה טוֹ ב יהוּ דה, רבּ י לוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
זּ עם אל  מהוּ אלּ א יוֹ ם בּ דין,בּ כל עוֹ מד ויוֹ ם  יוֹ ם  בּ כל  ׁש הרי ? ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

בּ אוּ  בידוֹ . היה א זכּ אים. ׁש א בּ ין זכּ אים , העוֹ לם ׁש בּ ני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵבּ ין
י וֹ ם, בּ כל זּ עם אל ודּ אי  להם, אמר ׁש מעוֹ ן. לרבּ י לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְוׁש אל וּ 
רחמים. הוּ א וּ לעּת ים דּ ין ה וּ א  לעּת ים החברים, בּ ארוּ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
א ואם  חסד. והוּ א עוֹ מד, אל הרי העוֹ לם, בּ ני זוֹ כים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִאם
י וֹ ם. בּ כל ע וֹ מד זה  ועל  גּ בּ וֹ ר , ונקרא עוֹ מד, אל  הרי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִזוֹ כים,

אוֹ ר  זהוּ  מקוֹ ם בּ כל אל הוּ א, נאה דּ בר החכמה(רב )אבל ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  יוֹ ם, בּ כל בּ קיּ וּ מוֹ  ועוֹ מד נו)העליוֹ נה, אל(תהלים חסד ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

העוֹ לם  יכוֹ ל א בּ עוֹ לם, מתעוֹ רר הזּ ה ׁש אל  ואלמלא היּ וֹ ם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל 
ׁש ּמ תעוֹ ררים  ה ּק ׁש ים הדּ ינים  מלּ פני  אחת  ׁש עה אפלּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַלעמד

יוֹ ם  בּ כל  ׁש כּ תוּ בבּ עוֹ לם זהוּ  ב ). המים(בראשית  תוֹ לדוֹ ת אלּ ה ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ אברהם, אלּ א בּ הבּ ראם ּת קרי אל בּ הבּ ראם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ
אברהם וּ כ ׁש ּמ תע וֹ רר עוֹ מדים , אברהם ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַבּ התע וֹ ררוּ ת
דּ וֹ חה הוּ א ויוֹ ם , י וֹ ם בּ כל ׁש נּ מצאים ה דּ ינים א וֹ תם  כּ ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
בּ כל  זּ עם ואל  ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  לפניו. עוֹ מדים וא הח וּ צה ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם
יוֹ ם בּ כל  זוֹ עם. אלּ א כתוּ ב, א  י וֹ ם בּ כל זע וּ ם אוֹ  נזעם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִי וֹ ם.
וּ מבם עוֹ מד  וה וּ א  החוּ צה, אוֹ תם דּ וֹ חה דין, ׁש נּ מצא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָוי וֹ ם

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  העוֹ לם. מב )את חסדּ וֹ .(תהלים  ה' יצוּ ה  יוֹ מם ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
ולכן  אחד. רגע אפלּ וּ  לעמד העוֹ לם יכוֹ ל א זה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא
ׁש ה וּ א א גּ בּ וֹ ר. אל ׁש כּ תוּ ב וזה אברהם. מוּ ם עוֹ מד ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ַהכּ ל 
ה וּ א ורמז לאבוֹ ת, ׁש ר וֹ מז הוּ א רמז הזּ ה הּפ ס וּ ק אלּ א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִגּ בּ וֹ ר ,
אל  יוֹ עץ ּפ לא ׁש כּ ת וּ ב הּק דוֹ ׁש ה, העלי וֹ נה לאמוּ נה ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש רוֹ מז
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ׁש ּמ פלאה העליוֹ נה החכמה זוֹ  - ּפ לא ׁש לוֹ ם. שׂ ר עד  אבי ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִגּ בּ וֹ ר 
כּ מוֹ  מהכּ ל , יז)ׁש נּ אמר וּ מכּס ית דבר.(דברים  מּמ י ּפ לא כּ י ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וזה פוֹ סק . וא ויוֹ צא ׁש וֹ פע עלי וֹ ן נהר זהוּ  - ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵי וֹ עץ
כּ מ וֹ  אברהם, זה - אל הכּ ל. את וּ מׁש קה ל כּ ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵי וֹ עץ

הגּ בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב יצחק, זה  - גּ בּ וֹ ר הגּ דוֹ ל. האל ר.ׁש בּ ארנ וּ  ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ועוֹ מד  הזּ ה וּ בצּ ד הזּ ה בּ צּ ד ׁש א וֹ חז  יעקב, זה - עד ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲאבי 
ׁש ל  הלוֹ ם ׁש הוּ א צדּ יק, זה - ׁש לוֹ ם  שׂ ר  ׁש לם. ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ ק יּ וּ ם
חזקיּ ה ר בּ י בּ אוּ  הגּ בירה. ׁש לוֹ ם הבּ ית, ׁש ל וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
חלקנוּ  אׁש רי ואמר וּ : בּ כוּ  יד וֹ . את ונׁש קוּ  יהוּ דה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י 

בּ תוֹ כ וֹ . ׁש ר וּ י ׁש אּת ה הדּ וֹ ר א ׁש רי  זה. את ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אלנוּ 

הב רה מ ת  את  לה קיט  יו ה את  הני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹאהר

י וֹ ם ואל ּב כל  יב )זּ עם בהעלותך:(ז , פ' במדבר קנ"א :)[זוהר ](דף ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌

יהוּ דה ר בּ י  ה'. לפני ּת נוּ פה הלויּ ם את אהרן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוהניף
הלויּ ם את מניף ה כּ הן היה ל ּמ ה  אבּ א, ר בּ י  את אמרׁש אל ? ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌

דּ וֹ מה הדּ בר למה מ ׁש ל וכוֹ עס,לוֹ , בּ וֹ כה כּ ׁש הוּ א לתינוֹ ק ? ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
לפיּ סוֹ  כּ די עוֹ שׂ ין אוֹ תוֹ מה מניפין יהוּ דה, רבּ י לוֹ  אמר  ? ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לׁש ּת ק וֹ . כּ די  א וֹ ת וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ מנענעים

ואאמר ליד בּ אה זּ את  מלּ ה יהוּ דה, יה וּ דה אבּ א, ר בּ י  ל וֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌
בּ ּה  מד בּ ר?חקרּת  ּפ י מה  אזני יׁש מעוּ  וה א ! ּכ ! ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב  ור וֹ גזת, כּ וֹ עסת הגּ בוּ רה , מדּ ת מט )היא ׁש מעוֹ ן (בראשית ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌
עז  כּ י  א ּפ ם אר וּ ר  וכתוּ ב  מכרתיהם, חמס כּ לי אחים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְולוי
בּ אּפ ם וּ מתקים מתגּ בּ רים ׁש הם לפי קׁש תה, כּ י  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְועברתם
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ׁש קר:טו וילד עמל והרה און יחּב ל כּ רהטזהנּ ה בּ וֹ ר 
יפעל: ׁש חת בּ  ויּ ּפ ל ועליזויּ חּפ רהוּ  בראׁש וֹ  עמלוֹ  ׁש וּ ב י 

ירד: חמסוֹ  יהויחקדקדוֹ  כּ צדקוֹ אוֹ דה 
יהו ׁש ם עליוֹ ן:ואזּמ רה 

אזי  העוֹ לם, בּ ני וּ להכרית לכלּ וֹ ת דּ ין לעשׂ וֹ ת לצאת ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְועברתם
ׁש ה וּ א הלויּ ם, ׁש ל  הצּ ד אוֹ תוֹ  מניף העלי וֹ ן, החסד ׁש ה וּ א  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ הן,
ׁש יּ ׁש ּת בּ ר וּ  כּ די  וכעסּה , רגזּה  וּ לׁש ּק ט  ּלׁש כ כּ די  הגּ בוּ רה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
זוֹ  דּ גמא כּ עין יתחזּ ק וּ , וא  יתגּ בּ ר וּ  ו א ׁש וּ ליהן מכּ ל ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהער וֹ ת
הגּ בוּ רה ׁש ל הצּ ד ׁש יּ ׁש קט כּ די ּת נ וּ פה הלויּ ם את ׁש ּמ ניף  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ הן 
את ונׁש ק יהוּ דה רבּ י בּ א בּ עוֹ לם. הדּ ין יתע וֹ רר ׁש א כּ די  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הן,
בּ כל  הנּ מצאים הדּ ינים כּ ל בּ ע וֹ לם, הדּ ינין וּ כ ׁש יּ תעוֹ ררוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָידיו .
לחוּ ץ  אוֹ תם דּ וֹ חה הוּ א הלוֹ ם עליו אבינוּ  אברהם וי וֹ ם, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָי וֹ ם

י וֹ ם: בּ כל  זּ עם ואל ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לפניו, עוֹ מדים ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואינם
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לדוד:אח  מזמוֹ ר הגּ ּת ית על יהובלמנצּ ח 
ּת נה אׁש ר הארץ ּב כל ׁש מ אדּ יר מה אדנינוּ 

ח למצא 
וגו' אדונינו ב)ה' ז]:(ח, לפרק תהלי שמ[שימוש קח . ח למצוא 

, ורגלי ידי  פני ומשח  ימי ג ' ז"פ היו במוצאי  עליו ואמור זית
הבוכה . לנער ג"כ טוב  והוא

תהלי שימוש

 הדי עלמא  יראל  לע הרה  ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָנתינת 

על ה' הוֹ ד ּת נה  אׁש ר  הארץ ּב כל ׁש מ אדּ יר מה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲאדננוּ 

ב )ה מים ע"א]:(ח, ג ' דף  שמות פ' שמות לג )כּ תוּ ב[זוהר (דברים ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ואתה ּפ ארן מהר  הוֹ פיע  למ וֹ  מעיר וזרח בּ א מּס יני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִה'

קדׁש  מרבבת ואתה זּ ה  מה קדׁש  כּ ׁש רצהמרבבת ׁש נינוּ , ? ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל  מחנוֹ ת בּ אוּ  לישׂ ראל, ּת וֹ רה לתת הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ואמר וּ , ּפ תח וּ  עלי וֹ נים. ח)מלאכים  אדּ יר(תהלים מה אדננוּ  'ה' ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש ּת וֹ רה ורצוּ  המים ', על  הוֹ ד ּת נה אׁש ר  הארץ בּ כל ִׁש מ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מות בּ כם י ׁש  וכי הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  להם אמר  להם. ?תנּ תן ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
יט )ׁש כּ תוּ ב  בּ אהל.(במדבר  ימוּ ת כּ י  כא)אדם יהיה(דברים וכי ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

חטא בּ יניכם י ׁש  והוּ מת . מות מׁש ּפ ט חטא אּת םבאיׁש  וכי  ? ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
דּ ינים גנבהצריכים אוֹ  גּ זל בּ יניהם יׁש  ׁש כּ תוּ ב? כ )? א(שמות ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

נׁש ים בּ יניכם יׁש  ׁש קרתגנב. בּ יניכם יׁש  תנאף. א ׁש כּ תוּ ב  ?? ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
חמדּ ה בּ יניכם י ׁש  ׁש קר . עד ברע תענה א ׁש כּ תוּ ב ׁש כּ תוּ ב ? ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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ׁש קר:טו וילד עמל והרה און יחּב ל כּ רהטזהנּ ה בּ וֹ ר 
יפעל: ׁש חת בּ  ויּ ּפ ל ועליזויּ חּפ רהוּ  בראׁש וֹ  עמלוֹ  ׁש וּ ב י 

ירד: חמסוֹ  יהויחקדקדוֹ  כּ צדקוֹ אוֹ דה 
יהו ׁש ם עליוֹ ן:ואזּמ רה 

אזי  העוֹ לם, בּ ני וּ להכרית לכלּ וֹ ת דּ ין לעשׂ וֹ ת לצאת ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְועברתם
ׁש ה וּ א הלויּ ם, ׁש ל  הצּ ד אוֹ תוֹ  מניף העלי וֹ ן, החסד ׁש ה וּ א  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ הן,
ׁש יּ ׁש ּת בּ ר וּ  כּ די  וכעסּה , רגזּה  וּ לׁש ּק ט  ּלׁש כ כּ די  הגּ בוּ רה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
זוֹ  דּ גמא כּ עין יתחזּ ק וּ , וא  יתגּ בּ ר וּ  ו א ׁש וּ ליהן מכּ ל ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהער וֹ ת
הגּ בוּ רה ׁש ל הצּ ד ׁש יּ ׁש קט כּ די ּת נ וּ פה הלויּ ם את ׁש ּמ ניף  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ הן 
את ונׁש ק יהוּ דה רבּ י בּ א בּ עוֹ לם. הדּ ין יתע וֹ רר ׁש א כּ די  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הן,
בּ כל  הנּ מצאים הדּ ינים כּ ל בּ ע וֹ לם, הדּ ינין וּ כ ׁש יּ תעוֹ ררוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָידיו .
לחוּ ץ  אוֹ תם דּ וֹ חה הוּ א הלוֹ ם עליו אבינוּ  אברהם וי וֹ ם, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָי וֹ ם

י וֹ ם: בּ כל  זּ עם ואל ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לפניו, עוֹ מדים ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואינם



תהלי זוהר 

יתה 51זוהר הלימוד תשרי סדר יג ליו

חתהלי מזמור  | לחודש  א | ראשו ספר

לדוד:אח  מזמוֹ ר הגּ ּת ית על יהובלמנצּ ח 
ּת נה אׁש ר הארץ ּב כל ׁש מ אדּ יר מה אדנינוּ 

ח למצא 
וגו' אדונינו ב)ה' ז]:(ח, לפרק תהלי שמ[שימוש קח . ח למצוא 

, ורגלי ידי  פני ומשח  ימי ג ' ז"פ היו במוצאי  עליו ואמור זית
הבוכה . לנער ג"כ טוב  והוא

תהלי שימוש

 הדי עלמא  יראל  לע הרה  ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָנתינת 

על ה' הוֹ ד ּת נה  אׁש ר  הארץ ּב כל ׁש מ אדּ יר מה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲאדננוּ 

ב )ה מים ע"א]:(ח, ג ' דף  שמות פ' שמות לג )כּ תוּ ב[זוהר (דברים ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ואתה ּפ ארן מהר  הוֹ פיע  למ וֹ  מעיר וזרח בּ א מּס יני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִה'

קדׁש  מרבבת ואתה זּ ה  מה קדׁש  כּ ׁש רצהמרבבת ׁש נינוּ , ? ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל  מחנוֹ ת בּ אוּ  לישׂ ראל, ּת וֹ רה לתת הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ואמר וּ , ּפ תח וּ  עלי וֹ נים. ח)מלאכים  אדּ יר(תהלים מה אדננוּ  'ה' ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש ּת וֹ רה ורצוּ  המים ', על  הוֹ ד ּת נה אׁש ר  הארץ בּ כל ִׁש מ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מות בּ כם י ׁש  וכי הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  להם אמר  להם. ?תנּ תן ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
יט )ׁש כּ תוּ ב  בּ אהל.(במדבר  ימוּ ת כּ י  כא)אדם יהיה(דברים וכי ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

חטא בּ יניכם י ׁש  והוּ מת . מות מׁש ּפ ט חטא אּת םבאיׁש  וכי  ? ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
דּ ינים גנבהצריכים אוֹ  גּ זל בּ יניהם יׁש  ׁש כּ תוּ ב? כ )? א(שמות ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

נׁש ים בּ יניכם יׁש  ׁש קרתגנב. בּ יניכם יׁש  תנאף. א ׁש כּ תוּ ב  ?? ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
חמדּ ה בּ יניכם י ׁש  ׁש קר . עד ברע תענה א ׁש כּ תוּ ב ׁש כּ תוּ ב ? ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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המים: על למעןג הוֹ ד עז יּס דּת  וינקים עוֹ ללים מּפ י 

ּת וֹ רה ר וֹ צים אּת ם  מה ל ׁש ם אז תחמד. ּפ תח וּ א מיּ ד ? ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ח)ואמר וּ , ואלו (תהלים הארץ. בכל  שמך אדיר מה אדננו  ה' ְ◌ָ◌ְ◌

מרבבת ואתה כך ועל  כתוב. לא ה מים על  הוֹ ד ּת נה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְאשר
דּ ת אׁש  מימינוֹ  אז למוֹ .קדש, ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

עד  ע ה  אינ ,האר ל  לט להעביר ה"ה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָר צה 
היט את  מעביר ולא  רקיע, ה ה יט ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעביר

 ממק אחר מ ה  עד הְְִֵֶֶֶֶַַַָ

על ה' הוֹ ד ּת נה  אׁש ר  הארץ ּב כל ׁש מ אדּ יר מה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲאדננוּ 

ב )ה מים בשלח:(ח, פ' שמות מ"ט)[זוהר י וֹ סי ](דף ור בּ י חיּ יא רבּ י  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ל ואמר בּ א יוֹ סי , לרבּ י  ח יּ יא רבּ י  אמר  בּ ּמ ד בּ ר . הוֹ לכים ,היוּ  ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌

אינוֹ  הארץ, ׁש ל  ׁש לטוֹ ן  להעביר ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש רוֹ צה
את  מעביר וא בּ רקיע, ׁש לּ הם ה לּ יט ׁש ּמ עביר עד ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶעוֹ שׂ ה 

עד ׁש לּ הם בּ מקוֹ מוֹ הלּ יט אחר י גּ רע ׁש ּמ מנּ ה ׁש א  כּ די , ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌
כּ תוּ ב  מה  לקיּ ם כּ די בּ רקיע, ׁש לּ הם הּמ וּ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ[השלטון]

ד ) הוּ א.(דניאל  ּכ ודּ אי  יוֹ סי, רבּ י אמר יּת ננּ ה. ׁש יּ ח ּפ ץ ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְוּ למי

ואמר,ּפ תח  יוֹ סי  ח)ר בּ י בּ כל (תהלים  ׁש מ אדּ יר מה אדנינוּ  ה' ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ל ׁש בּ ר הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש רוֹ צה - אדנינוּ  ה' ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ '.
עליהם דּ ינוֹ  מח זּ ק  וּ מזּ לוֹ ת, כוֹ כבים  ע וֹ בדי  הע ּמ ים כּ ח ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶאת
ּת נה 'אׁש ר ׁש לּ הם. הלּ יט את  מלּ פניו וּ מעביר אוֹ תם, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוׁש וֹ בר 
מהוּ  . הוֹ ד ּת נה אוֹ  ,צרי היה נתּת  אׁש ר המים', על  ְהוֹ ד◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

הוֹ ד ּת נה  הכּ ל ,אׁש ר  ׁש ל העמק הנּ הר  ׁש ל סוֹ ד  זהוּ  אלּ א ? ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֹ
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וזהוּ  המים, על  מּמ נּ וּ  להׁש ּפ יע  בּ ּק ׁש תוֹ  בּ ּק ׁש  אׁש ר,ודוד ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ג )כּ נּ אמר הזּ ה(שמות ׁש ה נּ הר בּ ׁש עה אהיה. אׁש ר  אהיה ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

בּ שׂ מחה, הכּ ל אז המים, על  ויוֹ צא ׁש וֹ פע הכּ ל ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶהעמק
והלטוֹ ן  בּ שׂ מחה. העוֹ למוֹ ת וכל , בּ ּמ ל מתעּט רת ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בירה 
מ לּ פני  מעבר  וּ מזּ לוֹ ת כּ וֹ כבים עבוֹ דת ע וֹ בדי  העּמ ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל 

האחוּ זים כּ ל  רא ׁש  זוֹ קפים ואז בּ ּה .הגּ בירה, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

לפניו.בּ ין אחד וּ מא בּ א, ׁש היה אחד  איׁש  ראוּ   ּכ ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עבוֹ דת עוֹ בד הזּ ה האי ׁש  אוּ לי ,נל חיּ יא, רבּ י ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
להׁש ּת ּת ף  ואסוּ ר הוּ א, הארץ  עם אוֹ  הוּ א, וּ מזּ לוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָכ וֹ כבים
ה וּ א אוּ לי ונראה, כּ אן  נׁש ב  יוֹ סי , ר בּ י אמר  . בּ דּ ר ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִעּמ וֹ 
ׁש ל  בּ ּס בּ וּ ב להם, ואמר לפניהם, עבר  ּכ בּ ין גּ דוֹ ל. ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִאי ׁש 
אחרת, דּ ר יוֹ דע ואני ל וּ וּ י, צרי הזּ ה המס כּ ן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עבר
בכם אחטא ׁש א לכם, לוֹ מר רציתי  ואני מ כּ אן, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונסטה 

כּ תוּ ב מה על אעבר  יט )ו א ת ּת ן (ויקרא א ע וּ ר  ולפני  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
תסּת כּ נוּ  וא הזּ וֹ ,  בּ דּ ר סוּ מים  כּ מוֹ  וא ּת ם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִמכׁש וֹ ל,
כּ אן. ׁש חכּ ינוּ  הרחמן  ּבּ רו י וֹ סי, רבּ י אמר  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבנפׁש כם.
עד  כּ אן דּ בר  ׁש וּ ם לד בּ ר א להם, אמר עּמ וֹ . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתחבּ רוּ 

לדר סטוּ  בּ זה. אחרת.ׁש נּ עבר ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

האחרתאחר הדּ ר בּ אוֹ תּה  להם, אמר מק וֹ ם, מאוֹ תוֹ  ׁש יּ צאוּ  ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אחד  הארץ עם  וכהן חכם, כּ הן אחד ּפ עם ה וֹ לכים  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָהי וּ 
מאוֹ תוֹ  והרגוֹ . מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  עליו הארץ  עם א וֹ ת וֹ  קם ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִעּמ וֹ .
והרי  נפׁש וֹ , את מסכּ ן  מקוֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  ׁש עוֹ בר  מי  כּ ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָי וֹ ם,

הרים ׁש וֹ דדי ׁש ם האדם,מתחבּ רים בּ ני את וּ מקּפ חים והוֹ רגים ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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המים: על למעןג הוֹ ד עז יּס דּת  וינקים עוֹ ללים מּפ י 

ּת וֹ רה ר וֹ צים אּת ם  מה ל ׁש ם אז תחמד. ּפ תח וּ א מיּ ד ? ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ח)ואמר וּ , ואלו (תהלים הארץ. בכל  שמך אדיר מה אדננו  ה' ְ◌ָ◌ְ◌

מרבבת ואתה כך ועל  כתוב. לא ה מים על  הוֹ ד ּת נה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְאשר
דּ ת אׁש  מימינוֹ  אז למוֹ .קדש, ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

עד  ע ה  אינ ,האר ל  לט להעביר ה"ה  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָר צה 
היט את  מעביר ולא  רקיע, ה ה יט ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעביר

 ממק אחר מ ה  עד הְְִֵֶֶֶֶַַַָ

על ה' הוֹ ד ּת נה  אׁש ר  הארץ ּב כל ׁש מ אדּ יר מה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲאדננוּ 

ב )ה מים בשלח:(ח, פ' שמות מ"ט)[זוהר י וֹ סי ](דף ור בּ י חיּ יא רבּ י  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ל ואמר בּ א יוֹ סי , לרבּ י  ח יּ יא רבּ י  אמר  בּ ּמ ד בּ ר . הוֹ לכים ,היוּ  ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌

אינוֹ  הארץ, ׁש ל  ׁש לטוֹ ן  להעביר ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש רוֹ צה
את  מעביר וא בּ רקיע, ׁש לּ הם ה לּ יט ׁש ּמ עביר עד ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶעוֹ שׂ ה 

עד ׁש לּ הם בּ מקוֹ מוֹ הלּ יט אחר י גּ רע ׁש ּמ מנּ ה ׁש א  כּ די , ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌
כּ תוּ ב  מה  לקיּ ם כּ די בּ רקיע, ׁש לּ הם הּמ וּ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ[השלטון]

ד ) הוּ א.(דניאל  ּכ ודּ אי  יוֹ סי, רבּ י אמר יּת ננּ ה. ׁש יּ ח ּפ ץ ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְוּ למי

ואמר,ּפ תח  יוֹ סי  ח)ר בּ י בּ כל (תהלים  ׁש מ אדּ יר מה אדנינוּ  ה' ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ל ׁש בּ ר הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש רוֹ צה - אדנינוּ  ה' ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ '.
עליהם דּ ינוֹ  מח זּ ק  וּ מזּ לוֹ ת, כוֹ כבים  ע וֹ בדי  הע ּמ ים כּ ח ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶאת
ּת נה 'אׁש ר ׁש לּ הם. הלּ יט את  מלּ פניו וּ מעביר אוֹ תם, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוׁש וֹ בר 
מהוּ  . הוֹ ד ּת נה אוֹ  ,צרי היה נתּת  אׁש ר המים', על  ְהוֹ ד◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

הוֹ ד ּת נה  הכּ ל ,אׁש ר  ׁש ל העמק הנּ הר  ׁש ל סוֹ ד  זהוּ  אלּ א ? ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֹ

תהלי זוהר 
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וזהוּ  המים, על  מּמ נּ וּ  להׁש ּפ יע  בּ ּק ׁש תוֹ  בּ ּק ׁש  אׁש ר,ודוד ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ג )כּ נּ אמר הזּ ה(שמות ׁש ה נּ הר בּ ׁש עה אהיה. אׁש ר  אהיה ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

בּ שׂ מחה, הכּ ל אז המים, על  ויוֹ צא ׁש וֹ פע הכּ ל ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶהעמק
והלטוֹ ן  בּ שׂ מחה. העוֹ למוֹ ת וכל , בּ ּמ ל מתעּט רת ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בירה 
מ לּ פני  מעבר  וּ מזּ לוֹ ת כּ וֹ כבים עבוֹ דת ע וֹ בדי  העּמ ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל 

האחוּ זים כּ ל  רא ׁש  זוֹ קפים ואז בּ ּה .הגּ בירה, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

לפניו.בּ ין אחד וּ מא בּ א, ׁש היה אחד  איׁש  ראוּ   ּכ ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עבוֹ דת עוֹ בד הזּ ה האי ׁש  אוּ לי ,נל חיּ יא, רבּ י ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
להׁש ּת ּת ף  ואסוּ ר הוּ א, הארץ  עם אוֹ  הוּ א, וּ מזּ לוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָכ וֹ כבים
ה וּ א אוּ לי ונראה, כּ אן  נׁש ב  יוֹ סי , ר בּ י אמר  . בּ דּ ר ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִעּמ וֹ 
ׁש ל  בּ ּס בּ וּ ב להם, ואמר לפניהם, עבר  ּכ בּ ין גּ דוֹ ל. ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִאי ׁש 
אחרת, דּ ר יוֹ דע ואני ל וּ וּ י, צרי הזּ ה המס כּ ן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עבר
בכם אחטא ׁש א לכם, לוֹ מר רציתי  ואני מ כּ אן, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונסטה 

כּ תוּ ב מה על אעבר  יט )ו א ת ּת ן (ויקרא א ע וּ ר  ולפני  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
תסּת כּ נוּ  וא הזּ וֹ ,  בּ דּ ר סוּ מים  כּ מוֹ  וא ּת ם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִמכׁש וֹ ל,
כּ אן. ׁש חכּ ינוּ  הרחמן  ּבּ רו י וֹ סי, רבּ י אמר  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבנפׁש כם.
עד  כּ אן דּ בר  ׁש וּ ם לד בּ ר א להם, אמר עּמ וֹ . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתחבּ רוּ 

לדר סטוּ  בּ זה. אחרת.ׁש נּ עבר ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

האחרתאחר הדּ ר בּ אוֹ תּה  להם, אמר מק וֹ ם, מאוֹ תוֹ  ׁש יּ צאוּ  ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אחד  הארץ עם  וכהן חכם, כּ הן אחד ּפ עם ה וֹ לכים  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָהי וּ 
מאוֹ תוֹ  והרגוֹ . מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  עליו הארץ  עם א וֹ ת וֹ  קם ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִעּמ וֹ .
והרי  נפׁש וֹ , את מסכּ ן  מקוֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  ׁש עוֹ בר  מי  כּ ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָי וֹ ם,

הרים ׁש וֹ דדי ׁש ם האדם,מתחבּ רים בּ ני את וּ מקּפ חים והוֹ רגים ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  וּ מבּק ׁש  ׁש ם, עוֹ ברים א ׁש יּ וֹ דעים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה 
י וֹ ם. בּ כל הכּ הן אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ַדּ ם

הינקת מתי חטא  איזה  ְִִֵֵֵֶַַעל

עז מ ּפ י  יּס דּת  וינקים ג)עוֹ ללים משפטים:(ח, פ' שמות (דף[זוהר ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ

אוֹ תם]קי"ג :) אלּ וּ  - העׁש וּ קים דּ מעת והנּ ה אמר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַוּ מה
בּ ני  לכל דּ מעוֹ ת  לׁש ּפ ע וֹ שׂ ים אלּ ה אּמ וֹ תיהם, בּ חיק  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ תים
כּ דּ מעוֹ ת הלּ ב מן ׁש יּ וֹ צאוֹ ת דּ מע וֹ ת ׁש אין  מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  דּ יני ואוֹ מרים: ּת וֹ הים העוֹ לם בּ ני  ׁש כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ ל וּ ,
הּמ סכּ נים הּת ינוֹ קוֹ ת אמת . דּ ר על  והוֹ לכים אמת, הם  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵהוּ א

מתוּ  לּמ ה חטאוּ , ׁש א רבּ וֹ ן הלּ לוּ  ׁש ע וֹ שׂ ה האמת דּ ין  איפה ? ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
ל ּמ ההעוֹ לם - העוֹ לם מן מס ּת לּ קים אבוֹ תם בּ חטאי  אם ?? ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מנחם. להם אין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַודּ אי

בּ אוֹ תוֹ ע וֹ ד , ׁש לּ הם דּ מעה אוֹ תּה  - הע ׁש וּ קים דּ מעת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
מתּק ן  מקוֹ ם י ׁש  ׁש נינוּ , החיּ ים. על  ׁש ּמ גנּ ים ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,
לעמד  יכ וֹ לים  א גּ מוּ רים צ דּ יקים ׁש אפ לּ וּ  ע וֹ לם בּ אוֹ תוֹ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
בּ הם וּ מתּק ן בּ הם, ונד בּ ק אוֹ תם אוֹ הב הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָׁש ם.

כּ תוּ ב ועליהם ׁש לּ וֹ , העליוֹ נה הי ׁש יבה ח)את מּפ י (תהלים ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ול ּמ ה ׁש ם, ׁש ע וֹ שׂ ים ה ּת וֹ עלת וּ מה עז . י ּס דּת  וינקים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ ללים

לׁש ם וּ מתנּק ם.עוֹ לים אוֹ יב  להׁש בּ ית צ וֹ ררי למען ׁש כּ תוּ ב  ? ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לבעלי אחר  מקוֹ ם י ׁש  תׁש וּ בה.וכן ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

הינקת זכת  ליראל  ננה ְְְְִִִִֵַַָָָה רה

עזמ ּפ י  יּס ד ּת  וינקים ג)עוֹ ללים קב.]:(ח, דף רות חדש אמר,[זוהר ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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וּ מתנקּ ם: אוֹ יב להׁש בּ ית אראהד צוֹ ררי כּ י 
כּ וֹ ננּת ה: אׁש ר וכוֹ כבים ירח אצבּ עתי מעשׂ י ׁש מי

תפקדנּ וּ :ה כּ י אדם וּ בן תזכּ רנּ וּ  כּ י ׁש  אנוֹ  מה

ּת וֹ רה לתת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה בּ זמן ׁש מעּת י ,  ָּכ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ה וּ א והל ּפ ה, ׁש בּ על ות וֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה נטל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
לי שׂ ראל  אוֹ תם ׁש הוֹ ריד  עד לקבּ לם. רצ וּ  וא העּמ ים, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש אר 
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  רוֹ צה למי הרת: מלאכי אמר וּ  סיני. הר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַעל 

הלּ לוּ  תוֹ רוֹ ת ׁש ּת י לתת גּ וֹ רלי הוּ א ׁש הם לי שׂ ראל , אמר: ? ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב לב )וחלקי , נחלתוֹ ,(דברים חבל יעקב עּמ וֹ  ה' חלק כּ י ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

נוֹ תן ואני ׁש נים. בּ ערבוֹ ן הרי  ׁש עוֹ לים ועוֹ ד, תוֹ ר וֹ ת. ׁש ּת י להם ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הלּ ל וּ , הּת וֹ רוֹ ת ׁש ּת י  יתעוֹ רר וּ  וּ בׁש בילם וי וֹ נקים. ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ ללים

עז'. יּס דּת  וינקים עוֹ ללים 'מ ּפ י ֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

לד  וזה  ביכל  נפילה לה היה  למה רד לאכיְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָה
ליראל ְְְִֵָזכת 

תפקדנּ וּ מה  ּכ י  וּ בן ־ אדם  ּכ י ־ תז ּכ רנּ וּ  ה)אנוֹ ׁש  בראשית :(ח, [זוהר ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

בראשית  כה .)פ ' נאמר](דף  עליהם בני (שם)ה נּ פילים, ויּ ראוּ  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ני  מין הם ואלּ ה הנּ ה. טב וֹ ת כּ י  האדם בּ נוֹ ת את  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָהאהים
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ ׁש רצה מלמעלה. האלּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמהנּ פילים
לעשׂ וֹ ת רצה וגוֹ ', בּ צלמנוּ  אדם נע שׂ ה ׁש אמר  אדם, ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
וׁש יּ היוּ  כּ לּ ם על  ממנּ ה להיוֹ ת העליוֹ נים לכל רא ׁש  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹאוֹ תוֹ 

בּ וֹ  ׁש נּ אמר ׁש יּ וֹ סף כּ מוֹ  יד וֹ , על מא)מתמנּ ים ּפ קדים(שם ויפקד ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ואמר וּ  לקטרגוֹ  רצ וּ  הם הארץ, ה)על  כּ י (תהלים אנוֹ ׁש  'מה ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  וּ מבּק ׁש  ׁש ם, עוֹ ברים א ׁש יּ וֹ דעים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה 
י וֹ ם. בּ כל הכּ הן אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ַדּ ם

הינקת מתי חטא  איזה  ְִִֵֵֵֶַַעל

עז מ ּפ י  יּס דּת  וינקים ג)עוֹ ללים משפטים:(ח, פ' שמות (דף[זוהר ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ

אוֹ תם]קי"ג :) אלּ וּ  - העׁש וּ קים דּ מעת והנּ ה אמר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַוּ מה
בּ ני  לכל דּ מעוֹ ת  לׁש ּפ ע וֹ שׂ ים אלּ ה אּמ וֹ תיהם, בּ חיק  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ תים
כּ דּ מעוֹ ת הלּ ב מן ׁש יּ וֹ צאוֹ ת דּ מע וֹ ת ׁש אין  מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  דּ יני ואוֹ מרים: ּת וֹ הים העוֹ לם בּ ני  ׁש כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ ל וּ ,
הּמ סכּ נים הּת ינוֹ קוֹ ת אמת . דּ ר על  והוֹ לכים אמת, הם  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵהוּ א

מתוּ  לּמ ה חטאוּ , ׁש א רבּ וֹ ן הלּ לוּ  ׁש ע וֹ שׂ ה האמת דּ ין  איפה ? ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
ל ּמ ההעוֹ לם - העוֹ לם מן מס ּת לּ קים אבוֹ תם בּ חטאי  אם ?? ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מנחם. להם אין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַודּ אי

בּ אוֹ תוֹ ע וֹ ד , ׁש לּ הם דּ מעה אוֹ תּה  - הע ׁש וּ קים דּ מעת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
מתּק ן  מקוֹ ם י ׁש  ׁש נינוּ , החיּ ים. על  ׁש ּמ גנּ ים ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,
לעמד  יכ וֹ לים  א גּ מוּ רים צ דּ יקים ׁש אפ לּ וּ  ע וֹ לם בּ אוֹ תוֹ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
בּ הם וּ מתּק ן בּ הם, ונד בּ ק אוֹ תם אוֹ הב הוּ א  ּבּ רו והּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָׁש ם.

כּ תוּ ב ועליהם ׁש לּ וֹ , העליוֹ נה הי ׁש יבה ח)את מּפ י (תהלים ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ול ּמ ה ׁש ם, ׁש ע וֹ שׂ ים ה ּת וֹ עלת וּ מה עז . י ּס דּת  וינקים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ ללים

לׁש ם וּ מתנּק ם.עוֹ לים אוֹ יב  להׁש בּ ית צ וֹ ררי למען ׁש כּ תוּ ב  ? ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לבעלי אחר  מקוֹ ם י ׁש  תׁש וּ בה.וכן ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

הינקת זכת  ליראל  ננה ְְְְִִִִֵַַָָָה רה

עזמ ּפ י  יּס ד ּת  וינקים ג)עוֹ ללים קב.]:(ח, דף רות חדש אמר,[זוהר ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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וּ מתנקּ ם: אוֹ יב להׁש בּ ית אראהד צוֹ ררי כּ י 
כּ וֹ ננּת ה: אׁש ר וכוֹ כבים ירח אצבּ עתי מעשׂ י ׁש מי

תפקדנּ וּ :ה כּ י אדם וּ בן תזכּ רנּ וּ  כּ י ׁש  אנוֹ  מה

ּת וֹ רה לתת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה בּ זמן ׁש מעּת י ,  ָּכ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ה וּ א והל ּפ ה, ׁש בּ על ות וֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה נטל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
לי שׂ ראל  אוֹ תם ׁש הוֹ ריד  עד לקבּ לם. רצ וּ  וא העּמ ים, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש אר 
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  רוֹ צה למי הרת: מלאכי אמר וּ  סיני. הר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַעל 

הלּ לוּ  תוֹ רוֹ ת ׁש ּת י לתת גּ וֹ רלי הוּ א ׁש הם לי שׂ ראל , אמר: ? ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב לב )וחלקי , נחלתוֹ ,(דברים חבל יעקב עּמ וֹ  ה' חלק כּ י ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

נוֹ תן ואני ׁש נים. בּ ערבוֹ ן הרי  ׁש עוֹ לים ועוֹ ד, תוֹ ר וֹ ת. ׁש ּת י להם ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הלּ ל וּ , הּת וֹ רוֹ ת ׁש ּת י  יתעוֹ רר וּ  וּ בׁש בילם וי וֹ נקים. ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ ללים

עז'. יּס דּת  וינקים עוֹ ללים 'מ ּפ י ֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

לד  וזה  ביכל  נפילה לה היה  למה רד לאכיְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָה
ליראל ְְְִֵָזכת 

תפקדנּ וּ מה  ּכ י  וּ בן ־ אדם  ּכ י ־ תז ּכ רנּ וּ  ה)אנוֹ ׁש  בראשית :(ח, [זוהר ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

בראשית  כה .)פ ' נאמר](דף  עליהם בני (שם)ה נּ פילים, ויּ ראוּ  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ני  מין הם ואלּ ה הנּ ה. טב וֹ ת כּ י  האדם בּ נוֹ ת את  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָהאהים
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ ׁש רצה מלמעלה. האלּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמהנּ פילים
לעשׂ וֹ ת רצה וגוֹ ', בּ צלמנוּ  אדם נע שׂ ה ׁש אמר  אדם, ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
וׁש יּ היוּ  כּ לּ ם על  ממנּ ה להיוֹ ת העליוֹ נים לכל רא ׁש  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹאוֹ תוֹ 

בּ וֹ  ׁש נּ אמר ׁש יּ וֹ סף כּ מוֹ  יד וֹ , על מא)מתמנּ ים ּפ קדים(שם ויפקד ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ואמר וּ  לקטרגוֹ  רצ וּ  הם הארץ, ה)על  כּ י (תהלים אנוֹ ׁש  'מה ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  להם אמר .לפני לחטא  ׁש עתיד  וגוֹ ', ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִתזכּ ר נּ וּ '
י וֹ תר חוֹ טאים הייתם כּ מוֹ תוֹ , למּט ה הייתם אּת ם אם  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִהוּ א:
חׁש קוּ  וגוֹ ', האדם בּ נוֹ ת  את האהים בני  ויּ ראוּ  - מיּ ד ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .

בּ ׁש לׁש לאוֹ ת. למּט ה הּפ ילם הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָבהם,

ׁש הםוהם  רב, הערב ׁש ל הנּ ׁש מ וֹ ת ׁש ּמ הם ועזא"ל , עז"א  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
ט וֹ בוֹ ת, ׁש הן  נׁש ים אחר לזנוֹ ת  עצמם ׁש הּפ יל וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהנּ פילים,
להם יהיה ׁש א הבּ א מהעוֹ לם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ה ּפ ילם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הזּ ה, בּ ע וֹ לם שׂ כרם להם ונתן ׁש ם, ז)חלק (דברים  ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וגוֹ '. להאבידוֹ  ּפ ניו אל לנאיו ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מׁש לּ ם

וכו'מה תפקד נּ וּ  ּכ י אדם וּ בן  תזּכ רנּ וּ  ּכ י ה -ו )אנוֹ ׁש  [זוהר:(ח , ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

בראשית פ' ע"א )בראשית נז כּ י ](דף ה' ויּ נּ חם אמר, חיּ יא ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
כּ ׁש עשׂ ה וחדוה. ּת נחוּ מים נטל - בּ ארץ  האדם את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָעשׂ ה
עלי וֹ נה, כּ דגמא  ׁש הוּ א בּ ארץ, האדם את הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את מׁש בּ חים העלי וֹ נים הּמ לאכים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכל

ואמרוּ  עליוֹ נה , בּ דמוּ ת אוֹ תוֹ  ח)כּ ׁש ראוּ  ּמ עט(תהלים 'וּת חּס רהוּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
אדם, כּ ׁש חטא   ּכ אחר ּת עּט רה וּ '. והדר וכבוֹ ד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵמאהים

בּ ר וּ ך  הּק דוֹ ׁש  ּפ ההתעצּ ב ּפ תחוֹ ן ׁש נּ תן ׁש חטא. על  הוּ א ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אוֹ תוֹ , לברא כּ ׁש רצה בּ ּת חלּ ה לפניו ׁש אמר וּ  הרת ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְלמלאכי

תפקדנּ וּ '. כּ י  אדם וּ בן תזכּ רנּ וּ  כּ י אנוֹ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ'מה

לאכי ה לי   תודר האד ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָריאת 

תפקדנּ וּ מה  ּכ י אדם וּ בן תזּכ רנּ וּ  ּכ י  ה)אנוֹ ׁש  במדבר:(ח, [זוהר ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

בלק ר"ח.)פ' ח)ואמר ,ּפ תח ](דף כּ י (תהלים אנוֹ ׁש  'מה  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
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אוֹ תוֹ  אמרוּ  העוֹ לם ׁש ּמ מנּ י ּפ ר ׁש וּ הוּ  זה ּפ סוּ ק וגוֹ '. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִתזכּ ר נּ וּ '
קרא אדם. לברא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ברצוֹ ן ׁש עלה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
להם, אמר לפניו. והוֹ ׁש יבם  עלי וֹ ן מלאכי ׁש ל  כּ ּת וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְלכּת וֹ ת

לפניו, אמרוּ  אדם. לברא ר וֹ צה מט )אני  בּ ל (שם  בּ יקר ואדם ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
אוֹ תם. ושׂ רף אצבּ עוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הוֹ ׁש יט וגוֹ '. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָילין 
לברא רוֹ צה אני להם , אמר לפניו. אחרוֹ ת כּ ּת וֹ ת ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִהוֹ ׁש יב

תזכּ רנּ וּ ' כּ י אנוֹ ׁש  'מה לפניו, אמר וּ  אדםאדם. ׁש ל ּט יבוֹ  מה ? ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
חכמתוֹ זה ׁש ּת היה ׁש לּ נוּ , בצּ לם ׁש יּ היה אדם בּ ן להם , אמר ? ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

זכּ אי  ויצא  וחטא, אדם, ׁש בּ רא כּ יון מחכמתכם. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה
לנוּ  י ׁש  ּפ ה ּפ תחוֹ ן לפניו: אמר וּ  ועזא"ל, עז "א בּ אוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,

לפני חטא ׁש עשׂ ית אדם  בּ ן הרי , אלמלאאלי להם: אמר  ! ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ע שׂ ה מה וכוּ '. אצלם מצ וּ יים ?ּת הי וּ  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כּ עת ׁש מעוֹ ן, רבּ י  אמר מה מים. הּק דוֹ ׁש ה מדּ רגּ תם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִהּפ ילם
נאמר אם עינים. וּ גלוּ י  נפל אמר  ׁש בּ לעם לׁש אלתכם, ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵהׁש ב ּת י 
יכּת ב  אי - עצמוֹ  את מׁש בּ ח  היה וּ ׁש בחים , ּכ היה ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש א

בּ ּת וֹ רה כּ וֹ זב דּ בר ה וּ א   ּבּ רו הוּ א,?הּק דוֹ ׁש  אמת דּ בר  ואם ! ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
נביאי  כּ ל על עליוֹ נה בּ דר גּ ה רׁש ע אוֹ תוֹ  יׁש ּת בּ ח   ֵאי◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

בּ מקוֹ ם?האמת רק  העליוֹ נה, קדה ׁש וֹ רה אין  ׁש הרי  ועוֹ ד, ! ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש הּפ ילם אחרי הרא ׁש וֹ ן. לדּ בר  חזרנוּ  כּ עת לּה . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהראוּ י
העוֹ לם נׁש וֹ ת אחר טעוּ  הּק דוֹ ׁש , מּמ קוֹ מם הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

כּ תוּ ב  והרי  להסּת כּ ל, יׁש  כּ אן העוֹ לם. את קד )והטעוּ  (תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
יכלוּ  אי היוּ , אלּ וּ  מלאכים והרי וגוֹ '. רוּ חוֹ ת מלאכיו ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹעשׂ ה

בּ ארץ  אוֹ תםלהתקיּ ם כּ ל וּ ראה, בּ א אלּ א ׁש לּ מעלה(מלכים)? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  להם אמר .לפני לחטא  ׁש עתיד  וגוֹ ', ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִתזכּ ר נּ וּ '
י וֹ תר חוֹ טאים הייתם כּ מוֹ תוֹ , למּט ה הייתם אּת ם אם  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִהוּ א:
חׁש קוּ  וגוֹ ', האדם בּ נוֹ ת  את האהים בני  ויּ ראוּ  - מיּ ד ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .

בּ ׁש לׁש לאוֹ ת. למּט ה הּפ ילם הוּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָבהם,

ׁש הםוהם  רב, הערב ׁש ל הנּ ׁש מ וֹ ת ׁש ּמ הם ועזא"ל , עז"א  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
ט וֹ בוֹ ת, ׁש הן  נׁש ים אחר לזנוֹ ת  עצמם ׁש הּפ יל וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהנּ פילים,
להם יהיה ׁש א הבּ א מהעוֹ לם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ה ּפ ילם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הזּ ה, בּ ע וֹ לם שׂ כרם להם ונתן ׁש ם, ז)חלק (דברים  ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וגוֹ '. להאבידוֹ  ּפ ניו אל לנאיו ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מׁש לּ ם

וכו'מה תפקד נּ וּ  ּכ י אדם וּ בן  תזּכ רנּ וּ  ּכ י ה -ו )אנוֹ ׁש  [זוהר:(ח , ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

בראשית פ' ע"א )בראשית נז כּ י ](דף ה' ויּ נּ חם אמר, חיּ יא ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
כּ ׁש עשׂ ה וחדוה. ּת נחוּ מים נטל - בּ ארץ  האדם את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָעשׂ ה
עלי וֹ נה, כּ דגמא  ׁש הוּ א בּ ארץ, האדם את הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את מׁש בּ חים העלי וֹ נים הּמ לאכים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכל

ואמרוּ  עליוֹ נה , בּ דמוּ ת אוֹ תוֹ  ח)כּ ׁש ראוּ  ּמ עט(תהלים 'וּת חּס רהוּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
אדם, כּ ׁש חטא   ּכ אחר ּת עּט רה וּ '. והדר וכבוֹ ד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵמאהים

בּ ר וּ ך  הּק דוֹ ׁש  ּפ ההתעצּ ב ּפ תחוֹ ן ׁש נּ תן ׁש חטא. על  הוּ א ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אוֹ תוֹ , לברא כּ ׁש רצה בּ ּת חלּ ה לפניו ׁש אמר וּ  הרת ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְלמלאכי

תפקדנּ וּ '. כּ י  אדם וּ בן תזכּ רנּ וּ  כּ י אנוֹ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ'מה

לאכי ה לי   תודר האד ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָריאת 

תפקדנּ וּ מה  ּכ י אדם וּ בן תזּכ רנּ וּ  ּכ י  ה)אנוֹ ׁש  במדבר:(ח, [זוהר ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

בלק ר"ח.)פ' ח)ואמר ,ּפ תח ](דף כּ י (תהלים אנוֹ ׁש  'מה  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

תהלי זוהר 

יתה 57זוהר הלימוד תשרי סדר טו ליו

חתהלי מזמור  | לחודש  א | ראשו ספר

אוֹ תוֹ  אמרוּ  העוֹ לם ׁש ּמ מנּ י ּפ ר ׁש וּ הוּ  זה ּפ סוּ ק וגוֹ '. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִתזכּ ר נּ וּ '
קרא אדם. לברא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ברצוֹ ן ׁש עלה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
להם, אמר לפניו. והוֹ ׁש יבם  עלי וֹ ן מלאכי ׁש ל  כּ ּת וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְלכּת וֹ ת

לפניו, אמרוּ  אדם. לברא ר וֹ צה מט )אני  בּ ל (שם  בּ יקר ואדם ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
אוֹ תם. ושׂ רף אצבּ עוֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הוֹ ׁש יט וגוֹ '. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָילין 
לברא רוֹ צה אני להם , אמר לפניו. אחרוֹ ת כּ ּת וֹ ת ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִהוֹ ׁש יב

תזכּ רנּ וּ ' כּ י אנוֹ ׁש  'מה לפניו, אמר וּ  אדםאדם. ׁש ל ּט יבוֹ  מה ? ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
חכמתוֹ זה ׁש ּת היה ׁש לּ נוּ , בצּ לם ׁש יּ היה אדם בּ ן להם , אמר ? ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

זכּ אי  ויצא  וחטא, אדם, ׁש בּ רא כּ יון מחכמתכם. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה
לנוּ  י ׁש  ּפ ה ּפ תחוֹ ן לפניו: אמר וּ  ועזא"ל, עז "א בּ אוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,

לפני חטא ׁש עשׂ ית אדם  בּ ן הרי , אלמלאאלי להם: אמר  ! ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ע שׂ ה מה וכוּ '. אצלם מצ וּ יים ?ּת הי וּ  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כּ עת ׁש מעוֹ ן, רבּ י  אמר מה מים. הּק דוֹ ׁש ה מדּ רגּ תם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִהּפ ילם
נאמר אם עינים. וּ גלוּ י  נפל אמר  ׁש בּ לעם לׁש אלתכם, ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵהׁש ב ּת י 
יכּת ב  אי - עצמוֹ  את מׁש בּ ח  היה וּ ׁש בחים , ּכ היה ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש א

בּ ּת וֹ רה כּ וֹ זב דּ בר ה וּ א   ּבּ רו הוּ א,?הּק דוֹ ׁש  אמת דּ בר  ואם ! ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
נביאי  כּ ל על עליוֹ נה בּ דר גּ ה רׁש ע אוֹ תוֹ  יׁש ּת בּ ח   ֵאי◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

בּ מקוֹ ם?האמת רק  העליוֹ נה, קדה ׁש וֹ רה אין  ׁש הרי  ועוֹ ד, ! ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש הּפ ילם אחרי הרא ׁש וֹ ן. לדּ בר  חזרנוּ  כּ עת לּה . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהראוּ י
העוֹ לם נׁש וֹ ת אחר טעוּ  הּק דוֹ ׁש , מּמ קוֹ מם הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

כּ תוּ ב  והרי  להסּת כּ ל, יׁש  כּ אן העוֹ לם. את קד )והטעוּ  (תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
יכלוּ  אי היוּ , אלּ וּ  מלאכים והרי וגוֹ '. רוּ חוֹ ת מלאכיו ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹעשׂ ה

בּ ארץ  אוֹ תםלהתקיּ ם כּ ל וּ ראה, בּ א אלּ א ׁש לּ מעלה(מלכים)? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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להם ׁש ּמ איר  עליוֹ ן בּ אוֹ ר  רק לעמד , יכוֹ לים וא עוֹ מדים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְא 
יכ וֹ לים א הא וֹ ר , אוֹ תוֹ  מהם ּפ וֹ סק ואם אוֹ תם. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מקיּ ם
והפסיק  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הּפ ילם א וֹ תם ׁש כּ ן כּ ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַלעמד.
וׁש לט וּ כׁש יּ רד וּ  זיום. ׁש הׁש ּת נּ ה ׁש לּ מעלה האוֹ ר  אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵמהם

אחרת. בדרגּ ה הׁש ּת נּ וּ  העוֹ לם, אויר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ הם

היהבּ א מן אוֹ תוֹ  בּ ּמ דבּ ר , לישׂ ראל י וֹ רד  ׁש היה  הּמ ן וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ ל  ׁש ל הנּ סּת ר  מהע ּת יק יוֹ רד ׁש היה ׁש לּ מעלה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִמּט ל
הע וֹ למוֹ ת, בּ כל  מאיר אוֹ ר וֹ  היה נוֹ חת, וּ כׁש היה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ס ּת רים.
י וֹ רד  וּ כ ׁש היה עלי וֹ נים. וּ מלאכים הּת ּפ וּ חים שׂ דה נ זּ וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ וּ 
וּ מ ׁש ּת נּ ה נק ּפ א, מגליד היה  העוֹ לם , אויר בּ וֹ  וׁש וֹ לט ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  אלּ א זיווֹ  היה וא יא)זיו וֹ , גּ ד (במדבר  כּ זרע וה ּמ ן ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וׁש לט ׁש יּ רדוּ  כּ יון הּמ לאכים, ׁש כּ ן וכל יוֹ תר. וא וגוֹ ', ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְהוּ א
עשׂ ה מה בּה . ׁש היוּ  ראׁש וֹ נה  דּ ר גּ ה מאוֹ תּה  הׁש ּת נּ וּ  אויר, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ הם

ה וּ א  ּבּ רו קׁש רםהּק דוֹ ׁש  העוֹ לם, את ׁש הטעוּ  ראה ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
י וֹ ׁש בים מק וֹ ם בּ איזה . החׁש בּ הר  בּ רזל בּ עמק בּ ׁש לׁש לאוֹ ת  ? ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ׁש בּ אוֹ תּה  מוּ ם הּפ נים.  חׁש וזרק  עז"א, את הוֹ ׁש יב ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָההר.
מעלה, כּ ל ּפ י והר גּ יז התחזּ ק ה וּ א ,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ּק ׁש רם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה
בּ פניו.  חׁש וזרק צוּ אר וֹ , עד בעמק  הּפ ילוֹ  הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
וּ בני  . החׁש לוֹ  והאיר  לפניו, ה וֹ ׁש יבוֹ  התחזּ ק, ׁש א ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲעזא"ל

בּ ני העוֹ לם את וּ מלּמ דים אליהם בּ אים מקוֹ מם, ׁש יּ וֹ דעים ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
נקראים  הח ׁש הרי ואוֹ תם וּ קסמים. וּ נחׁש ים כּ ׁש פים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

הּט עם מה קדם. לאוֹ ר,הררי מק דּ ים  ׁש החׁש מ וּ ם ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וּ בלעם לבן קדם. הררי  נקראים  החׁש הרי  זה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם
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מאהיםו ּמ עט ּת עּט רהוּ :וּת חּס רהוּ  והדר וכבוֹ ד 

ינחני  ארם מן בּ לעם, אמר מה  והינוּ  כּ ׁש פים, מהם  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָלמד וּ 
וגוֹ '. קדם מהררי מוֹ אב מל ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָבלק 

ּת ע ּט רה וּ וּת חּס רה וּ  והדר  וכבוֹ ד מאהים ו )ּמ עט [זוהר(ח, ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בראשית פ' לו:)בראשית אז ](דף אמר, יהוּ דה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י 
הּת  והעוֹ לם ונדּ וֹ נוּ , בּ דּ ין ׁש ׁש ה עמד נכנסוּ  וא התקלּ ל  חּת וֹ ן ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

סיני . בּ הר  ישׂ ראל ׁש עמדוּ  עד הנּ חׁש , זהמת  בּ גלל ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ ק יּ וּ מוֹ 
ׁש העוֹ ר בּ לבוּ ׁש ים  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם הלבּ יׁש   ּכ ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אוֹ ר כּ תנוֹ ת הי וּ  בּ ּת חלּ ה עוֹ ר. כּ תנוֹ ת ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מהם. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶנהנה
ׁש ּמ לאכי  מוּ ם ׁש לּ מעלה , בּ עליוֹ נים  בּ הם מׁש ּת ּמ ׁש ים ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  האוֹ ר. מאוֹ תוֹ  להנוֹ ת בּ אים היוּ  ח)הרת (שם ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וכעת ּת ע ּט רהוּ '. והדר  וכב וֹ ד מאהים ּמ עט ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ'וּת חּס רהוּ 
אחר הנּ פׁש . וא מהם נהנה ׁש העוֹ ר  עוֹ ר , כּ תנוֹ ת - ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חטאוּ 
ח וּ ה על בּ אוּ  ׁש נים היה. הזּ המה ׁש ל בּ ן ראׁש וֹ ן. בּ ן ה וֹ ליד וּ   ָּכ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
למינוֹ , יצא וזה למינוֹ  יצא זה ׁש נים, והוֹ לידה מהם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתעבּ רה
לצּ ד  דּ וֹ מה זה זה. לצד  וזה זה לצד  זה  נפרדוּ  ׁש לּ הם  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְורוּ ח
צד  ׁש ל ה ּמ ד וֹ רים כּ ל  קין ׁש ל מצּ ד ׁש לּ וֹ . לצּ ד דּ וֹ מה וזה ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ ,
ׁש ל  וּ מצּ ד בּ אים, וּ כׁש פים וׁש דים ור וּ ח וֹ ת  הרעים ה ּמ ינים ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל 
וא רע. בּ יין טוֹ ב יין בׁש למוּ ת. וא י וֹ תר  רחמים ׁש ל ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶהבל 
ׁש ל  דּ וֹ רוֹ ת אוֹ תם כּ ל מּמ נּ וּ  והתיחסוּ  ׁש ת  ׁש בּ א עד עּמ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִנתקן
חצוּ פים א וֹ תם  כּ ל בּ אוּ  וּ מּק ין הע וֹ לם. נׁש ּת ל וּ בוֹ  עוֹ לם, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַצ דּ יקי 

העוֹ לם. ור ׁש עי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ רׁש עים
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להם ׁש ּמ איר  עליוֹ ן בּ אוֹ ר  רק לעמד , יכוֹ לים וא עוֹ מדים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְא 
יכ וֹ לים א הא וֹ ר , אוֹ תוֹ  מהם ּפ וֹ סק ואם אוֹ תם. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מקיּ ם
והפסיק  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הּפ ילם א וֹ תם ׁש כּ ן כּ ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַלעמד.
וׁש לט וּ כׁש יּ רד וּ  זיום. ׁש הׁש ּת נּ ה ׁש לּ מעלה האוֹ ר  אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵמהם

אחרת. בדרגּ ה הׁש ּת נּ וּ  העוֹ לם, אויר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ הם

היהבּ א מן אוֹ תוֹ  בּ ּמ דבּ ר , לישׂ ראל י וֹ רד  ׁש היה  הּמ ן וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ ל  ׁש ל הנּ סּת ר  מהע ּת יק יוֹ רד ׁש היה ׁש לּ מעלה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִמּט ל
הע וֹ למוֹ ת, בּ כל  מאיר אוֹ ר וֹ  היה נוֹ חת, וּ כׁש היה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ס ּת רים.
י וֹ רד  וּ כ ׁש היה עלי וֹ נים. וּ מלאכים הּת ּפ וּ חים שׂ דה נ זּ וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ וּ 
וּ מ ׁש ּת נּ ה נק ּפ א, מגליד היה  העוֹ לם , אויר בּ וֹ  וׁש וֹ לט ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  אלּ א זיווֹ  היה וא יא)זיו וֹ , גּ ד (במדבר  כּ זרע וה ּמ ן ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וׁש לט ׁש יּ רדוּ  כּ יון הּמ לאכים, ׁש כּ ן וכל יוֹ תר. וא וגוֹ ', ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְהוּ א
עשׂ ה מה בּה . ׁש היוּ  ראׁש וֹ נה  דּ ר גּ ה מאוֹ תּה  הׁש ּת נּ וּ  אויר, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ הם

ה וּ א  ּבּ רו קׁש רםהּק דוֹ ׁש  העוֹ לם, את ׁש הטעוּ  ראה ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
י וֹ ׁש בים מק וֹ ם בּ איזה . החׁש בּ הר  בּ רזל בּ עמק בּ ׁש לׁש לאוֹ ת  ? ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ׁש בּ אוֹ תּה  מוּ ם הּפ נים.  חׁש וזרק  עז"א, את הוֹ ׁש יב ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָההר.
מעלה, כּ ל ּפ י והר גּ יז התחזּ ק ה וּ א ,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ּק ׁש רם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה
בּ פניו.  חׁש וזרק צוּ אר וֹ , עד בעמק  הּפ ילוֹ  הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
וּ בני  . החׁש לוֹ  והאיר  לפניו, ה וֹ ׁש יבוֹ  התחזּ ק, ׁש א ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲעזא"ל

בּ ני העוֹ לם את וּ מלּמ דים אליהם בּ אים מקוֹ מם, ׁש יּ וֹ דעים ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
נקראים  הח ׁש הרי ואוֹ תם וּ קסמים. וּ נחׁש ים כּ ׁש פים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

הּט עם מה קדם. לאוֹ ר,הררי מק דּ ים  ׁש החׁש מ וּ ם ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וּ בלעם לבן קדם. הררי  נקראים  החׁש הרי  זה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מוּ ם

תהלי זוהר 
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מאהיםו ּמ עט ּת עּט רהוּ :וּת חּס רהוּ  והדר וכבוֹ ד 

ינחני  ארם מן בּ לעם, אמר מה  והינוּ  כּ ׁש פים, מהם  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָלמד וּ 
וגוֹ '. קדם מהררי מוֹ אב מל ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָבלק 

ּת ע ּט רה וּ וּת חּס רה וּ  והדר  וכבוֹ ד מאהים ו )ּמ עט [זוהר(ח, ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בראשית פ' לו:)בראשית אז ](דף אמר, יהוּ דה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י 
הּת  והעוֹ לם ונדּ וֹ נוּ , בּ דּ ין ׁש ׁש ה עמד נכנסוּ  וא התקלּ ל  חּת וֹ ן ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

סיני . בּ הר  ישׂ ראל ׁש עמדוּ  עד הנּ חׁש , זהמת  בּ גלל ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ ק יּ וּ מוֹ 
ׁש העוֹ ר בּ לבוּ ׁש ים  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם הלבּ יׁש   ּכ ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אוֹ ר כּ תנוֹ ת הי וּ  בּ ּת חלּ ה עוֹ ר. כּ תנוֹ ת ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מהם. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶנהנה
ׁש ּמ לאכי  מוּ ם ׁש לּ מעלה , בּ עליוֹ נים  בּ הם מׁש ּת ּמ ׁש ים ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  האוֹ ר. מאוֹ תוֹ  להנוֹ ת בּ אים היוּ  ח)הרת (שם ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וכעת ּת ע ּט רהוּ '. והדר  וכב וֹ ד מאהים ּמ עט ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ'וּת חּס רהוּ 
אחר הנּ פׁש . וא מהם נהנה ׁש העוֹ ר  עוֹ ר , כּ תנוֹ ת - ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חטאוּ 
ח וּ ה על בּ אוּ  ׁש נים היה. הזּ המה ׁש ל בּ ן ראׁש וֹ ן. בּ ן ה וֹ ליד וּ   ָּכ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
למינוֹ , יצא וזה למינוֹ  יצא זה ׁש נים, והוֹ לידה מהם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתעבּ רה
לצּ ד  דּ וֹ מה זה זה. לצד  וזה זה לצד  זה  נפרדוּ  ׁש לּ הם  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְורוּ ח
צד  ׁש ל ה ּמ ד וֹ רים כּ ל  קין ׁש ל מצּ ד ׁש לּ וֹ . לצּ ד דּ וֹ מה וזה ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ ,
ׁש ל  וּ מצּ ד בּ אים, וּ כׁש פים וׁש דים ור וּ ח וֹ ת  הרעים ה ּמ ינים ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל 
וא רע. בּ יין טוֹ ב יין בׁש למוּ ת. וא י וֹ תר  רחמים ׁש ל ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶהבל 
ׁש ל  דּ וֹ רוֹ ת אוֹ תם כּ ל מּמ נּ וּ  והתיחסוּ  ׁש ת  ׁש בּ א עד עּמ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִנתקן
חצוּ פים א וֹ תם  כּ ל בּ אוּ  וּ מּק ין הע וֹ לם. נׁש ּת ל וּ בוֹ  עוֹ לם, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַצ דּ יקי 

העוֹ לם. ור ׁש עי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ רׁש עים
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רגליו:ז תחת ׁש ּת ה כּ ל ידי בּ מעשׂ י צנהחּת מׁש ילהוּ  
תהלי זוהר 

אא בינה , מעלה  ברא  לא למ ע ה "ה רא  מה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹל
להב יל להיר לדעת  ניהעלי מ ח  ת , לב ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהאד

הרע בי הב יֵֵַָָ

וכו 'וכבוֹ ד ּת ע ּט רה וּ  ו -ז)והדר בראשית]:(ח , פ' חדש אמר[זוהר ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
ויּ יצר להדּ ר ׁש , אלּ א בא א הזּ ה הּפ סוּ ק חנילאי , ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַרבּ י

אחד. בּ י וֹ ד מ וֹ צא א ּת ה האר  וכל י וֹ דין , מה בּ ׁש ני  כּ ל אלּ א  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ בינה, בּ מעלה ברא א בּ עוֹ למוֹ , הוּ א  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶבּ רא
וּ להכּ יר לדעת העלי וֹ נים מן כּ ח בּ וֹ  ׁש נּ תן לבדּ וֹ , האדם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

והדר בּ כבוֹ ד מעּט ר והוּ א  הרע , וּ בין הּט וֹ ב  בּ ין  כּ מ וֹ וּ להב דּ יל , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ח)ׁש נּ אמר  כּ ל (תהלים על  מוֹ ׁש ל  והוּ א ּת עּט רהוּ ', והדר 'וכבוֹ ד  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ׁש כּ  זהוּ  ידיו. ואחר(שם)תוּ במעשׂ ה .ידי בּ מעשׂ י  ּת מׁש ילהוּ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌
העפר, אל  ויׁש וֹ ב  עפר  ׁש הוּ א זוֹ כר  כּ ׁש הוּ א הזּ ה, הבח ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
חלּ ק  יוֹ חנן, רבּ י אמר וי . ואוֹ מר לפניו, הבל נעשׂ ה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַהכּ ל 
ויׁש וֹ ב  האדמה, מן עפר האדם  את אהים ה' וייצר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהּת בה,

ׁש היה. כּ מ וֹ ת העפר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶאל 

המה ואת י ח החמה  את אד רא  ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָה"ה 

רגליוּת מׁש ילה וּ  תחת ׁש ּת ה  ּכ ל   ידי ז)ּב מעשׂ י [זוהר:(ח, ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בראשית] פ' הּק דוֹ ׁש חדש נתיחד  האדם, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא
קלסּת ר בּ וֹ  ונתן  אדם. נעשׂ ה ואמר בּ עשׂ יּ תוֹ  עּמ הם הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
דּ בּ וּ "ר, מוּ "ׁש , הליכ "ה, קוֹ מ"ה, רי"ח, רא יּ "ה, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָּפ נים,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ידיו, בּ מע שׂ ה המׁש ילוֹ  ח)ע שׂ יּ "ה. (תהלים ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
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שׂ די: בּ המוֹ ת וגם כּ לּ ם היּ םטואלפים וּ דגי ׁש מים צּפ וֹ ר 
יּמ ים: ארחוֹ ת אדּ יריהויעבר מה אדנינוּ  

הארץ: בּ כל ׁש מ

בּ וֹ  וּ כׁש זּ רק רגליו '. תחת ׁש ּת ה כּ ל  ידי בּ מעשׂ י  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ'ּת מׁש ילהוּ 
נדמה ולעלי וֹ נים. לּת חּת וֹ נים ונדמה רגליו, על קם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה,
בּ אימה, וכבוֹ ד, והדר , בּ תאר , לעליוֹ נים, ונׁש מתוֹ  לארץ, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָגוּ פ וֹ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  רבּ י (שם)וּ ביראה . אמר ּת עּט רהוּ . והדר  וכבוֹ ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב בּ ל בּ י, ספק הזּ ה הּפ סוּ ק ראׁש  'וּת חּס רהוּ (שם)יוֹ נתן , ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

קדוֹ ׁש ה ׁש היא בּ נׁש מתוֹ  אבּ הוּ , רבּ י אמר  מאהים'. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְּמ עט
ה וּ א ח ּס ר וֹ ן מה  אבל  לוֹ , מן ודוֹ מה ונלקח  גוּ ף ׁש היה על ? ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

רחוֹ ק  ׁש הרי אפׁש ר, אי  - וּ בחכמה  בּ דעת ּת אמר ואם ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ.
רבּ י  אמר  אלעזר רבּ י  ׁש אמר  העליוֹ נים, מן האדם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהוּ א
אסּפ קלריה ׁש פע  כּ ח מקבּ לים ה ּק ר וֹ בים הּמ לאכים  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַּת נחוּ ם,
וּ מהם קרוֹ בים, ׁש אינם לאוֹ תם יוֹ רד וּ מהם ּת ח לּ ה, מעלה ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 
יוֹ סי , רבּ י  אמר  האדם. אל וּ מהם צבאם, וכל למים ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵי וֹ רד 
וּ מהם העלי וֹ נים , לּמ לאכים  וּ מּמ נּ וּ  ּת ח לּ ה, מק בּ ל הכּ ב וֹ ד ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִכּ ּס א
וּ מהם כּ מוֹ תם, וּ גב וֹ הים עלי וֹ נים  ּכ כּ ל ׁש אינם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלא וֹ תם

האדם לוֹ  נדמה בּ ּמ ה אבל האדם. אל  וּ מהם אמרלמים , ? ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
על  לעוֹ לם, תכלה וא  קדוֹ ׁש ה, ׁש היא בּ נּ ׁש מה, אבּ הוּ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
מן  ׁש נּ ּט ל הגּ וּ ף כּ מוֹ  וא  וּ מ גּ ב וּ רתוֹ , מכּ חוֹ  מ ּמ נּ וּ , ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּט לה

עפר  ויׁש וּ ב ויכלה כּ ׁש היה.האדמה, ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
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רגליו:ז תחת ׁש ּת ה כּ ל ידי בּ מעשׂ י צנהחּת מׁש ילהוּ  
תהלי זוהר 

אא בינה , מעלה  ברא  לא למ ע ה "ה רא  מה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹל
להב יל להיר לדעת  ניהעלי מ ח  ת , לב ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהאד

הרע בי הב יֵֵַָָ

וכו 'וכבוֹ ד ּת ע ּט רה וּ  ו -ז)והדר בראשית]:(ח , פ' חדש אמר[זוהר ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
ויּ יצר להדּ ר ׁש , אלּ א בא א הזּ ה הּפ סוּ ק חנילאי , ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַרבּ י

אחד. בּ י וֹ ד מ וֹ צא א ּת ה האר  וכל י וֹ דין , מה בּ ׁש ני  כּ ל אלּ א  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ בינה, בּ מעלה ברא א בּ עוֹ למוֹ , הוּ א  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶבּ רא
וּ להכּ יר לדעת העלי וֹ נים מן כּ ח בּ וֹ  ׁש נּ תן לבדּ וֹ , האדם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

והדר בּ כבוֹ ד מעּט ר והוּ א  הרע , וּ בין הּט וֹ ב  בּ ין  כּ מ וֹ וּ להב דּ יל , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ח)ׁש נּ אמר  כּ ל (תהלים על  מוֹ ׁש ל  והוּ א ּת עּט רהוּ ', והדר 'וכבוֹ ד  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ׁש כּ  זהוּ  ידיו. ואחר(שם)תוּ במעשׂ ה .ידי בּ מעשׂ י  ּת מׁש ילהוּ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌
העפר, אל  ויׁש וֹ ב  עפר  ׁש הוּ א זוֹ כר  כּ ׁש הוּ א הזּ ה, הבח ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
חלּ ק  יוֹ חנן, רבּ י אמר וי . ואוֹ מר לפניו, הבל נעשׂ ה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַהכּ ל 
ויׁש וֹ ב  האדמה, מן עפר האדם  את אהים ה' וייצר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהּת בה,

ׁש היה. כּ מ וֹ ת העפר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶאל 

המה ואת י ח החמה  את אד רא  ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָה"ה 

רגליוּת מׁש ילה וּ  תחת ׁש ּת ה  ּכ ל   ידי ז)ּב מעשׂ י [זוהר:(ח, ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בראשית] פ' הּק דוֹ ׁש חדש נתיחד  האדם, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא
קלסּת ר בּ וֹ  ונתן  אדם. נעשׂ ה ואמר בּ עשׂ יּ תוֹ  עּמ הם הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
דּ בּ וּ "ר, מוּ "ׁש , הליכ "ה, קוֹ מ"ה, רי"ח, רא יּ "ה, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָּפ נים,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ידיו, בּ מע שׂ ה המׁש ילוֹ  ח)ע שׂ יּ "ה. (תהלים ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

יתה 61זוהר הלימוד תשרי סדר טז ליו

חתהלי מזמור  | לחודש  א | ראשו ספר

שׂ די: בּ המוֹ ת וגם כּ לּ ם היּ םטואלפים וּ דגי ׁש מים צּפ וֹ ר 
יּמ ים: ארחוֹ ת אדּ יריהויעבר מה אדנינוּ  

הארץ: בּ כל ׁש מ

בּ וֹ  וּ כׁש זּ רק רגליו '. תחת ׁש ּת ה כּ ל  ידי בּ מעשׂ י  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ'ּת מׁש ילהוּ 
נדמה ולעלי וֹ נים. לּת חּת וֹ נים ונדמה רגליו, על קם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה,
בּ אימה, וכבוֹ ד, והדר , בּ תאר , לעליוֹ נים, ונׁש מתוֹ  לארץ, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָגוּ פ וֹ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  רבּ י (שם)וּ ביראה . אמר ּת עּט רהוּ . והדר  וכבוֹ ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב בּ ל בּ י, ספק הזּ ה הּפ סוּ ק ראׁש  'וּת חּס רהוּ (שם)יוֹ נתן , ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

קדוֹ ׁש ה ׁש היא בּ נׁש מתוֹ  אבּ הוּ , רבּ י אמר  מאהים'. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְּמ עט
ה וּ א ח ּס ר וֹ ן מה  אבל  לוֹ , מן ודוֹ מה ונלקח  גוּ ף ׁש היה על ? ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

רחוֹ ק  ׁש הרי אפׁש ר, אי  - וּ בחכמה  בּ דעת ּת אמר ואם ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ.
רבּ י  אמר  אלעזר רבּ י  ׁש אמר  העליוֹ נים, מן האדם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהוּ א
אסּפ קלריה ׁש פע  כּ ח מקבּ לים ה ּק ר וֹ בים הּמ לאכים  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַּת נחוּ ם,
וּ מהם קרוֹ בים, ׁש אינם לאוֹ תם יוֹ רד וּ מהם ּת ח לּ ה, מעלה ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 
יוֹ סי , רבּ י  אמר  האדם. אל וּ מהם צבאם, וכל למים ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵי וֹ רד 
וּ מהם העלי וֹ נים , לּמ לאכים  וּ מּמ נּ וּ  ּת ח לּ ה, מק בּ ל הכּ ב וֹ ד ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִכּ ּס א
וּ מהם כּ מוֹ תם, וּ גב וֹ הים עלי וֹ נים  ּכ כּ ל ׁש אינם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלא וֹ תם

האדם לוֹ  נדמה בּ ּמ ה אבל האדם. אל  וּ מהם אמרלמים , ? ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
על  לעוֹ לם, תכלה וא  קדוֹ ׁש ה, ׁש היא בּ נּ ׁש מה, אבּ הוּ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
מן  ׁש נּ ּט ל הגּ וּ ף כּ מוֹ  וא  וּ מ גּ ב וּ רתוֹ , מכּ חוֹ  מ ּמ נּ וּ , ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּט לה

עפר  ויׁש וּ ב ויכלה כּ ׁש היה.האדמה, ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
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לדוד:אט מזמוֹ ר לבּ ן עלמוּ ת יהובלמנצּ ח אוֹ דה 
:נפלאוֹ תי כּ ל אסּפ רה לבּ י אשׂ מחהג בּ כל 

עליוֹ ן: ׁש מ אזּמ רה ב אחוֹ רד ואעלצה אוֹ יבי ׁש וּ ב בּ  
:מּפ ני ויאבדוּ  ׁש לוּ  יׁש בּת היכּ  ודיני מׁש ּפ טי עשׂ ית כּ י 

צדק: ׁש וֹ פט ׁש מםולכּס א רׁש ע אבּ דּת  גוֹ ים גּ ערּת  
ועד: לעוֹ לם ועריםזמחית לנצח חרבוֹ ת ּת ּמ וּ  האוֹ יב 

הּמ ה: זכרם אבד יׁש בויהוחנתׁש ּת  לעוֹ לם 

חולה לנער
מות על וגו'למנצח   א)לב ט]:(ט, לפרק תהלי וגו '.[שימוש  ה' אודה

מ ה' "אודה , מ א' אהי "ה, שלו  וש אותו. כתוב  הבוכה, לנער
סופו מ ה' ב"ש , בא"ת "המ בחלו רגל "נלכדה מ י ' "האויב ,
הגדול הש אהי"ה  אשר אהי "ה  לפני רצו יהי  וכתוב, "סלה , והוא
תשישות  מבלי  ותרפאהו הבכיה זאת ממנו שתסיר  והנורא הגבור
ועד  מעתה  וחלי  כאב וכל ומזיק ושד שט וכל סבה ממנו ותסיר

תהלי שימוש

אחריה ירה   אינ ילה ,  תפ מי מס ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָראל
י   אנ מה  ?מרי א הירה מה ,יאי קראי ת ְְֱִִִִִִִֶֶַָָָָָא
'וג  רה ע והדר וכב ד מאלהי עט  רה חו 'וג ר ְְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָֹתז

.האר כל  מ א יר מה  נינא ְְֲִִֵֶַָָָָֹה '

יׁש ב 'וה ' ח)לעוֹ לם בראשית]:(ט, פ' חדש היה[זוהר חזקיּ ה רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ללכת קמוּ  חלפּת א. בּ ר י וֹ סי רבּ י עּמ וֹ  והיה ,בּ דּ ר  ֵהוֹ ל◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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כּ סאוֹ : לּמ ׁש ּפ ט ידיןטכּ וֹ נן ּב צדק ּת בל יׁש ּפ ט והוּ א 

 מה ותנצל אותו  תאמר כנגד שונאי עומדי א ועוד  .עול
מאויבי שתצילני  אהי "ה אשר  אהי"ה   מלפני רצו יהי  ואמור ,
השירה את  לפני שהתפלל מי  שהצלת כמו עלי  הקמי ורודפי 

הזאת.

תהלי שימוש

לרבּ י  יוֹ סי  רבּ י  אמר  הוֹ לכים, ׁש הי וּ  עד הלּ ילה. חצוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַאחר
ע שׂ ינוּ  מה ט וֹ ב.חזקיּ ה, בּ כי אדם יצא לעוֹ לם ׁש נינ וּ , ׁש הרי ? ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

קוֹ ל  נעימוּ ת סדר וּ ׁש מע בּ א היא, בּ ריתא חזק יּ ה: רבּ י  ל וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש הּט ה עד אהינוּ . לפני  ׁש ירה מׁש בּ חים ׁש הם החיּ וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַגּ ל גּ לּ י

אוֹ מרים ׁש הי וּ  ׁש מע  נעימוּ ת, ּת ׁש בּ חת קוֹ ל  ׁש מע  (תהליםאזנוֹ , ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש מע ּת ט ) בּ ני, חזקיּ ה: רבּ י ל וֹ  אמר וגוֹ '. יׁש ב ' לעוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ'וה'

וה ּת ׁש בּ חתכּ לוּ ם וּ מהנּ עימוּ ת נעימוּ ת. ק וֹ ל ל וֹ : אמר ? ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וה' ׁש כּ תוּ ב ּפ ר וּ ׁש וֹ , ידעּת י כּ עת ׁש מע ּת י, הזּ ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵמהּפ סוּ ק
ׁש דּ נים וׁש עה ׁש עה  ׁש בּ כל כּ סאוֹ , לּמ ׁש ּפ ט  כּ וֹ נן יׁש ב ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְלעוֹ לם
מתּק נת כבוֹ דוֹ , כּ ּס א ׁש היא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש כינת ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ ין,
ידע ּת  לוֹ : אמר  כּ סאוֹ . לּמ ׁש ּפ ט כּ וֹ נן ׁש נּ אמר  מּמ ׁש מע ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָׁש ם,

זה את ׁש אוֹ מרים הרת מּמ לאכי מׁש מרה היא  אמראיז וֹ  ? ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אהים הנּ קראים הּמ לאכים  אוֹ תם מׁש מרת לוֹ : אמר  א. ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָל וֹ :

מלא ׁש ל מ ׁש מרוֹ ת ע שׂ רה ׁש לּ מדנוּ , בּ רקיע,היא, יׁש  הרת כי  ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
,אי ל ותדע הלּ ילה. ׁש הוּ א מׁש מרוֹ ת לׁש ׁש  מתח לּ קים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוהם
אחריהם ׁש ירה נוֹ שׂ אים בּ לּ ילה, ּת פלּ תם מס יּ מים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ שׂ ראל
ה ירה וּ מה ׁש ירה. וא וֹ מרים איׁש ים, ׁש נּ קראים ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם

תהלי זוהר 
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לדוד:אט מזמוֹ ר לבּ ן עלמוּ ת יהובלמנצּ ח אוֹ דה 
:נפלאוֹ תי כּ ל אסּפ רה לבּ י אשׂ מחהג בּ כל 

עליוֹ ן: ׁש מ אזּמ רה ב אחוֹ רד ואעלצה אוֹ יבי ׁש וּ ב בּ  
:מּפ ני ויאבדוּ  ׁש לוּ  יׁש בּת היכּ  ודיני מׁש ּפ טי עשׂ ית כּ י 

צדק: ׁש וֹ פט ׁש מםולכּס א רׁש ע אבּ דּת  גוֹ ים גּ ערּת  
ועד: לעוֹ לם ועריםזמחית לנצח חרבוֹ ת ּת ּמ וּ  האוֹ יב 

הּמ ה: זכרם אבד יׁש בויהוחנתׁש ּת  לעוֹ לם 

חולה לנער
מות על וגו'למנצח   א)לב ט]:(ט, לפרק תהלי וגו '.[שימוש  ה' אודה

מ ה' "אודה , מ א' אהי "ה, שלו  וש אותו. כתוב  הבוכה, לנער
סופו מ ה' ב"ש , בא"ת "המ בחלו רגל "נלכדה מ י ' "האויב ,
הגדול הש אהי"ה  אשר אהי "ה  לפני רצו יהי  וכתוב, "סלה , והוא
תשישות  מבלי  ותרפאהו הבכיה זאת ממנו שתסיר  והנורא הגבור
ועד  מעתה  וחלי  כאב וכל ומזיק ושד שט וכל סבה ממנו ותסיר

תהלי שימוש

אחריה ירה   אינ ילה ,  תפ מי מס ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָראל
י   אנ מה  ?מרי א הירה מה ,יאי קראי ת ְְֱִִִִִִִֶֶַָָָָָא
'וג  רה ע והדר וכב ד מאלהי עט  רה חו 'וג ר ְְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָֹתז

.האר כל  מ א יר מה  נינא ְְֲִִֵֶַָָָָֹה '

יׁש ב 'וה ' ח)לעוֹ לם בראשית]:(ט, פ' חדש היה[זוהר חזקיּ ה רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ללכת קמוּ  חלפּת א. בּ ר י וֹ סי רבּ י עּמ וֹ  והיה ,בּ דּ ר  ֵהוֹ ל◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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כּ סאוֹ : לּמ ׁש ּפ ט ידיןטכּ וֹ נן ּב צדק ּת בל יׁש ּפ ט והוּ א 

 מה ותנצל אותו  תאמר כנגד שונאי עומדי א ועוד  .עול
מאויבי שתצילני  אהי "ה אשר  אהי"ה   מלפני רצו יהי  ואמור ,
השירה את  לפני שהתפלל מי  שהצלת כמו עלי  הקמי ורודפי 

הזאת.

תהלי שימוש

לרבּ י  יוֹ סי  רבּ י  אמר  הוֹ לכים, ׁש הי וּ  עד הלּ ילה. חצוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַאחר
ע שׂ ינוּ  מה ט וֹ ב.חזקיּ ה, בּ כי אדם יצא לעוֹ לם ׁש נינ וּ , ׁש הרי ? ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

קוֹ ל  נעימוּ ת סדר וּ ׁש מע בּ א היא, בּ ריתא חזק יּ ה: רבּ י  ל וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש הּט ה עד אהינוּ . לפני  ׁש ירה מׁש בּ חים ׁש הם החיּ וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַגּ ל גּ לּ י

אוֹ מרים ׁש הי וּ  ׁש מע  נעימוּ ת, ּת ׁש בּ חת קוֹ ל  ׁש מע  (תהליםאזנוֹ , ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש מע ּת ט ) בּ ני, חזקיּ ה: רבּ י ל וֹ  אמר וגוֹ '. יׁש ב ' לעוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ'וה'

וה ּת ׁש בּ חתכּ לוּ ם וּ מהנּ עימוּ ת נעימוּ ת. ק וֹ ל ל וֹ : אמר ? ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וה' ׁש כּ תוּ ב ּפ ר וּ ׁש וֹ , ידעּת י כּ עת ׁש מע ּת י, הזּ ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵמהּפ סוּ ק
ׁש דּ נים וׁש עה ׁש עה  ׁש בּ כל כּ סאוֹ , לּמ ׁש ּפ ט  כּ וֹ נן יׁש ב ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְלעוֹ לם
מתּק נת כבוֹ דוֹ , כּ ּס א ׁש היא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש כינת ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ ין,
ידע ּת  לוֹ : אמר  כּ סאוֹ . לּמ ׁש ּפ ט כּ וֹ נן ׁש נּ אמר  מּמ ׁש מע ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָׁש ם,

זה את ׁש אוֹ מרים הרת מּמ לאכי מׁש מרה היא  אמראיז וֹ  ? ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אהים הנּ קראים הּמ לאכים  אוֹ תם מׁש מרת לוֹ : אמר  א. ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָל וֹ :

מלא ׁש ל מ ׁש מרוֹ ת ע שׂ רה ׁש לּ מדנוּ , בּ רקיע,היא, יׁש  הרת כי  ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
,אי ל ותדע הלּ ילה. ׁש הוּ א מׁש מרוֹ ת לׁש ׁש  מתח לּ קים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוהם
אחריהם ׁש ירה נוֹ שׂ אים בּ לּ ילה, ּת פלּ תם מס יּ מים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ שׂ ראל
ה ירה וּ מה ׁש ירה. וא וֹ מרים איׁש ים, ׁש נּ קראים ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם

תהלי זוהר 
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טתהלי מזמור | לחודש  א  | ראשו ספר 

בּ מיׁש רים: יהוילאּמ ים לדּ ויהי משׂ גּ ב 
בּ צּ רה: לעּת וֹ ת איאמשׂ גּ ב כּ י ׁש מ יוֹ דעי ב ויבטחוּ  
יהו דרׁש י יׁש ביב:עזבּת   ליהו זּמ רוּ  

עלילוֹ תיו: בעּמ ים הגּ ידוּ  אוֹ תםיגציּ וֹ ן דּ מים דרׁש  כּ י 
צעקת ׁש כח א יהוידענוים:(עניים)זכר חננני 

ח)?ׁש אוֹ מרים ּמ עט(שם וּת חּס רהוּ  וגוֹ ' תזכּ רנּ וּ  כּ י אנוֹ ׁש  מה ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
אדּ יר מה אדּ נינוּ  ה ' וגוֹ ' ּת עּט רהוּ  והדר וכבוֹ ד  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵמאהים
אוֹ תם ׁש ירה נוֹ שׂ אים הניּ ה בּ ּמ ׁש מרה הארץ. בּ כל ִׁש מ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

אוֹ מרים וּ מה ואראלּ ים , וחׁש מלּ ים מלאכים (שם?ׁש נּ קראים ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
עד כט ) מּמ ׁש , ה לּ ילה בּ חצוֹ ת אלים . בּ ני לה' ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָהבוּ 

 ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  העה  ׁש אוֹ תּה  ׁש ניּ ה, מׁש מרה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת יּ מת
לבא, לעתיד  לצּ דּ יקים ׁש גּ נז מּמ ׁש , בּ עדן מסּת כּ ל ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
וּ כר וּ בים, ואוֹ פנּ ים  שׂ רפים ואחריהם הּק ד ׁש , חיּ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּפ וֹ תחים

לא)ואוֹ מרים לּ יראי,(שם צפנּת  א ׁש ר  ט וּ ב רב סחמה (שם ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
הּמ ׁש מרתה) בּ תחילת ׁש מוֹ . בּ יּה  בּ ערבוֹ ת לרכב  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ָֹסלּ וּ 

ואוֹ מרים אהים, ׁש נּ קראים אוֹ תם ׁש ירה נוֹ שׂ אים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהליׁש ית
ט ) ּפ וֹ תחים(תהלים  הבּ קר , כּ ׁש בּ א וגוֹ '. יׁש ב לע וֹ לם ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַוה'

ואוֹ מרים יט )המים וגוֹ '.(שם  אל כּ ב וֹ ד מסּפ רים המים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
אוֹ מרים בקר  קמז)כּ וֹ כבי  וגוֹ ',(שם לכּ וֹ כבים מסּפ ר מ וֹ נה ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

בּ ני  הנּ קראים הּמ לאכים א וֹ תם  כּ ח. ורב  אד וֹ ננוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָגּ ד וֹ ל
ואוֹ מרים ּפ וֹ תחים כט )אהים, הבוּ (שם אלים, בּ ני לה' הבוּ  ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ועז. כּ ב וֹ ד ֹ◌ָ◌ָ◌ַלה'

תהלי זוהר 
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מות: מערי מרוֹ ממי מנאי עניי למעןטוראה 
אגילה ציּ וֹ ן בת ׁש ערי בּ  ּת הלּ תי כּ ל אסּפ רה

:טמנוּ טזבּ יׁש וּ עת זוּ  בּ רׁש ת עשׂ וּ  ּב ׁש חת גוֹ ים טבעוּ  
רגלם: יהויזנלכּ דה בּ פעלנוֹ דע עשׂ ה מׁש ּפ ט 

סלה: הגּ יוֹ ן רׁש ע נוֹ קׁש  לׁש אוֹ להיחכּ ּפ יו רׁש עים ׁש וּ בוּ  י 
אהים ׁש כחי גּ וֹ ים יכחיט:כּ ל לנצח א כּ י 

ּת קות לעד:(ענוים)אביוֹ ן ּת אבד יהוכ עניּ ים קוּ מה 
:ּפ ני על גוֹ ים יפטוּ  ׁש  אנוֹ  יעז ׁש יתהכאאל 

יהו:ּס לה הּמ ה ׁש  אנוֹ  גוֹ ים ידעוּ  להם מוֹ רה 

ת ת מצאי  נע ויהי ְֲִִִֵַַַָָֹאמירת

א היםי ׁש וּ ב וּ  ׁש כחי  גּ וֹ ים  ּכ ל לׁש א וֹ לה  יח)ר ׁש עים [זוהר:(ט, ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌

ויקהל  פ' ר"ז .)שמות "ויהי ](דף י שׂ ראל  ׁש ּפ וֹ תחים ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ּפ וֹ תחים הגּ יהנּ ם רׁש עי אוֹ תם כּ ל  הּק דה, וסדר ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹנעם"
הצּ דּ יקים אׁש ריכם הּק דוֹ ׁש . העם י שׂ ראל , אׁש ריכם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים:
לׁש מר זכוּ  ׁש א לרׁש עים א וֹ י הּת וֹ רה. מצווֹ ת את ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהוֹ מרים

ואוֹ מר: כּ ר וֹ ז  וּ מתע וֹ רר מקדּ ים, דּ וּ מ"ה אז ט )ּת וֹ רה. (שם  ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
קבוּ צוֹ ת וכל  אהים'. ׁש כחי גּ וֹ ים כּ ל לׁש אוֹ לה רׁש עים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ'יׁש וּ בוּ 
ׁש ּמ רחם מי ואין בּ גּ יה נּ ם , אוֹ תם טוֹ רד וֹ ת הלּ לוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָהרוּ חוֹ ת

אׁש  אתעליהם. וּ מענּ גים הזּ ה, בּ עוֹ לם הבּ ת ׁש וֹ מרי כּ ל ריהם ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
רנוּ . ׁש אמ כּ פי מלמעלה, ׁש וֹ רה הענג ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָאוֹ תוֹ 

תהלי זוהר 
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טתהלי מזמור | לחודש  א  | ראשו ספר 

בּ מיׁש רים: יהוילאּמ ים לדּ ויהי משׂ גּ ב 
בּ צּ רה: לעּת וֹ ת איאמשׂ גּ ב כּ י ׁש מ יוֹ דעי ב ויבטחוּ  
יהו דרׁש י יׁש ביב:עזבּת   ליהו זּמ רוּ  

עלילוֹ תיו: בעּמ ים הגּ ידוּ  אוֹ תםיגציּ וֹ ן דּ מים דרׁש  כּ י 
צעקת ׁש כח א יהוידענוים:(עניים)זכר חננני 

ח)?ׁש אוֹ מרים ּמ עט(שם וּת חּס רהוּ  וגוֹ ' תזכּ רנּ וּ  כּ י אנוֹ ׁש  מה ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
אדּ יר מה אדּ נינוּ  ה ' וגוֹ ' ּת עּט רהוּ  והדר וכבוֹ ד  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵמאהים
אוֹ תם ׁש ירה נוֹ שׂ אים הניּ ה בּ ּמ ׁש מרה הארץ. בּ כל ִׁש מ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

אוֹ מרים וּ מה ואראלּ ים , וחׁש מלּ ים מלאכים (שם?ׁש נּ קראים ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
עד כט ) מּמ ׁש , ה לּ ילה בּ חצוֹ ת אלים . בּ ני לה' ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָהבוּ 

 ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  העה  ׁש אוֹ תּה  ׁש ניּ ה, מׁש מרה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת יּ מת
לבא, לעתיד  לצּ דּ יקים ׁש גּ נז מּמ ׁש , בּ עדן מסּת כּ ל ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
וּ כר וּ בים, ואוֹ פנּ ים  שׂ רפים ואחריהם הּק ד ׁש , חיּ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּפ וֹ תחים

לא)ואוֹ מרים לּ יראי,(שם צפנּת  א ׁש ר  ט וּ ב רב סחמה (שם ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
הּמ ׁש מרתה) בּ תחילת ׁש מוֹ . בּ יּה  בּ ערבוֹ ת לרכב  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ָֹסלּ וּ 

ואוֹ מרים אהים, ׁש נּ קראים אוֹ תם ׁש ירה נוֹ שׂ אים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהליׁש ית
ט ) ּפ וֹ תחים(תהלים  הבּ קר , כּ ׁש בּ א וגוֹ '. יׁש ב לע וֹ לם ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַוה'

ואוֹ מרים יט )המים וגוֹ '.(שם  אל כּ ב וֹ ד מסּפ רים המים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
אוֹ מרים בקר  קמז)כּ וֹ כבי  וגוֹ ',(שם לכּ וֹ כבים מסּפ ר מ וֹ נה ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

בּ ני  הנּ קראים הּמ לאכים א וֹ תם  כּ ח. ורב  אד וֹ ננוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָגּ ד וֹ ל
ואוֹ מרים ּפ וֹ תחים כט )אהים, הבוּ (שם אלים, בּ ני לה' הבוּ  ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ועז. כּ ב וֹ ד ֹ◌ָ◌ָ◌ַלה'

תהלי זוהר 
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מות: מערי מרוֹ ממי מנאי עניי למעןטוראה 
אגילה ציּ וֹ ן בת ׁש ערי בּ  ּת הלּ תי כּ ל אסּפ רה

:טמנוּ טזבּ יׁש וּ עת זוּ  בּ רׁש ת עשׂ וּ  ׁש חת בּ  גוֹ ים טבעוּ  
רגלם: יהויזנלכּ דה בּ פעלנוֹ דע עשׂ ה מׁש ּפ ט 

סלה: הגּ יוֹ ן רׁש ע נוֹ קׁש  לׁש אוֹ להיחכּ ּפ יו רׁש עים ׁש וּ בוּ  י 
אהים ׁש כחי גּ וֹ ים יכחיט:כּ ל לנצח א כּ י 

ּת קות לעד:(ענוים)אביוֹ ן ּת אבד יהוכ עניּ ים קוּ מה 
:ּפ ני על גוֹ ים יפטוּ  ׁש  אנוֹ  יעז ׁש יתהכאאל 

יהו:ּס לה הּמ ה ׁש  אנוֹ  גוֹ ים ידעוּ  להם מוֹ רה 

ת ת מצאי  נע ויהי ְֲִִִֵַַַָָֹאמירת

א היםי ׁש וּ ב וּ  ׁש כחי  גּ וֹ ים  ּכ ל לׁש א וֹ לה  יח)ר ׁש עים [זוהר:(ט, ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌

ויקהל  פ' ר"ז .)שמות "ויהי ](דף י שׂ ראל  ׁש ּפ וֹ תחים ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ּפ וֹ תחים הגּ יהנּ ם רׁש עי אוֹ תם כּ ל  הּק דה, וסדר ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹנעם"
הצּ דּ יקים אׁש ריכם הּק דוֹ ׁש . העם י שׂ ראל , אׁש ריכם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים:
לׁש מר זכוּ  ׁש א לרׁש עים א וֹ י הּת וֹ רה. מצווֹ ת את ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהוֹ מרים

ואוֹ מר: כּ ר וֹ ז  וּ מתע וֹ רר מקדּ ים, דּ וּ מ"ה אז ט )ּת וֹ רה. (שם  ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
קבוּ צוֹ ת וכל  אהים'. ׁש כחי גּ וֹ ים כּ ל לׁש אוֹ לה רׁש עים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ'יׁש וּ בוּ 
ׁש ּמ רחם מי ואין בּ גּ יה נּ ם , אוֹ תם טוֹ רד וֹ ת הלּ לוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָהרוּ חוֹ ת

אׁש  אתעליהם. וּ מענּ גים הזּ ה, בּ עוֹ לם הבּ ת ׁש וֹ מרי כּ ל ריהם ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
רנוּ . ׁש אמ כּ פי מלמעלה, ׁש וֹ רה הענג ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָאוֹ תוֹ 

תהלי זוהר 
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לחודש ב

יהואי לעּת וֹ תלמה ּת עלים בּ רחוֹ ק ּת עמד 
זוּ בבּ צּ רה: בּ מזּמ וֹ ת יּת פשׂ וּ  עני ידלק רׁש ע בּ גאות 

נאץג חׁש בוּ : בּ ר וּ בצע נפׁש וֹ  ּת אות על רׁש ע הלּ ל כּ י 
יהו: היםדא אין ידרׁש  בּ ל אּפ וֹ  כּ גבּה  רׁש ע 
:מזּמ וֹ תיו עת(דרכו)יחילוּ הכּ ל בּ כל דרכיו 

שונאי לו שיש למי
וגו' תעמוד ה ' א)למה י]:(י, לפרק תהלי ביה[שימוש דאית למא

שמ בה ותת שאובי מי אותו  ותמלא חדשה קדרה  קח  שד 
גופו . כל הה במי  וירח פעמי ט' המזמור זה  עליו ותלחש  זית
,עניי" מ מ' "למה, מ ל' פיהו , "אלה מ א ' .מ אל הוא שלו  וש
כל שתסיר  מ אל מלפני  רצו יהי  ואמור. . האר מ אנוש   מ 

 מגו שד וכל עול.(פלוני)חולי  ועד מעתה

תהלי שימוש

צרה עת   מתע ה "ה ביכל ְְְִִֵֵַַַָָָָָָמתי

ּב צּ רהלמה  לע ּת וֹ ת ּת עלים  ּב רחוֹ ק  ּת עמד א)ה' שמות :(י, [זוהר ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בשלח נ"ח:)פ' הארץ ](דף אבדה  מה על ׁש כּ ת וּ ב, זה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶזהוּ 
ׁש יּ שׂ ראל  זמן כּ ל ׁש הרי ּת וֹ רתי. את עזבם על ה' ויּ אמר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְוגוֹ ',
זהוּ  זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  ׁש ל  ותקּפ ם כּ ח  נׁש בּ ר  בּ ּת וֹ רה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִי ׁש ּת דּ לוּ 
הוּ א,  ּכ ודּ אי אלעזר, רבּ י אמר  אוֹ יב . ּת רעץ ה' ימינ ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
וּ בבּת י  כנסיּ וֹ ת בּ בּת י נׁש מע ישׂ ראל ׁש ל  ׁש ּק וֹ לם זמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

תהלי זוהר 
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מנּ ג מׁש ּפ טי בּ הם:מרוֹ ם יפיח צוֹ רריו כּ ל אמרודּ וֹ  
ברע: א אׁש ר ודר לדר אּמ וֹ ט בּ ל ּפ יהוּ זבּ לבּ וֹ  אלה 

ואון: עמל לׁש וֹ נוֹ  ּת חת ות וּ מרמוֹ ת יׁש בחמלא 
לחלכה עיניו נקי יהרג בּ ּמ סּת רים חצרים בּ מארב

לחטוֹ ףטיצּפ נוּ : יארב בסכּ ה כּ אריה בּ ּמ סּת ר יארב 
ברׁש ּת וֹ : ּב מׁש כוֹ  עני יחטף ונפל(ודכה)יעני יׁש ח ידכּ ה 

ׁש נינוּ  כּ מוֹ  וכוּ ', כז)מדרׁש וֹ ת ואם(בראשית יעקב. קוֹ ל הּק ל ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌
.קמי ּת הרס גּ אוֹ נ וּ ברב  בּ ארנוּ . והרי עשׂ ו, ידי  ה יּ דים אז ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָא ,

ואמר , ּפ תח חזקיּ ה  י)רבּ י  ּת עלים(תהלים בּ רחוֹ ק ּת עמד ה' 'למה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ צּ רה'. בּ רוּ לע ּת וֹ ת ה ּק ד וֹ ׁש  גּ וֹ רמים , העוֹ לם  ׁש חטאי בּ ׁש עה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

וּ מוֹ רידים  צוֹ וחים אדם וּ בני למעלה, למעלה עוֹ לה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶהוּ א
ׁש הוּ א  מוּ ם הּט עם? מה עליהם. ׁש יּ ׁש גּ יח מי ואין  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ מעוֹ ת 

ּת ׁש וּ בה  מהם ונמנעת למעלה, למעלה וּ ברב עוֹ לה כּ תוּ ב ואז  , ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ ◌ֹ
.קמי ּת הרס ְגּ אוֹ נ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌

מצותיה מהרה  עני א א  עני ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאי

ענייארב  לחטוֹ ף יארב בס ּכ ה ּכ אריה ט)ּב ּמ סּת ר  [זוהר:(י, ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ֶֹ◌ֱ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

קדמאה תקונא קכח.)חדש - ּפ ר ׁש וּ ה](דף  הרי ּת אמר , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
העבוֹ דה ׁש ל  האריה את הרגוּ  הגּ דוֹ לה כּ נסת  ׁש אנׁש י  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַרבּ וֹ תינוּ 

דּ וד אמר עליו כּ אריה, דּ מיוֹ נוֹ  הרע, יצר ׁש הוּ א י)זרה (תהלים ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אלּ א עני  ואין עני', לחטוֹ ף יארב בסכּ ה כּ אריה בּ ּמ סּת ר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֱ◌ֶֹ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ'יארב

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד66 תשרי סדר יז ליו

יתהלי מזמור  | לחודש  ב | ראשו ספר 

לחודש ב

יהואי לעּת וֹ תלמה ּת עלים בּ רחוֹ ק ּת עמד 
זוּ בבּ צּ רה: בּ מזּמ וֹ ת יּת פשׂ וּ  עני ידלק רׁש ע בּ גאות 

נאץג חׁש בוּ : ּב ר וּ בצע נפׁש וֹ  ּת אות על רׁש ע הלּ ל כּ י 
יהו: היםדא אין ידרׁש  בּ ל אּפ וֹ  כּ גבּה  רׁש ע 
:מזּמ וֹ תיו עת(דרכו)יחילוּ הכּ ל בּ כל דרכיו 

שונאי לו שיש למי
וגו' תעמוד ה ' א)למה י]:(י, לפרק תהלי ביה[שימוש דאית למא

שמ בה ותת שאובי מי אותו  ותמלא חדשה קדרה  קח  שד 
גופו . כל הה במי  וירח פעמי ט' המזמור זה  עליו ותלחש  זית
,עניי" מ מ' "למה, מ ל' פיהו , "אלה מ א ' .מ אל הוא שלו  וש
כל שתסיר  מ אל מלפני  רצו יהי  ואמור. . האר מ אנוש   מ 

 מגו שד וכל עול.(פלוני)חולי  ועד מעתה

תהלי שימוש

צרה עת   מתע ה "ה ביכל ְְְִִֵֵַַַָָָָָָמתי

ּב צּ רהלמה  לע ּת וֹ ת ּת עלים  ּב רחוֹ ק  ּת עמד א)ה' שמות :(י, [זוהר ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בשלח נ"ח:)פ' הארץ ](דף אבדה  מה על ׁש כּ ת וּ ב, זה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶזהוּ 
ׁש יּ שׂ ראל  זמן כּ ל ׁש הרי ּת וֹ רתי. את עזבם על ה' ויּ אמר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְוגוֹ ',
זהוּ  זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  ׁש ל  ותקּפ ם כּ ח  נׁש בּ ר  בּ ּת וֹ רה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִי ׁש ּת דּ לוּ 
הוּ א,  ּכ ודּ אי אלעזר, רבּ י אמר  אוֹ יב . ּת רעץ ה' ימינ ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
וּ בבּת י  כנסיּ וֹ ת בּ בּת י נׁש מע ישׂ ראל ׁש ל  ׁש ּק וֹ לם זמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

תהלי זוהר 
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מנּ ג מׁש ּפ טי בּ הם:מרוֹ ם יפיח צוֹ רריו כּ ל אמרודּ וֹ  
ברע: א אׁש ר ודר לדר אּמ וֹ ט בּ ל ּפ יהוּ זבּ לבּ וֹ  אלה 

ואון: עמל לׁש וֹ נוֹ  ּת חת ות וּ מרמוֹ ת יׁש בחמלא 
לחלכה עיניו נקי יהרג בּ ּמ סּת רים חצרים בּ מארב

לחטוֹ ףטיצּפ נוּ : יארב בסכּ ה כּ אריה בּ ּמ סּת ר יארב 
ברׁש ּת וֹ : ּב מׁש כוֹ  עני יחטף ונפל(ודכה)יעני יׁש ח ידכּ ה 

ׁש נינוּ  כּ מוֹ  וכוּ ', כז)מדרׁש וֹ ת ואם(בראשית יעקב. קוֹ ל הּק ל ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌
.קמי ּת הרס גּ אוֹ נ וּ ברב  בּ ארנוּ . והרי עשׂ ו, ידי  ה יּ דים אז ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָא ,

ואמר , ּפ תח חזקיּ ה  י)רבּ י  ּת עלים(תהלים בּ רחוֹ ק ּת עמד ה' 'למה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ צּ רה'. בּ רוּ לע ּת וֹ ת ה ּק ד וֹ ׁש  גּ וֹ רמים , העוֹ לם  ׁש חטאי בּ ׁש עה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

וּ מוֹ רידים  צוֹ וחים אדם וּ בני למעלה, למעלה עוֹ לה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶהוּ א
ׁש הוּ א  מוּ ם הּט עם? מה עליהם. ׁש יּ ׁש גּ יח מי ואין  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ מעוֹ ת 

ּת ׁש וּ בה  מהם ונמנעת למעלה, למעלה וּ ברב עוֹ לה כּ תוּ ב ואז  , ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֹ
.קמי ּת הרס ְגּ אוֹ נ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌

מצותיה מהרה  עני א א  עני ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאי

ענייארב  לחטוֹ ף יארב בס ּכ ה ּכ אריה ט)ּב ּמ סּת ר  [זוהר:(י, ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ֶֹ◌ֱ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

קדמאה תקונא קכח.)חדש - ּפ ר ׁש וּ ה](דף  הרי ּת אמר , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
העבוֹ דה ׁש ל  האריה את הרגוּ  הגּ דוֹ לה כּ נסת  ׁש אנׁש י  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַרבּ וֹ תינוּ 

דּ וד אמר עליו כּ אריה, דּ מיוֹ נוֹ  הרע, יצר ׁש הוּ א י)זרה (תהלים ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אלּ א עני  ואין עני', לחטוֹ ף יארב בסכּ ה כּ אריה בּ ּמ סּת ר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֱ◌ֶֹ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ'יארב

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד68 תשרי סדר יז ליו

יתהלי מזמור  | לחודש  ב | ראשו ספר 

כּ אים:(חלכאים)בּ עצוּ מיו אליאחיל ׁש כח בּ לבּ וֹ  אמר 
לנצח: ראה בּ ל ּפ ניו יהויבהסּת יר אלקוּ מה 

ּת ׁש כּ ח אל יד רׁש עיגענוים:(עניים)נשׂ א נאץ מה על 
ּת דרׁש :אהים א בּ לבּ וֹ  כּ יידאמר ראתה 

חלכה יעזב עלי בּ יד לתת ּת בּ יט וכעס עמל אּת ה
עוֹ זר: היית אּת ה ׁש טויתוֹ ם ּת דרוֹ  ורע רׁש ע זרוֹ ע ׁש בר 

ּת מצא: בל אבדוּ יהוטזרׁש עוֹ  ועד עוֹ לם מל 
מארצוֹ : יהויזגוֹ ים ׁש מעּת  ענוים ּת כיןּת אות 

י שׂ ראל  להי וֹ ת ׁש עתידים מוּ ם וּ מּמ צווֹ תיה. מהּת וֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָעני
וּ בכבד  הּמ ס בּ כבד בּ וֹ  טוֹ עים יהיוּ  ׁש א וּ כדי בּ גּ ל וּ ת, ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְבּ דּ חק
יתּפ ט וּ  ׁש א וּ כדי  אוֹ תוֹ . הרגוּ  הדּ עת , בּ אבּ וּ ד ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהּמ לאכה
ׁש אריה וּ פר ׁש וּ ה אדם, בּ ני  ׁש ל הרע יצר עיני  את ס ּמ א וּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָבּ ערי וֹ ת,
צוח מּמ נּ וּ , נׁש ר  ׁש ל אחת בּ נימה  אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּת פסוּ  זרה, עבוֹ דה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל 
ׁש ל  בּ כלי אוֹ תוֹ  הכניסוּ  זה מוּ ם ּפ רסה. מא וֹ ת  אר בּ ע עד ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַקוֹ ל

בּ וֹ  לק יּ ם בּ אׁש , אוֹ תוֹ  ושׂ רפוּ  קוֹ לוֹ , בּ וֹ  נ ׁש מע וא ז)עפרת, (דברים ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ אׁש . ּת שׂ רפוּ ן אהיהם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְּפ סילי 

ימל מל מל ה' עמי ג'  ְְְִִִֶֶַַָָָעני

ועדה ' ע וֹ לם טז)מל בראשית:(י, פ' בראשית לד.)[זוהר ](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

מל  ה' כּ תוּ ב ועד .[שנינו] לעוֹ לם  ֹימלו ה ' מל ה'  ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
למּט ה. -  ֹימלו ה' בּ אמצע. - מל ה' למעלה. - מל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶה'

תהלי זוהר 

יתה 69זוהר הלימוד תשרי סדר יח ליו

יתהלי מזמור  | לחודש  ב | ראשו ספר 

:אזנ ּת קׁש יב עוֹ דיחלבּ ם יוֹ סיף בּ ל וד יתוֹ ם לׁש ּפ ט 
הארץ: מן ׁש  אנוֹ  לערץ

ה' אמר, אחא העלינה]רבּ י החכמה זו עוֹ לם[נ"א: זה - מל ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
י שׂ ראל . תפארת זוֹ  -  מל ה' הבּ א. העוֹ לם ׁש הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

הבּ רית ארוֹ ן זה -  ֹימלו חכמה ה' זו מלך ה' אמר, אחא ר' [נ "א: ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌
תפארת  זו ימלוך ה' הבא, עולם שהוא העליון עולם זה  מלך ה' עליונה,

למעלה,ישראל] מ לּ מּט ה אוֹ תם והחזיר דּ וד אחר  זמן בּ א .ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
י)ואמר  למּט ה.(תהלים -  מל ה ' ועד '. עוֹ לם  מל 'ה' ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וקיּ וּ ם התועדוּ ת ׁש ם למעלה. - ועד בּ אמצע. - ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָעוֹ לם
למּט ה. -  ֹימל ו למעלה. - מל הכּ ל. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ׁש למ וּ ת 



תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד68 תשרי סדר יז ליו

יתהלי מזמור  | לחודש  ב | ראשו ספר 

כּ אים:(חלכאים)ּב עצוּ מיו אליאחיל ׁש כח בּ לבּ וֹ  אמר 
לנצח: ראה ּב ל ּפ ניו יהויבהסּת יר אלקוּ מה 

ּת ׁש כּ ח אל יד רׁש עיגענוים:(עניים)נשׂ א נאץ מה על 
ּת דרׁש :אהים א בּ לבּ וֹ  כּ יידאמר ראתה 

חלכה יעזב עלי בּ יד לתת ּת בּ יט וכעס עמל אּת ה
עוֹ זר: היית אּת ה ׁש טויתוֹ ם ּת דרוֹ  ורע רׁש ע זרוֹ ע ׁש בר 

ּת מצא: בל אבדוּ יהוטזרׁש עוֹ  ועד עוֹ לם מל 
מארצוֹ : יהויזגוֹ ים ׁש מעּת  ענוים ּת כיןּת אות 

י שׂ ראל  להי וֹ ת ׁש עתידים מוּ ם וּ מּמ צווֹ תיה. מהּת וֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָעני
וּ בכבד  הּמ ס בּ כבד בּ וֹ  טוֹ עים יהיוּ  ׁש א וּ כדי בּ גּ ל וּ ת, ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְבּ דּ חק
יתּפ ט וּ  ׁש א וּ כדי  אוֹ תוֹ . הרגוּ  הדּ עת , בּ אבּ וּ ד ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהּמ לאכה
ׁש אריה וּ פר ׁש וּ ה אדם, בּ ני  ׁש ל הרע יצר עיני  את ס ּמ א וּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָבּ ערי וֹ ת,
צוח מּמ נּ וּ , נׁש ר  ׁש ל אחת בּ נימה  אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּת פסוּ  זרה, עבוֹ דה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל 
ׁש ל  בּ כלי אוֹ תוֹ  הכניסוּ  זה מוּ ם ּפ רסה. מא וֹ ת  אר בּ ע עד ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַקוֹ ל

בּ וֹ  לק יּ ם בּ אׁש , אוֹ תוֹ  ושׂ רפוּ  קוֹ לוֹ , בּ וֹ  נ ׁש מע וא ז)עפרת, (דברים ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ אׁש . ּת שׂ רפוּ ן אהיהם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְּפ סילי 

ימל מל מל ה' עמי ג'  ְְְִִִֶֶַַָָָעני

ועדה ' ע וֹ לם טז)מל בראשית:(י, פ' בראשית לד.)[זוהר ](דף  ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

מל  ה' כּ תוּ ב ועד .[שנינו] לעוֹ לם  ֹימלו ה ' מל ה'  ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
למּט ה. -  ֹימלו ה' בּ אמצע. - מל ה' למעלה. - מל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶה'

תהלי זוהר 

יתה 69זוהר הלימוד תשרי סדר יח ליו

יתהלי מזמור  | לחודש  ב | ראשו ספר 

:אזנ ּת קׁש יב עוֹ דיחלבּ ם יוֹ סיף בּ ל וד יתוֹ ם לׁש ּפ ט 
הארץ: מן ׁש  אנוֹ  לערץ

ה' אמר, אחא העלינה]רבּ י החכמה זו עוֹ לם[נ"א: זה - מל ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
י שׂ ראל . תפארת זוֹ  -  מל ה' הבּ א. העוֹ לם ׁש הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

הבּ רית ארוֹ ן זה -  ֹימלו חכמה ה' זו מלך ה' אמר, אחא ר' [נ "א: ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌
תפארת  זו ימלוך ה' הבא, עולם שהוא העליון עולם זה  מלך ה' עליונה,

למעלה,ישראל] מ לּ מּט ה אוֹ תם והחזיר דּ וד אחר  זמן בּ א .ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
י)ואמר  למּט ה.(תהלים -  מל ה ' ועד '. עוֹ לם  מל 'ה' ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וקיּ וּ ם התועדוּ ת ׁש ם למעלה. - ועד בּ אמצע. - ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָעוֹ לם
למּט ה. -  ֹימל ו למעלה. - מל הכּ ל. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ׁש למ וּ ת 



תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד70 תשרי סדר יח ליו

יאתהלי מזמור  | לחודש  ב  | ראשו ספר 

בּ יהואיא לדוד ּת אמרוּ למנצּ ח אי חסיתי 
צּפ וֹ ר:(נודו)לנפׁש י הרכם הרׁש עיםבנוּ די הנּ ה כּ י 

אפל בּ מוֹ  לירוֹ ת יתר על חצּ ם כּ וֹ ננוּ  קׁש ת ידרכוּ ן
לב: ּפ על:ג ליׁש רי מה צדּ יק יהרסוּ ן התוֹ ת כּ י 

יהויהוד  קדׁש וֹ  בּ מיםבּ היכל 
אדם: בּ ני יבחנוּ  עפעּפ יו יחזוּ  עיניו יהוהכּ סאוֹ  

נפׁש וֹ : שׂ נאה חמס ואהב ורׁש ע יבחן עלוצדּ יק ימטר 

האויבי לאבד
וגו' חסיתי  א)בה ' יא ]:(יא, לפרק תהלי טוב[שימוש הוא המזמור זה 

וסכנות. רעי ואנשי רעות רוחות נגד

תהלי שימוש

מ ד   עיהר את  ולא  יקיה את לא  מעני  אינ ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹה"ה 

ואהב ה ' ורׁש ע  יבחן  ה)צ דּ יק  תולדות:(יא, פ' בראשית (דף[זוהר ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌

רבּ י ]קלט:) וגוֹ '. הראׁש וֹ ן  הרעב  מלּ בד  בּ ארץ רעב ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַויהי
ואמר, ּפ תח יא)יהוּ דה ואהב(שם ורׁש ע יבחן צדּ יק נחש]'ה ' [ר"ת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌

מ כּ ּמ ה נפׁש וֹ '. שׂ נאה מתּק נים,חמס הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ע שׂ י ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
כּ כּ תוּ ב והאמת, הדּ ין על הכּ ל - עוֹ שׂ ה הוּ א מה (דבריםוכל  ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

עול לב ) ואין אמוּ נה אל מׁש ּפ ט דּ רכיו כל כּ י ּפ עלוֹ  ּת מים  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהצּ וּ ר 
הוּ א. ויׁש ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק

עד בּ א הראׁש וֹ ן  אדם את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  דן  א ראה , ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
 לדר וּ רצוֹ נוֹ  ל בּ וֹ  יסטה ׁש א לתוֹ עלּת וֹ  אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש צּ וּ ה 
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כּ וֹ סם: מנת זלעפוֹ ת ורוּ ח וגפרית אׁש  ּפ חים רׁש עים

מצווֹ ת על  ועבר נ ׁש מר , א והוּ א יּט מא, ׁש א כּ די ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת
כּ ראוּ י  אוֹ תוֹ  דן א זה כּ ל  ועם בּ דין. אוֹ ת וֹ  דּ ן כּ ן ואחר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲאדוֹ נוֹ ,
ׁש נים, אלף ׁש הוּ א אחד י וֹ ם והתקיּ ם רגזוֹ  את עּמ וֹ  והארי ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְל וֹ ,
לוֹ  היה ׁש א ,הּמ ל לדוד ׁש ּמ סר  ׁש נים ׁש בעים לאוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּפ רט

כן כּ מוֹ  כּ ל וּ ם. הרעים מעצמוֹ  כּ מעשׂ יו  האדם את דן אינוֹ  ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אלּ א  להתק יּ ם, העוֹ לם יכ וֹ ל  א  ּכ ׁש אם  תמיד , עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א 
י וֹ תר רׁש עים ועם צדּ יקים, עם  רגז וֹ   מארי הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש למה,מהצּ דּ יקים  בתׁש וּ בה ׁש יּ ׁש וּ בוּ  כּ די הר ׁש עים עם . ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
כּ כּ תוּ ב הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם לג )ׁש יּ תקיּ מוּ  אני (יחזקאל חי  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

וחיה. מדּ רכּ וֹ  ר ׁש ע  בּ ׁש וּ ב אם כּ י  וגוֹ ' אחּפ ץ אם וגוֹ ' ה' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְנאם
את להם  מארי כּ ן ועל הבּ א. בּ עוֹ לם וחיה הזּ ה, בּ ע וֹ לם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוחיה
ׁש הוֹ ציא כּ מוֹ  בּ ע וֹ לם טוֹ ב גּ זע  מהם  ׁש יּ צא כּ די  אוֹ  ּת מיד. ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌רגזוֹ 
לעוֹ לם. ט וֹ ב וחלק  וׁש רׁש  ט וֹ ב גזע ׁש הוּ א מּת רח, אברהם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
בּ כל  ּת מיד  הצּ דּ יקים עם מדקדּ ק  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 
ימינה יסטוּ  ׁש א יוֹ דע  ׁש הוּ א מ וּ ם עוֹ שׂ ים, ׁש הם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ים
ה וּ א ׁש הרי  בּ ׁש בילוֹ , א אוֹ תם, בּ וֹ חן  ּכ וּ מוּ ם ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְוּ שׂ מאלה ,
רא ׁש ם להרים כּ די א לּ א ׁש לּ הם , האמוּ נה וכח היּ צר את ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵי וֹ דע

ׁש כּ תוּ ב  לאברהם, ל וֹ  עשׂ ה זה כּ מוֹ  כב )בּ ׁש בילם . (בראשית ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
נּס ה זּ ה  מה אברהם. את נ ּס ה כּ מ וֹ והאהים נס, הרמת ? ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

סב )ׁש נּ אמר  העוֹ לם.(ישעיה בּ כל דּ גלוֹ  הרים נס, שׂ אוּ  נס, הרימוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ  נתבּ אר , ׁש זּ ה גּ ב על הריםואף  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה ׁש ביל ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד70 תשרי סדר יח ליו

יאתהלי מזמור  | לחודש  ב  | ראשו ספר 

בּ יהואיא לדוד ּת אמרוּ למנצּ ח אי חסיתי 
צּפ וֹ ר:(נודו)לנפׁש י הרכם הרׁש עיםבנוּ די הנּ ה כּ י 

אפל בּ מוֹ  לירוֹ ת יתר על חצּ ם כּ וֹ ננוּ  קׁש ת ידרכוּ ן
לב: ּפ על:ג ליׁש רי מה צדּ יק יהרסוּ ן התוֹ ת כּ י 

יהויהוד  קדׁש וֹ  בּ מיםבּ היכל 
אדם: בּ ני יבחנוּ  עפעּפ יו יחזוּ  עיניו יהוהכּ סאוֹ  

נפׁש וֹ : שׂ נאה חמס ואהב ורׁש ע יבחן עלוצדּ יק ימטר 

האויבי לאבד
וגו' חסיתי  א)בה ' יא ]:(יא, לפרק תהלי טוב[שימוש הוא המזמור זה 

וסכנות. רעי ואנשי רעות רוחות נגד

תהלי שימוש

מ ד   עיהר את  ולא  יקיה את לא  מעני  אינ ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹה"ה 

ואהב ה ' ורׁש ע  יבחן  ה)צ דּ יק  תולדות:(יא, פ' בראשית (דף[זוהר ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌

רבּ י ]קלט:) וגוֹ '. הראׁש וֹ ן  הרעב  מלּ בד  בּ ארץ רעב ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַויהי
ואמר, ּפ תח יא)יהוּ דה ואהב(שם ורׁש ע יבחן צדּ יק נחש]'ה ' [ר"ת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌

מ כּ ּמ ה נפׁש וֹ '. שׂ נאה מתּק נים,חמס הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ע שׂ י ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
כּ כּ תוּ ב והאמת, הדּ ין על הכּ ל - עוֹ שׂ ה הוּ א מה (דבריםוכל  ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

עול לב ) ואין אמוּ נה אל מׁש ּפ ט דּ רכיו כל כּ י ּפ עלוֹ  ּת מים  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהצּ וּ ר 
הוּ א. ויׁש ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק

עד בּ א הראׁש וֹ ן  אדם את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  דן  א ראה , ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
 לדר וּ רצוֹ נוֹ  ל בּ וֹ  יסטה ׁש א לתוֹ עלּת וֹ  אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש צּ וּ ה 
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כּ וֹ סם: מנת זלעפוֹ ת ורוּ ח וגפרית אׁש  ּפ חים רׁש עים

מצווֹ ת על  ועבר נ ׁש מר , א והוּ א יּט מא, ׁש א כּ די ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת
כּ ראוּ י  אוֹ תוֹ  דן א זה כּ ל  ועם בּ דין. אוֹ ת וֹ  דּ ן כּ ן ואחר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲאדוֹ נוֹ ,
ׁש נים, אלף ׁש הוּ א אחד י וֹ ם והתקיּ ם רגזוֹ  את עּמ וֹ  והארי ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְל וֹ ,
לוֹ  היה ׁש א ,הּמ ל לדוד ׁש ּמ סר  ׁש נים ׁש בעים לאוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּפ רט

כן כּ מוֹ  כּ ל וּ ם. הרעים מעצמוֹ  כּ מעשׂ יו  האדם את דן אינוֹ  ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אלּ א  להתק יּ ם, העוֹ לם יכ וֹ ל  א  ּכ ׁש אם  תמיד , עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א 
י וֹ תר רׁש עים ועם צדּ יקים, עם  רגז וֹ   מארי הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש למה,מהצּ דּ יקים  בתׁש וּ בה ׁש יּ ׁש וּ בוּ  כּ די הר ׁש עים עם . ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
כּ כּ תוּ ב הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם לג )ׁש יּ תקיּ מוּ  אני (יחזקאל חי  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

וחיה. מדּ רכּ וֹ  ר ׁש ע  בּ ׁש וּ ב אם כּ י  וגוֹ ' אחּפ ץ אם וגוֹ ' ה' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְנאם
את להם  מארי כּ ן ועל הבּ א. בּ עוֹ לם וחיה הזּ ה, בּ ע וֹ לם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוחיה
ׁש הוֹ ציא כּ מוֹ  בּ ע וֹ לם טוֹ ב גּ זע  מהם  ׁש יּ צא כּ די  אוֹ  ּת מיד. ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌רגזוֹ 
לעוֹ לם. ט וֹ ב וחלק  וׁש רׁש  ט וֹ ב גזע ׁש הוּ א מּת רח, אברהם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
בּ כל  ּת מיד  הצּ דּ יקים עם מדקדּ ק  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 
ימינה יסטוּ  ׁש א יוֹ דע  ׁש הוּ א מ וּ ם עוֹ שׂ ים, ׁש הם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ים
ה וּ א ׁש הרי  בּ ׁש בילוֹ , א אוֹ תם, בּ וֹ חן  ּכ וּ מוּ ם ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְוּ שׂ מאלה ,
רא ׁש ם להרים כּ די א לּ א ׁש לּ הם , האמוּ נה וכח היּ צר את ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵי וֹ דע

ׁש כּ תוּ ב  לאברהם, ל וֹ  עשׂ ה זה כּ מוֹ  כב )בּ ׁש בילם . (בראשית ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
נּס ה זּ ה  מה אברהם. את נ ּס ה כּ מ וֹ והאהים נס, הרמת ? ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

סב )ׁש נּ אמר  העוֹ לם.(ישעיה בּ כל דּ גלוֹ  הרים נס, שׂ אוּ  נס, הרימוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ  נתבּ אר , ׁש זּ ה גּ ב על הריםואף  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה ׁש ביל ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

תהלי זוהר 
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את נּס ה ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כלּ ם . בּ עיני  אברהם ׁש ל דּ גלוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶאת
דּ גל  את להרים כּ די הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש   ּכ אף ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם.
העוֹ לם. בּ כל  ראׁש ם את להרים אוֹ תם בּ וֹ חן הוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,

הּט עם מה יבחן, ׁש הּק דוֹ ׁש צדּ יק מוּ ם ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  אמר ? ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
כּ תוּ ב  מה בּ צּ דּ יקים, כּ ׁש ּמ תרצּ ה הוּ א,  ּנג )?בּ רו וה'(ישעיה ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

ׁש ל  ׁש רצוֹ נוֹ  מ וּ ם אבל וּ בארוּ הוּ . החלי , דּ כּ אוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָחפץ 
בּ גּ וּ ף  אבל בּ נּ ׁש מה, אלּ א מתרצּ ה א הוּ א  ּבּ רו ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אינוֹ  והגּ וּ ף  מעלה, ׁש ל  לנּ ׁש מה דּ וֹ מה הנּ ׁש מה ׁש הרי  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶא .
בּ סוֹ ד  היא הגּ וּ ף ׁש דּ מוּ ת גּ ב על ואף למעלה, להאחז ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָראוּ י

◌ְ◌ֶעלי וֹ ן.

מנּ ׁש מתוּ בא מר צּ ה  הוּ א  ּּב רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ּב זמן  וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

להנוֹ ת כּ די [להאיר]האדם  הגּ וּ ף את מ כּ ה הוּ א בּ ּה , ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ה נּ ׁש מה ה גּ וּ ף, עם הנּ ׁש מה בּ עוֹ ד ׁש הרי הנּ ׁש מה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ׁש ט

רע יׁש  ׁש כּ אׁש ר  לׁש ט. יכ וֹ לה ה נּ ׁש מה[נשבר]א לגּ וּ ף, ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יבחן  צדּ יק זּ ה מה  יבחן, צדּ יק ׁש נּ אמר ׁש וֹ לטת. כּ מוֹ  (ישעיה? ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

בּ חן כח) כּ אבן אוֹ תוֹ . מחזּ ק יבחן, צדּ יק  גּ ם  ּכ בּ חן. ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֶאבן
חמס  ואהב 'ורׁש ע יבחן. צדּ יק גּ ם  ּכ יקרת, ּפ נּ ת ׁש היא ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ וֹ 

נפ ׁש וֹ ' יא)שׂ נאה נפׁש וֹ (תהלים שׂ נאה זּ ה מה על . התעלה ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌
הר ׁש ע  את שׂ וֹ נאת ׁש נּ פׁש וֹ  הוּ א הוּ א  ּבּ ר ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש   ַדּ עּת◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

שׂ נאההה וּ א בּ ּה , ּת לוּ יוֹ ת הנּ ׁש מ וֹ ת ׁש כּ ל  דּ ר גּ ה אוֹ תּה  אלּ א ? ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ר וֹ צה א כּ לל, אוֹ תּה  ר וֹ צה ׁש א ההוּ א הרׁש ע ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַנפ ׁש וֹ 
כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם הבּ א, בּ ע וֹ לם וא ה זּ ה  בּ עוֹ לם א  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תּה 
שׂ נאה אחר דּ בר  ו דּ אי. נפׁש וֹ , שׂ נאה  חמס ואהב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְורׁש ע

תהלי זוהר 
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יהוז צדּ יק פנימוֹ :כּ י יחזוּ  יׁש ר אהב צדקוֹ ת 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ו)נפׁש וֹ , וּ מוּ ם(עמוס בּ נפ ׁש וֹ , יהוה אדני  נׁש בּ ע ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
יבחן. צדּ יק  ָּכ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אוֹ תוֹ בּ א  צוּ ה האדם, את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
למעלה. בּ דרגּ תוֹ  התעלּ ה חכמה, לוֹ  נתן ל וֹ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְלהיטיב
מה כּ ל וׁש כח בּ וֹ , ונדבּ ק הרע היּ צר  ּת ׁש וּ קת ראה למּט ה, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ רד

בּ התחלה[שהסתכל]התעלּ ה  נח, בּ א ר בּ וֹ . ׁש ל  העליוֹ ן בּ כּ ב וֹ ד ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ו)כּ תוּ ב  למּט ה,(בראשית ירד  ּכ ואחר  היה, ּת מים צדּ יק איׁש  נח ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

והׁש ּת כּ ר מּמ נּ וּ  וׁש תה אחד, מיּ וֹ ם צלוּ ל , ׁש א חזק יין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוראה
ו  היּ ין מן ויּ ׁש ּת  כּ כּ תוּ ב בּ אוהתגּ לּ ה , אהה.  ֹבּ ת ו ויּ תגּ ל יּ ׁש כּ ר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌

ויהי   ּכ אחר  ר בּ וֹ נ וֹ . בּ כבוֹ ד והסּת כּ ל  בּ חכמה, התעלּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם,
בּ ארץ  הרעב כבד כּ י  ׁש ם לגוּ ר מצרימה אברם  ויּ רד בּ ארץ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָרעב

 ּכ אחר כּ תוּ ב מה  וכל וגוֹ '. וא ׁש ּת וֹ  הוּ א מּמ צרים אברם ויּ על ? ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש היתה הראׁש וֹ נה לדר גּ תוֹ  והתע לּ ה הנּ ג בּ ה, עּמ וֹ  ולוֹ ט לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר
מה יצחק, בּ א בׁש לוֹ ם. ויצא בּ ׁש לוֹ ם ונכנס בּ ראׁש וֹ נה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ וֹ 

יצחק כּ תוּ ב  והל וגוֹ ', הראׁש וֹ ן הרעב מלּ בד בּ ארץ רעב ויהי  ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ חן הצּ דּ יקים כּ ל  ואת בּ ׁש ל וֹ ם.  ּכ אחר מם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתעלּ ה
הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם ראׁש ם את להרים כּ די הוּ א,  ָּבּ רו◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ימיו  הת נראה  לא  יחאי  ר  מע ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹרי 

פנימוֹ ּכ י יחז וּ  יׁש ר אהב צדקוֹ ת ה' ז)צדּ יק פ':(יא, ויקרא [זוהר ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌

ט"ו.)ויקרא הּק ׁש ת](דף מתגּ לּ ה ׁש א צדּ יק לחסיד  סימן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמכּ אן

תהלי זוהר 
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את נּס ה ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כלּ ם . בּ עיני  אברהם ׁש ל דּ גלוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶאת
דּ גל  את להרים כּ די הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש   ּכ אף ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם.
העוֹ לם. בּ כל  ראׁש ם את להרים אוֹ תם בּ וֹ חן הוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,

הּט עם מה יבחן, ׁש הּק דוֹ ׁש צדּ יק מוּ ם ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  אמר ? ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
כּ תוּ ב  מה בּ צּ דּ יקים, כּ ׁש ּמ תרצּ ה הוּ א,  ּנג )?בּ רו וה'(ישעיה ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

ׁש ל  ׁש רצוֹ נוֹ  מ וּ ם אבל וּ בארוּ הוּ . החלי , דּ כּ אוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָחפץ 
בּ גּ וּ ף  אבל בּ נּ ׁש מה, אלּ א מתרצּ ה א הוּ א  ּבּ רו ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אינוֹ  והגּ וּ ף  מעלה, ׁש ל  לנּ ׁש מה דּ וֹ מה הנּ ׁש מה ׁש הרי  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶא .
בּ סוֹ ד  היא הגּ וּ ף ׁש דּ מוּ ת גּ ב על ואף למעלה, להאחז ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָראוּ י

◌ְ◌ֶעלי וֹ ן.

מנּ ׁש מתוּ בא מר צּ ה  הוּ א  ּּב רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ּב זמן  וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

להנוֹ ת כּ די [להאיר]האדם  הגּ וּ ף את מ כּ ה הוּ א בּ ּה , ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ה נּ ׁש מה ה גּ וּ ף, עם הנּ ׁש מה בּ עוֹ ד ׁש הרי הנּ ׁש מה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ׁש ט

רע יׁש  ׁש כּ אׁש ר  לׁש ט. יכ וֹ לה ה נּ ׁש מה[נשבר]א לגּ וּ ף, ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יבחן  צדּ יק זּ ה מה  יבחן, צדּ יק ׁש נּ אמר ׁש וֹ לטת. כּ מוֹ  (ישעיה? ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

בּ חן כח) כּ אבן אוֹ תוֹ . מחזּ ק יבחן, צדּ יק  גּ ם  ּכ בּ חן. ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֶאבן
חמס  ואהב 'ורׁש ע יבחן. צדּ יק גּ ם  ּכ יקרת, ּפ נּ ת ׁש היא ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ וֹ 

נפ ׁש וֹ ' יא)שׂ נאה נפׁש וֹ (תהלים שׂ נאה זּ ה מה על . התעלה ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌
הר ׁש ע  את שׂ וֹ נאת ׁש נּ פׁש וֹ  הוּ א הוּ א  ּבּ ר ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש   ַדּ עּת◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

שׂ נאההה וּ א בּ ּה , ּת לוּ יוֹ ת הנּ ׁש מ וֹ ת ׁש כּ ל  דּ ר גּ ה אוֹ תּה  אלּ א ? ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ר וֹ צה א כּ לל, אוֹ תּה  ר וֹ צה ׁש א ההוּ א הרׁש ע ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַנפ ׁש וֹ 
כּ תוּ ב   ּכ וּ מוּ ם הבּ א, בּ ע וֹ לם וא ה זּ ה  בּ עוֹ לם א  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תּה 
שׂ נאה אחר דּ בר  ו דּ אי. נפׁש וֹ , שׂ נאה  חמס ואהב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְורׁש ע
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יהוז צדּ יק פנימוֹ :כּ י יחזוּ  יׁש ר אהב צדקוֹ ת 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ו)נפׁש וֹ , וּ מוּ ם(עמוס בּ נפ ׁש וֹ , יהוה אדני  נׁש בּ ע ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
יבחן. צדּ יק  ָּכ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אוֹ תוֹ בּ א  צוּ ה האדם, את הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
למעלה. בּ דרגּ תוֹ  התעלּ ה חכמה, לוֹ  נתן ל וֹ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְלהיטיב
מה כּ ל וׁש כח בּ וֹ , ונדבּ ק הרע היּ צר  ּת ׁש וּ קת ראה למּט ה, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ רד

בּ התחלה[שהסתכל]התעלּ ה  נח, בּ א ר בּ וֹ . ׁש ל  העליוֹ ן בּ כּ ב וֹ ד ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ו)כּ תוּ ב  למּט ה,(בראשית ירד  ּכ ואחר  היה, ּת מים צדּ יק איׁש  נח ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

והׁש ּת כּ ר מּמ נּ וּ  וׁש תה אחד, מיּ וֹ ם צלוּ ל , ׁש א חזק יין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוראה
ו  היּ ין מן ויּ ׁש ּת  כּ כּ תוּ ב בּ אוהתגּ לּ ה , אהה.  ֹבּ ת ו ויּ תגּ ל יּ ׁש כּ ר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌

ויהי   ּכ אחר  ר בּ וֹ נ וֹ . בּ כבוֹ ד והסּת כּ ל  בּ חכמה, התעלּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם,
בּ ארץ  הרעב כבד כּ י  ׁש ם לגוּ ר מצרימה אברם  ויּ רד בּ ארץ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָרעב

 ּכ אחר כּ תוּ ב מה  וכל וגוֹ '. וא ׁש ּת וֹ  הוּ א מּמ צרים אברם ויּ על ? ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש היתה הראׁש וֹ נה לדר גּ תוֹ  והתע לּ ה הנּ ג בּ ה, עּמ וֹ  ולוֹ ט לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר
מה יצחק, בּ א בׁש לוֹ ם. ויצא בּ ׁש לוֹ ם ונכנס בּ ראׁש וֹ נה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ וֹ 

יצחק כּ תוּ ב  והל וגוֹ ', הראׁש וֹ ן הרעב מלּ בד בּ ארץ רעב ויהי  ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ חן הצּ דּ יקים כּ ל  ואת בּ ׁש ל וֹ ם.  ּכ אחר מם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתעלּ ה
הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם ראׁש ם את להרים כּ די הוּ א,  ָּבּ רו◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ימיו  הת נראה  לא  יחאי  ר  מע ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹרי 

פנימוֹ ּכ י יחז וּ  יׁש ר אהב צדקוֹ ת ה' ז)צדּ יק פ':(יא, ויקרא [זוהר ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌

ט"ו.)ויקרא הּק ׁש ת](דף מתגּ לּ ה ׁש א צדּ יק לחסיד  סימן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמכּ אן
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ה וּ א וּ מי  הזּ את. לאוֹ ת בּ ימיו העוֹ לם צרי וא בּ ימיו, ?הזּ וֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌
רבּ י  כּ מוֹ  עליו , להגן וראוּ י הע וֹ לם על רחמים ׁש ּמ בּק ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶאוֹ תוֹ 
הזּ את, האוֹ ת את בּ ימיו העוֹ לם צרי ׁש א י וֹ חאי , בּ ן ֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
ׁש נּ גזרה גזרה היתה ׁש א בּ עוֹ לם. סימן א וֹ ת  היה הוּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ׁש כּ תוּ ב  מה והינוּ  אוֹ תּה , מבּט ל  ׁש א למעלה העוֹ לם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל 

כג ) ב  וּ מי (שמואל  בּ אדם. מוֹ ׁש ל הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ אדם. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵמוֹ ׁש ל
כּ ביכוֹ ל  ה וּ א   ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  ה וּ אמוֹ ׁש ל  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  צ דּ יק . ? ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מב ּט ל . והוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵגּ וֹ זר ,

הדּ לתּכ מ וֹ  על יוֹ ׁש ב היה אחד ׁש יּ וֹ ם יוֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ער  מאירה,(מערת)ׁש ל ׁש המׁש  וראה עיניו הרים ל וֹ ד, ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ונראה האוֹ ר,  נחׁש בּ ינתים ּפ עמים. ׁש ׁש  אוֹ ר ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהס ּת ירה
בּ ני , אחרי בּ א בּ נוֹ , אלעזר  לרבּ י  לוֹ  אמר וירק. ׁש חר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַבמ ׁש 
ה וּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  למעלה, גזרה נגזרה ודּ אי  ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונראה

ׁש ׁש  ׁש וּ דּ אי לי, להוֹ דיע ׁש נּ גזרר וֹ צה הדּ בר  אוֹ תוֹ  ּת ל וּ י יוֹ ם ים ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש ּמ וֹ דיע  עד עוֹ שׂ ה אינ וֹ  הוּ א   ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ג )לצּ דּ יקים. כּ י (עמוס דּ בר  אהים ה' יעשׂ ה א כּ י  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
נכנסוּ  הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד הנּ ביאים. עבדיו אל סוֹ דוֹ  גּ לה  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִאם

ּפ תוּ ח, וּ פיו בּ א, ׁש היה אחד  נחׁש  ראוּ  כּ רם. לוחש לא וֹ ת וֹ  (והיה ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ידוֹ בלשונו) והכּ ה ׁש מע וֹ ן רבּ י בּ גדיו נער  בּ עפר . בּ ארץ ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְולוֹ הט

לׁש וֹ נוֹ  וראה ּפ יו את הנמי הנּ חׁש , ׁש כ הנּ חׁש , ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְבּ ראׁש 
העליוֹ ן  הנּ חׁש  לאוֹ תוֹ  ואמר ל נחׁש , נחׁש  לוֹ : אמר ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶרוֹ חׁש ת.
ראׁש וֹ  את  הכניס בּ עוֹ לם. מצ וּ י יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
חזר ׁש ה ּת חּת וֹ ן כּ ׁש ם אני, גּ וֹ זר ואמר : אחד , עפר ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְלנקב

תהלי זוהר 
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רבּ י  רחׁש  ר בּ ה. ּת הוֹ ם לנקב יחזר העליוֹ ן  ּכ העפר , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְלנקב
ממנּ י  אחד : קוֹ ל ׁש מעוּ  מתּפ ללים, ׁש היוּ  עד בּ תפלּ ה. ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
ׁש וֹ ר וֹ ת א הּמ ׁש חיתים  ׁש ל ה ּמ כּ וֹ ת למקוֹ מכם. הכּ נסוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות,
רבּ י  אׁש רי א וֹ תן . בּ ּט ל  יוֹ חאי  בּ ן ׁש מע וֹ ן רבּ י  ׁש הרי  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
בּ מ ׁש ה העוֹ לם. בּ ני כּ ל על בכב וֹ ד ר וֹ צה ׁש רבּ וֹ נ ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,

לב )כּ תוּ ב ּפ ר גּ וֹ ד ,(שמות אוֹ תוֹ  ׁש אחז ׁש ּמ ׁש מע  וגוֹ ', מׁש ה ויחל  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
גּ וֹ זר, הוּ א מק יּ ם. הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  גּ וֹ זר, ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
החוֹ ר. אוֹ תוֹ  ועבר  ה מ ׁש  ׁש האיר ראה  ּכ בּ ין מב ּט ל . ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
ודרׁש , לביתוֹ  נכנס התבּ ם. ׁש העוֹ לם ודּ אי  ׁש מע וֹ ן, רבּ י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

יא) הּט עם(תהלים  מה פנימוֹ . יחז וּ  יׁש ר אהב  צדקוֹ ת ה' צ דּ יק ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִכּ י
אהב  צדקוֹ ת ה' צ דּ יק זּ הכּ י מה פנימוֹ . יחזוּ  ׁש יּ ׁש ר  מ וּ ם ? ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌

לבּק ׁש פנימ וֹ  ׁש צּ ריכים העוֹ לם, כּ ל ׁש ל העליוֹ נים הּפ נים ? ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ נוֹ , אלעזר רבּ י  לוֹ  אמר  צּ ריכים. מה כּ ל  על מּמ נּ וּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
יחזוּ . יׁש רים  אוֹ  פנימ וֹ , יחזה יׁש ר להיוֹ ת צרי היה , ּכ ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִאם

יחזוּ  יׁש ר  זּ ה ׁש ל מה קדם ימי  ׁש אוֹ תם עליוֹ ן סוֹ ד לוֹ , אמר ? ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש הם ז"א, ׁש ל עוֹ לם  וימי  הנּ סּת רים. כּ ל נסּת ר  הּק דוֹ ׁש , ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יק

ּפ נימוֹ , לראוֹ ת.(שהם)נקראים  צּ רי מה יׁש ר  בּ דר רוֹ אים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ורוֹ אה בּ ע וֹ לם מׁש גּ יח הוּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש נינוּ ,
העּת יק  מתגּ לּ ה למּט ה, האדם בּ ני ׁש ל  מעשׂ יהם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש רים

הּפ  אוֹ תם כּ ל וּ מסּת כּ לים אנ ּפ ין, בּ זעיר  בּ פניםהּק דוֹ ׁש  נים ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש ּמ תבּ רכים הּט עם מה מת בּ רכים. וכלּ ם  מוּ םנסּת רים, ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ימינה סוֹ טים ׁש א י ׁש ר, בּ דר באלּ וּ  א לּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת כּ לים
מתבּ רכים וכלּ ם פנימוֹ . יחזוּ  י ׁש ר ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְוּ שׂ מאלה .
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ה וּ א וּ מי  הזּ את. לאוֹ ת בּ ימיו העוֹ לם צרי וא בּ ימיו, ?הזּ וֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌
רבּ י  כּ מוֹ  עליו , להגן וראוּ י הע וֹ לם על רחמים ׁש ּמ בּק ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶאוֹ תוֹ 
הזּ את, האוֹ ת את בּ ימיו העוֹ לם צרי ׁש א י וֹ חאי , בּ ן ֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
ׁש נּ גזרה גזרה היתה ׁש א בּ עוֹ לם. סימן א וֹ ת  היה הוּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ׁש כּ תוּ ב  מה והינוּ  אוֹ תּה , מבּט ל  ׁש א למעלה העוֹ לם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל 

כג ) ב  וּ מי (שמואל  בּ אדם. מוֹ ׁש ל הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ אדם. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵמוֹ ׁש ל
כּ ביכוֹ ל  ה וּ א   ּבּ רו בּ ּק דוֹ ׁש  ה וּ אמוֹ ׁש ל  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  צ דּ יק . ? ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מב ּט ל . והוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵגּ וֹ זר ,

הדּ לתּכ מ וֹ  על יוֹ ׁש ב היה אחד ׁש יּ וֹ ם יוֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ער  מאירה,(מערת)ׁש ל ׁש המׁש  וראה עיניו הרים ל וֹ ד, ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ונראה האוֹ ר,  נחׁש בּ ינתים ּפ עמים. ׁש ׁש  אוֹ ר ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהס ּת ירה
בּ ני , אחרי בּ א בּ נוֹ , אלעזר  לרבּ י  לוֹ  אמר וירק. ׁש חר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַבמ ׁש 
ה וּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  למעלה, גזרה נגזרה ודּ אי  ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונראה

ׁש ׁש  ׁש וּ דּ אי לי, להוֹ דיע ׁש נּ גזרר וֹ צה הדּ בר  אוֹ תוֹ  ּת ל וּ י יוֹ ם ים ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש ּמ וֹ דיע  עד עוֹ שׂ ה אינ וֹ  הוּ א   ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ג )לצּ דּ יקים. כּ י (עמוס דּ בר  אהים ה' יעשׂ ה א כּ י  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
נכנסוּ  הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד הנּ ביאים. עבדיו אל סוֹ דוֹ  גּ לה  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִאם

ּפ תוּ ח, וּ פיו בּ א, ׁש היה אחד  נחׁש  ראוּ  כּ רם. לוחש לא וֹ ת וֹ  (והיה ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ידוֹ בלשונו) והכּ ה ׁש מע וֹ ן רבּ י בּ גדיו נער  בּ עפר . בּ ארץ ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְולוֹ הט

לׁש וֹ נוֹ  וראה ּפ יו את הנמי הנּ חׁש , ׁש כ הנּ חׁש , ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְבּ ראׁש 
העליוֹ ן  הנּ חׁש  לאוֹ תוֹ  ואמר ל נחׁש , נחׁש  לוֹ : אמר ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶרוֹ חׁש ת.
ראׁש וֹ  את  הכניס בּ עוֹ לם. מצ וּ י יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
חזר ׁש ה ּת חּת וֹ ן כּ ׁש ם אני, גּ וֹ זר ואמר : אחד , עפר ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְלנקב

תהלי זוהר 

יתה 75זוהר הלימוד תשרי סדר יט ליו

יאתהלי מזמור  | לחודש  ב  | ראשו ספר 

רבּ י  רחׁש  ר בּ ה. ּת הוֹ ם לנקב יחזר העליוֹ ן  ּכ העפר , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְלנקב
ממנּ י  אחד : קוֹ ל ׁש מעוּ  מתּפ ללים, ׁש היוּ  עד בּ תפלּ ה. ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
ׁש וֹ ר וֹ ת א הּמ ׁש חיתים  ׁש ל ה ּמ כּ וֹ ת למקוֹ מכם. הכּ נסוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות,
רבּ י  אׁש רי א וֹ תן . בּ ּט ל  יוֹ חאי  בּ ן ׁש מע וֹ ן רבּ י  ׁש הרי  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
בּ מ ׁש ה העוֹ לם. בּ ני כּ ל על בכב וֹ ד ר וֹ צה ׁש רבּ וֹ נ ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,

לב )כּ תוּ ב ּפ ר גּ וֹ ד ,(שמות אוֹ תוֹ  ׁש אחז ׁש ּמ ׁש מע  וגוֹ ', מׁש ה ויחל  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
גּ וֹ זר, הוּ א מק יּ ם. הוּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  גּ וֹ זר, ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
החוֹ ר. אוֹ תוֹ  ועבר  ה מ ׁש  ׁש האיר ראה  ּכ בּ ין מב ּט ל . ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
ודרׁש , לביתוֹ  נכנס התבּ ם. ׁש העוֹ לם ודּ אי  ׁש מע וֹ ן, רבּ י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

יא) הּט עם(תהלים  מה פנימוֹ . יחז וּ  יׁש ר אהב  צדקוֹ ת ה' צ דּ יק ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִכּ י
אהב  צדקוֹ ת ה' צ דּ יק זּ הכּ י מה פנימוֹ . יחזוּ  ׁש יּ ׁש ר  מ וּ ם ? ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌

לבּק ׁש פנימ וֹ  ׁש צּ ריכים העוֹ לם, כּ ל ׁש ל העליוֹ נים הּפ נים ? ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ נוֹ , אלעזר רבּ י  לוֹ  אמר  צּ ריכים. מה כּ ל  על מּמ נּ וּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
יחזוּ . יׁש רים  אוֹ  פנימ וֹ , יחזה יׁש ר להיוֹ ת צרי היה , ּכ ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִאם

יחזוּ  יׁש ר  זּ ה ׁש ל מה קדם ימי  ׁש אוֹ תם עליוֹ ן סוֹ ד לוֹ , אמר ? ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש הם ז"א, ׁש ל עוֹ לם  וימי  הנּ סּת רים. כּ ל נסּת ר  הּק דוֹ ׁש , ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יק

ּפ נימוֹ , לראוֹ ת.(שהם)נקראים  צּ רי מה יׁש ר  בּ דר רוֹ אים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ורוֹ אה בּ ע וֹ לם מׁש גּ יח הוּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש נינוּ ,
העּת יק  מתגּ לּ ה למּט ה, האדם בּ ני ׁש ל  מעשׂ יהם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש רים

הּפ  אוֹ תם כּ ל וּ מסּת כּ לים אנ ּפ ין, בּ זעיר  בּ פניםהּק דוֹ ׁש  נים ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש ּמ תבּ רכים הּט עם מה מת בּ רכים. וכלּ ם  מוּ םנסּת רים, ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ימינה סוֹ טים ׁש א י ׁש ר, בּ דר באלּ וּ  א לּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת כּ לים
מתבּ רכים וכלּ ם פנימוֹ . יחזוּ  י ׁש ר ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְוּ שׂ מאלה .

תהלי זוהר 
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וכל  העוֹ למוֹ ת. כּ ל ׁש ּמ תבּ רכים עד זה, את  זה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש קים
אחד . וּ ׁש מוֹ  אחד  ה' נקרא ואז כּ אחד, נמצאים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת
ואין  הּק דוֹ ׁש , העּת יק נסּת ר  מתרבּ ים, העוֹ לם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש חטאי 
בּ עוֹ לם, הדּ ינים מתע וֹ ררים ואז בּ פנים, ּפ נים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יחים
זהוּ  מתגּ לּ ה. וא סתוּ ם היּ מים ועּת יק עוֹ לים, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהכּ סאוֹ ת

ז)ׁש כּ תוּ ב ועּת יק (דניאל  הוּ רמוּ  ׁש הכּ סאוֹ ת עד רוֹ אה הייתי  ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הכּ תרים ׁש אוֹ תם הוּ רמוּ , ׁש הכּ סאוֹ ת עד י וֹ ׁש ב. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים
וּ מי  בּ קיּ וּ מם . להעמידם האחרים כּ ל את ׁש ּמ ׁש קים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים,

מהּפ כיםהם ואז מת גּ לּ ה. וא י וֹ ׁש ב היּ מים וע ּת יק האבוֹ ת . ? ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לדין. רחמים העוֹ לם ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים



תהלי זוהר 
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לדוד:איב מזמוֹ ר המינית על ׁש יעהבלמנצּ ח הוֹ  
יהומבּ ני אמוּ נים פּס וּ  כּ י חסיד גמר כּ י 

בּ לבג אדם: חלקוֹ ת שׂ פת רעהוּ  את איׁש  ידבּ רוּ  ׁש וא 
ידבּ רוּ : יהוד ולב חלקוֹ תיכרת שׂ פתי כּ ל 

יחלש שלא
וגו' חסיד גמר כי ה' ב)הושיעה יב]:(יב, לפרק תהלי טוב[שימוש

רעות. מעצות ושינצל האד יחטא שלא  לאמרו 

תהלי שימוש

וגו'""יכרת  חלקוֹ ת  שׂ פתי  ּכ ל ד )ה' ג':(יב, חלק זוהר  תורה; [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

נב:] דף מצורע רבי פ' וגו'". נגבּ יר ללׁש ננוּ  אמרוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ"אׁש ר
למען  חרב עוֹ נ וֹ ת חמה כּ י  חרב מּפ ני לכם "גּ וּ ר וּ  פתח: ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאבא

ׁש דּ וּ ן" כט )ּת דעוּ ן  יט, .(איוב  ֵ◌ְ◌ַ◌

העול כל על מיתה  נגזר הרע  לשו בעוו

להאשהבוא גרם להאשה , הנחש שאמר הרע  בלשון  וראה,
הרע  בלשון העולם, כל ועל  מיתה, עליהם לגזור ולאדם

חדּ ה" חרב "וּ לׁש וֹ נם ה)כתיב : נז, לכם(תהלים  "גּ וּ רוּ  לפיכך , ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
הרע. לשון מפני  חרב", ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

לה' בחרב  נידו בלשונו חרב לו שיש  מי

נג.] דף  מצורע פרשת ג' חלק "כּ י [זוהר מהו חרב", עוֹ נוֹ ת חמה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ"כּ י

תהלי זוהר 
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מחולק לימות השנה
ללימוד ש"ס דף היומי, דקה ביום, 

ומסודר ללימוד ברבים
להתחבר בדקה אחת לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

בו יבאר גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת 
שחיבר התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

אשר גילה סודות נפלאים בתורה, שבהם העולם קיים, 
והשאיר צנצנת המן ברכה לדור אחרון עקבתא דמשיחא להצילנו מגלות החיל הזה, 
ועל ידי זה תמלא הארץ דעה כמים לים מכסים, בגאולה השלימה במהרה ברחמים.

מעלתה - טהרתה - קדושתה - סגולתה

קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי, מדרשים, זוה"ק, תיקונים, 
ראשונים ואחרונים, ספרי שו"ת, ספרי בעשטה"ק ותלמידיו, 
האר"י,  בכתבי  הדבוקים  הספרדים  גדולי  ותלמידיו,  הגר"א 
כללים  מקומות,  ומראה  צדיקים  לאלף  קרוב  מוסר,  ספרי 

יסודיים ועיקריים בענין לימוד הזוהר והתיקונים. 
דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם, 
מדריך ומורה דרך, להתמיד בלימוד הזוהר, ולסיימו מידי שנה 

בשנה. 
היום עד  הדפוס  אור  ראה  לא  עדיין  זה  במקצוע  ענקי  אוסף 

תקותינו כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני ישראל, וזה 
יהי' פרי עמלי להביא הברכה לכל בית ישראל בכל מקום שהם. 

יצא לאור בס"ד חודש אלול תשע"ד
 לפ"ק - עיה"ק בית שמש תובב"א

מפעל הזוהר העולמי
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וכל  העוֹ למוֹ ת. כּ ל ׁש ּמ תבּ רכים עד זה, את  זה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש קים
אחד . וּ ׁש מוֹ  אחד  ה' נקרא ואז כּ אחד, נמצאים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת
ואין  הּק דוֹ ׁש , העּת יק נסּת ר  מתרבּ ים, העוֹ לם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש חטאי 
בּ עוֹ לם, הדּ ינים מתע וֹ ררים ואז בּ פנים, ּפ נים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יחים
זהוּ  מתגּ לּ ה. וא סתוּ ם היּ מים ועּת יק עוֹ לים, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהכּ סאוֹ ת

ז)ׁש כּ תוּ ב ועּת יק (דניאל  הוּ רמוּ  ׁש הכּ סאוֹ ת עד רוֹ אה הייתי  ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הכּ תרים ׁש אוֹ תם הוּ רמוּ , ׁש הכּ סאוֹ ת עד י וֹ ׁש ב. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים
וּ מי  בּ קיּ וּ מם . להעמידם האחרים כּ ל את ׁש ּמ ׁש קים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים,

מהּפ כיםהם ואז מת גּ לּ ה. וא י וֹ ׁש ב היּ מים וע ּת יק האבוֹ ת . ? ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לדין. רחמים העוֹ לם ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים
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לדוד:איב מזמוֹ ר המינית על ׁש יעהבלמנצּ ח הוֹ  
יהומבּ ני אמוּ נים פּס וּ  כּ י חסיד גמר כּ י 

בּ לבג אדם: חלקוֹ ת שׂ פת רעהוּ  את איׁש  ידבּ רוּ  ׁש וא 
ידבּ רוּ : יהוד ולב חלקוֹ תיכרת שׂ פתי כּ ל 

יחלש שלא
וגו' חסיד גמר כי ה' ב)הושיעה יב]:(יב, לפרק תהלי טוב[שימוש

רעות. מעצות ושינצל האד יחטא שלא  לאמרו 

תהלי שימוש

וגו'""יכרת  חלקוֹ ת  שׂ פתי  ּכ ל ד )ה' ג':(יב, חלק זוהר  תורה; [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

נב:] דף מצורע רבי פ' וגו'". נגבּ יר ללׁש ננוּ  אמרוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ"אׁש ר
למען  חרב עוֹ נ וֹ ת חמה כּ י  חרב מּפ ני לכם "גּ וּ ר וּ  פתח: ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאבא

ׁש דּ וּ ן" כט )ּת דעוּ ן  יט, .(איוב  ֵ◌ְ◌ַ◌

העול כל על מיתה  נגזר הרע  לשו בעוו

להאשהבוא גרם להאשה , הנחש שאמר הרע  בלשון  וראה,
הרע  בלשון העולם, כל ועל  מיתה, עליהם לגזור ולאדם

חדּ ה" חרב "וּ לׁש וֹ נם ה)כתיב : נז, לכם(תהלים  "גּ וּ רוּ  לפיכך , ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
הרע. לשון מפני  חרב", ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

לה' בחרב  נידו בלשונו חרב לו שיש  מי

נג.] דף  מצורע פרשת ג' חלק "כּ י [זוהר מהו חרב", עוֹ נוֹ ת חמה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ"כּ י

תהלי זוהר 
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לה' חרב  זו חרב ", עוֹ נוֹ ת לו חחמה יש חרב שלמדנו , ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
שכתוב : זהו לרשעים, דן  הוא שבו הוא, ברוך להקדוש

לה דם""חרב מלאה ו)' לד, בּ שׂ ר"(ישעיהו ּת אכל  "וחר בּ י (דברים, ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌
מב ) חרב,לב , עוֹ נוֹ ת חמה כּ י חרב  מּפ ני לכם "גּ וּ רוּ  ולפיכך ,ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

הוא שכך תדעו למען כתיב, שדין  ׁש דּ וּ ן ", ּת דעוּ ן ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְלמען
שמכלהטנידון  ההיא בחרב נידון בלשונו, חרב לו שיש מי 

הכל .

לבד  תשובה מועילה לא  הרע  לשו על 

קסא .] דף שלח פ ' ג ' חלק חטאי [זוהר כל וראה, בוא אמר, יצחק  רבי 
על  מלבד בתשובה, עליהם מכפר  הוא ברוך הקדוש העולם
שנאמר: ביארו, וכך חברו, על  רע שם שהוציא הרע, לשון

הּמ צרע" ּת וֹ רת ּת היה ב )"זאת  יד, של (ויקרא תורתו היא  זאת , ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌
רע  שם .ימוציא

לאר נכנסו  ולא במדבר אבותינו מתו הרע  לשו בגלל

נג.] דף מצורע פ' ג ' חלק הכל [זוהר שעל שמעון , רבי אמר וכך
שכתוב : לפי  הרע, לשון על מלבד הוא , ברוך הקדוש מוחל

לנוּ " אדוֹ ן מי  א ּת נוּ  שׂ פתינוּ  נגבּ יר  לל ׁש ננוּ  אמר וּ  ,יא"א ׁש ר  ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 

הדין.ח. מדת שהיא  המלכות  מדה ט .זו נידון שיהיה לדעת  פירוש
מדה. המצורע,י.כנגד תורת זאת  לומר  צריך שהיה  תהיה  תיבת  מדייק 

תהיה  זאת  שבודאי אלא אחרת, תרופה לו  שאין תרמז, תהיה מלת אבל
יטהר. יושב  אם  כך ואחר  שיצטרע  כופריא .ענשו, הוא שזה משמע

פרטית.בעיקר , השגחה שאין  לומר 

הזוהר זיו
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גּ דלוֹ ת: מדבּ רת נגבּ ירהלׁש וֹ ן ללׁש ננוּ  אמרוּ  אׁש ר 

אבותינו  על נגזר הרע, לשון אותו עשה כמה וראה, ובוא
לדורי  בכיה ונגזר  שאמרו , אלה ומתו לארץ, יכנסו שלא

דורות.

טומאה רוח  עליו מעורר הרע  לשו המדבר

כל רבי  לו מטמאים הרע , לשון שמוציא מי כל אמר , חייא
ההוא הרע שהדבור  לפי  מצורע, להיות  וראוי אבריו,
להטמא הבא ונטמא, עליו, טומאה רוח ונתעורר עולה,

אחר. ענין  נתעורר שלמטה  בהדבור אותו, מטמאים

ממנו  נפרעת  השכינה

"זא"תרבי  הּמ צרע", ּת וֹ רת ּת היה "זאת כתיב: אמר  ֹ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹיהודה
שם המוציא מאותו ממנו להפרע כנגדו, ודאי  ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה "

.יברע 

מתקבלת תפלתו אי

משמיענו "בּ יוֹ ם  מה הכּ הן" אל  והוּ בא  נשמע יגטהרתוֹ  אלא , ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌

תהלי זוהר 

הדין.יב . מידת המלכות על רמז והובא,יג .זא "ת תיבת ליה קשיא
תפלתו  נשדדה תשובה  שעשה שעד  מזה ומדייק יבא, לומר צריך שהיה
àלע "חיל הפסוק : יתקיים  תשובה שיעשה ידי ועל אחרא, ִַַָלסטרא 

"äì טו)ויקא כ, שלמעלה,(איוב הכהן  אל תפלתו ממילא  הובא  זה  ידי ועל  , ְִֶַ
יהודה  שרבי משמע ישראל , תפלות את  המקריב  מיכאל, המלאך שהוא

הזוהר זיו
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לה' חרב  זו חרב ", עוֹ נוֹ ת לו חחמה יש חרב שלמדנו , ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
שכתוב : זהו לרשעים, דן  הוא שבו הוא, ברוך להקדוש

לה דם""חרב מלאה ו)' לד, בּ שׂ ר"(ישעיהו ּת אכל  "וחר בּ י (דברים, ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌
מב ) חרב,לב , עוֹ נוֹ ת חמה כּ י חרב  מּפ ני לכם "גּ וּ רוּ  ולפיכך ,ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

הוא שכך תדעו למען כתיב, שדין  ׁש דּ וּ ן ", ּת דעוּ ן ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְלמען
שמכלהטנידון  ההיא בחרב נידון בלשונו, חרב לו שיש מי 

הכל .

לבד  תשובה מועילה לא  הרע  לשו על 

קסא .] דף שלח פ ' ג ' חלק חטאי [זוהר כל וראה, בוא אמר, יצחק  רבי 
על  מלבד בתשובה, עליהם מכפר  הוא ברוך הקדוש העולם
שנאמר: ביארו, וכך חברו, על  רע שם שהוציא הרע, לשון

הּמ צרע" ּת וֹ רת ּת היה ב )"זאת  יד, של (ויקרא תורתו היא  זאת , ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌
רע  שם .ימוציא

לאר נכנסו  ולא במדבר אבותינו מתו הרע  לשו בגלל

נג.] דף מצורע פ' ג ' חלק הכל [זוהר שעל שמעון , רבי אמר וכך
שכתוב : לפי  הרע, לשון על מלבד הוא , ברוך הקדוש מוחל

לנוּ " אדוֹ ן מי  א ּת נוּ  שׂ פתינוּ  נגבּ יר  לל ׁש ננוּ  אמר וּ  ,יא"א ׁש ר  ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 

הדין.ח. מדת שהיא  המלכות  מדה ט .זו נידון שיהיה לדעת  פירוש
מדה. המצורע,י.כנגד תורת זאת  לומר  צריך שהיה  תהיה  תיבת  מדייק 

תהיה  זאת  שבודאי אלא אחרת, תרופה לו  שאין תרמז, תהיה מלת אבל
יטהר. יושב  אם  כך ואחר  שיצטרע  כופריא .ענשו, הוא שזה משמע

פרטית.בעיקר , השגחה שאין  לומר 

הזוהר זיו
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גּ דלוֹ ת: מדבּ רת נגבּ ירהלׁש וֹ ן ללׁש ננוּ  אמרוּ  אׁש ר 

אבותינו  על נגזר הרע, לשון אותו עשה כמה וראה, ובוא
לדורי  בכיה ונגזר  שאמרו , אלה ומתו לארץ, יכנסו שלא

דורות.

טומאה רוח  עליו מעורר הרע  לשו המדבר

כל רבי  לו מטמאים הרע , לשון שמוציא מי כל אמר , חייא
ההוא הרע שהדבור  לפי  מצורע, להיות  וראוי אבריו,
להטמא הבא ונטמא, עליו, טומאה רוח ונתעורר עולה,

אחר. ענין  נתעורר שלמטה  בהדבור אותו, מטמאים

ממנו  נפרעת  השכינה

"זא"תרבי  הּמ צרע", ּת וֹ רת ּת היה "זאת כתיב: אמר  ֹ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹיהודה
שם המוציא מאותו ממנו להפרע כנגדו, ודאי  ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה "

.יברע 

מתקבלת תפלתו אי

משמיענו "בּ יוֹ ם  מה הכּ הן" אל  והוּ בא  נשמע יגטהרתוֹ  אלא , ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌

תהלי זוהר 

הדין.יב . מידת המלכות על רמז והובא,יג .זא "ת תיבת ליה קשיא
תפלתו  נשדדה תשובה  שעשה שעד  מזה ומדייק יבא, לומר צריך שהיה
àלע "חיל הפסוק : יתקיים  תשובה שיעשה ידי ועל אחרא, ִַַָלסטרא 

"äì טו)ויקא כ, שלמעלה,(איוב הכהן  אל תפלתו ממילא  הובא  זה  ידי ועל  , ְִֶַ
יהודה  שרבי משמע ישראל , תפלות את  המקריב  מיכאל, המלאך שהוא

הזוהר זיו
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לנוּ : אדוֹ ן מי אּת נוּ  מאנקתושׂ פתינוּ  עניּ ים מד 

הקדוש  לפני  נכנסת  תפלתו אין הרע לשון  בעל  שהוא מי 
שחזר כיון אבל טמא, רוח עליו נתעורר  שהרי הוא, ברוך

תשובה עליו וקבל "בּ י וֹ םיד בתשובה  כתוב: טהרתוֹ מה ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌
הכּ הן". אל ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְוהוּ בא

הרע לל רט  ה א  ר  ד ה מ חל הל  ְְֵַַַָָָָָָֹעל

לנוּ א ׁש ר אד וֹ ן מי  א ּת נ וּ  שׂ פתינוּ  נגּב יר ללׁש ננוּ  (יב ,אמר וּ  ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

לך:ה) שלח פ ' במדבר- קס"א .)[זוהר אמר,](דף ׁש מעוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
בּ סימן לארץ  י שׂ ראל  נכנסים היוּ  לׁש וֹ ן (באמנות)אלמלא ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ׁש ל  אּמ ן מי אחד . רגע  אפ לּ וּ  עוֹ מד  העוֹ לם היה א ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהרע,
הרע  ח וּ הל ׁש וֹ ן על הנּ ח ׁש  מבּ א - הדּ בר  וסוֹ ד הנּ חׁש . ? ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר  זהמה. בּ ּה  הּק דוֹ ׁש הּט יל  מוֹ חל  הכּ ל  ועל ִ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌
הרע, לל ׁש וֹ ן  ּפ רט ה וּ א,  ּׁש כּ תוּ בבּ ר ו יב )מוּ ם אׁש ר(תהלים ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

וּ ראה בּ א  לנוּ . אד וֹ ן מי אּת נוּ  שׂ פתינ וּ  נגבּ יר  ללׁש ננוּ  ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאמרוּ 
י כּ נסוּ  ׁש א אב וֹ תינוּ  על גּ זר  הרע; לׁש וֹ ן אוֹ תוֹ  עשׂ ה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

דוֹ רוֹ ת. לדוֹ רי  בכ יּ ה ונגזרה ׁש אמר וּ , א לּ ה וּ מתוּ  (כל לארץ , ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הכל ) על הרע  לשון שהוציא כאן על שכן ׁש הוֹ ציאוּ  כּ יון ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל 

הּק דוֹ ׁש  קנּ א זה בּ גלל עליו. הוֹ ציאוּ  כּ אלּ וּ  הּק ד וֹ ׁש ה, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

תהלי זוהר 

הקודמות. דעות על  עליה יד.פליג וקבל בתשובה אהדר  דבריו , הכפיל 
ואינו  העבירה עשיית שמפסיק מה בתשובה די שלפעמים כיון תשובה,

הזוהר זיו
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יהו יאמר אקוּ ם עּת ה בּ יׁש עאביוֹ נים אׁש ית 
לוֹ : יהוזיפיח כּ סףאמרוֹ ת טהרוֹ ת אמרוֹ ת 

ׁש בעתים: מזּק ק לארץ בּ עליל יהוחצרוּ ף אּת ה 

זה , על הוּ א  ּלשמו)בּ רו קנא  כּ לּ ם(כלומר י שׂ ראל  ועמדוּ  ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌
מׁש ה. תפלּ ת אלמלא מהעוֹ לם ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהמד

לה עליו  ל ה לדוד  יחס  מגת  י – רת  מגת  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעני

לארץּכ סף ּב עליל ז)צרוּ ף רות]:(יב , מדרש חדש- רבּ י [זוהר  אמר  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כּ די  אלּ א  באה א זוֹ  מגלּ ה אם  אני  ּת מּה  קסמא, בּ ן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵיוֹ סי 
ול ּמ ה יוֹ תר, יס ּפ ר  א - הּמ וֹ אביּ ה מרוּ ת ׁש בּ א דּ וד זרע  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְליחס

זה כּ ל אלּ הלי  ויאמר  רוּ ת, את כּ ׁש נּ שׂ א מבּ עז, היּ חס  לכּת ב ? ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌
 הצטר הכּ ל אלּ א דּ וד. את הוֹ ליד וי ׁש י עד  ּפ רץ, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְתוֹ לדוֹ ת
כּ נפי  ּת חת ולחסוֹ ת להתגּ יּ ר  ׁש בּ אה ה זּ וֹ , הצּ דּ קת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
רבּ י  וצדקוּ תּה . ׁש בּ ּה  וּ צניע וּ ת ענותנוּ תּה  וּ לה וֹ דיע ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה,

ׁש הוּ א דּ וד, זרע  להוֹ דיע אמר, יוֹ סי  בּ ר בּ י יב )אלעזר (תהלים ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ועוֹ בד ּפ רץ ׁש הרי לארץ'. בּ עליל  צר וּ ף הוּ א,'כּ סף  צרוּ ף כּ סף ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

מן  בּ אוּ  מה מּפ ני  ּת אמר, ואם וּ ׁש ּת ים. ּפ עם ׁש נּ צרף  הזּ ה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַכּ כּ סף
זה בּ ענין וזרע האּמ הוֹ ת ׁש בּ ּה . סגּ ים  ֹמ ּת ו מזּק ק  כּ סף אלּ א ? ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב זה, וּ מצּ ד  זה מצּ ד  צרוּ ף ו)דּ וד ה'(דברים  את ואהבּת  ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

תהלי זוהר 

התשובה  עליו לקבל שצריך אלא בכך, די אין  כאן אבל קיאו, אל שב
חברו. את שירצה  עד במשנה, כדאיתא  חברו, את  שיפייס דהיינו בפועל,

הזוהר זיו
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לנוּ : אדוֹ ן מי אּת נוּ  מאנקתושׂ פתינוּ  עניּ ים מד 

הקדוש  לפני  נכנסת  תפלתו אין הרע לשון  בעל  שהוא מי 
שחזר כיון אבל טמא, רוח עליו נתעורר  שהרי הוא, ברוך

תשובה עליו וקבל "בּ י וֹ םיד בתשובה  כתוב: טהרתוֹ מה ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌
הכּ הן". אל ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְוהוּ בא

הרע לל רט  ה א  ר  ד ה מ חל הל  ְְֵַַַָָָָָָֹעל

לנוּ א ׁש ר אד וֹ ן מי  א ּת נ וּ  שׂ פתינוּ  נגּב יר ללׁש ננוּ  (יב ,אמר וּ  ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

לך:ה) שלח פ ' במדבר- קס"א .)[זוהר אמר,](דף ׁש מעוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
בּ סימן לארץ  י שׂ ראל  נכנסים היוּ  לׁש וֹ ן (באמנות)אלמלא ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ׁש ל  אּמ ן מי אחד . רגע  אפ לּ וּ  עוֹ מד  העוֹ לם היה א ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהרע,
הרע  ח וּ הל ׁש וֹ ן על הנּ ח ׁש  מבּ א - הדּ בר  וסוֹ ד הנּ חׁש . ? ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר  זהמה. בּ ּה  הּק דוֹ ׁש הּט יל  מוֹ חל  הכּ ל  ועל ִ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌
הרע, לל ׁש וֹ ן  ּפ רט ה וּ א,  ּׁש כּ תוּ בבּ ר ו יב )מוּ ם אׁש ר(תהלים ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

וּ ראה בּ א  לנוּ . אד וֹ ן מי אּת נוּ  שׂ פתינ וּ  נגבּ יר  ללׁש ננוּ  ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאמרוּ 
י כּ נסוּ  ׁש א אב וֹ תינוּ  על גּ זר  הרע; לׁש וֹ ן אוֹ תוֹ  עשׂ ה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

דוֹ רוֹ ת. לדוֹ רי  בכ יּ ה ונגזרה ׁש אמר וּ , א לּ ה וּ מתוּ  (כל לארץ , ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הכל ) על הרע  לשון שהוציא כאן על שכן ׁש הוֹ ציאוּ  כּ יון ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל 

הּק דוֹ ׁש  קנּ א זה בּ גלל עליו. הוֹ ציאוּ  כּ אלּ וּ  הּק ד וֹ ׁש ה, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

תהלי זוהר 

הקודמות. דעות על  עליה יד.פליג וקבל בתשובה אהדר  דבריו , הכפיל 
ואינו  העבירה עשיית שמפסיק מה בתשובה די שלפעמים כיון תשובה,

הזוהר זיו
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יהו יאמר אקוּ ם עּת ה בּ יׁש עאביוֹ נים אׁש ית 
לוֹ : יהוזיפיח כּ סףאמרוֹ ת טהרוֹ ת אמרוֹ ת 

ׁש בעתים: מזּק ק לארץ בּ עליל יהוחצרוּ ף אּת ה 

זה , על הוּ א  ּלשמו)בּ רו קנא  כּ לּ ם(כלומר י שׂ ראל  ועמדוּ  ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌
מׁש ה. תפלּ ת אלמלא מהעוֹ לם ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהמד

לה עליו  ל ה לדוד  יחס  מגת  י – רת  מגת  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעני

לארץּכ סף ּב עליל ז)צרוּ ף רות]:(יב , מדרש חדש- רבּ י [זוהר  אמר  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כּ די  אלּ א  באה א זוֹ  מגלּ ה אם  אני  ּת מּה  קסמא, בּ ן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵיוֹ סי 
ול ּמ ה יוֹ תר, יס ּפ ר  א - הּמ וֹ אביּ ה מרוּ ת ׁש בּ א דּ וד זרע  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְליחס

זה כּ ל אלּ הלי  ויאמר  רוּ ת, את כּ ׁש נּ שׂ א מבּ עז, היּ חס  לכּת ב ? ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌
 הצטר הכּ ל אלּ א דּ וד. את הוֹ ליד וי ׁש י עד  ּפ רץ, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְתוֹ לדוֹ ת
כּ נפי  ּת חת ולחסוֹ ת להתגּ יּ ר  ׁש בּ אה ה זּ וֹ , הצּ דּ קת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
רבּ י  וצדקוּ תּה . ׁש בּ ּה  וּ צניע וּ ת ענותנוּ תּה  וּ לה וֹ דיע ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה,

ׁש הוּ א דּ וד, זרע  להוֹ דיע אמר, יוֹ סי  בּ ר בּ י יב )אלעזר (תהלים ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ועוֹ בד ּפ רץ ׁש הרי לארץ'. בּ עליל  צר וּ ף הוּ א,'כּ סף  צרוּ ף כּ סף ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

מן  בּ אוּ  מה מּפ ני  ּת אמר, ואם וּ ׁש ּת ים. ּפ עם ׁש נּ צרף  הזּ ה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַכּ כּ סף
זה בּ ענין וזרע האּמ הוֹ ת ׁש בּ ּה . סגּ ים  ֹמ ּת ו מזּק ק  כּ סף אלּ א ? ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב זה, וּ מצּ ד  זה מצּ ד  צרוּ ף ו)דּ וד ה'(דברים  את ואהבּת  ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

תהלי זוהר 

התשובה  עליו לקבל שצריך אלא בכך, די אין  כאן אבל קיאו, אל שב
חברו. את שירצה  עד במשנה, כדאיתא  חברו, את  שיפייס דהיינו בפועל,

הזוהר זיו
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:לעוֹ לם זוּ  הדּ וֹ ר מן ּת צּ רנּ וּ  סביבטּת ׁש מרם 
אדם: לבני זלּ וּ ת כּ רם יתהלּ כוּ ן רׁש עים

הרע. וּ ביּ צר  הּט וֹ ב בּ יּ צר  , יצרי בּ ׁש ני וגוֹ ', לבב בּ כל   היֱא◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
. ּכ צרי דּ וד וזרע כּ אחד . צרי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַהכּ ל

 וגיה עד בג יקיוצ עיהר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמט 

יתהלּ כוּ סביב ט)ר ׁש עים וירא:(יב , פ' בראשית  קז .)[זוהר אמר](דף  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש כּ ת וּ ב מהוּ  יצחק, נז)ר בּ י  נגר ׁש (ישעיה  כּ יּ ם והרׁש עים ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ה וּ אוגוֹ ' ואזי  ּפ ניו, מעז הוּ א ר ׁש ע ׁש ל  דּ ינוֹ  בּ ׁש עת אפלּ וּ  ? ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
רבּ י  אמר וגוֹ '. י ׁש כּ בוּ  טרם כּ תוּ ב, מה ראה קיּ ם. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ רׁש עתוֹ 
בּ רא  ּכ - בּ ארץ עדן גּ ן הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ רא כּ ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
גיה נּ ם בּ רא  ּכ - למעלה עדן גּ ן ׁש בּ רא וּ כׁש ם בּ ארץ. ֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֵגיהנּ ם

ׁש כּ תוּ ב בּ ארץ , עדן  גּ ן ב )למעלה. גּ ן (בראשית אהים ה' ויּ ּט ע  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב  בּ ארץ, גּ יהנּ ם וגוֹ '. י)בּ עדן אפל (איוב  כּ מוֹ  עיפתה ארץ  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌

ׁש כּ תוּ ב למעלה, עדן גּ ן כה)וגוֹ '. א אדני (שמואל נפׁש  והיתה ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
וכתוּ ב ,היא ה' את  החיּ ים בּ צרוֹ ר יב )צרוּ רה  והרוּ ח(קהלת ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ואת ׁש כּ תוּ ב למעלה, גּ יהנּ ם נתנּה . א ׁש ר  האהים אל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָּת ׁש וּ ב 
כּ מ וֹ  למּט ה, עדן גּ ן  הּק לע . כּ ף  ֹבּ תו יקלּ ענּ ה   איבי ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 
להיוֹ ת גּ מ וּ רים צדּ יקים ׁש ל  לנׁש מתן למעלה עדן גּ ן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ .
הרׁש עים לא וֹ תם למּט ה גּ יה נּ ם  מעלה . ׁש ל הגּ דוֹ ל מאוֹ ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִנזּ וֹ נים

ישראל] ודתוֹ [של בּ ּק בּ "ה האמינוּ  ו א מילה  בּ רית קבּ ל וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
ׁש נּ דּ וֹ נים וּ מזּ לוֹ ת כוֹ כבים עוֹ בדי הם ואלּ וּ  ׁש בּ ת, ׁש מרוּ  ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוא
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ׁש נּ אמר  טו)בּ אׁש , וגוֹ ',(יחזקאל  ּת אכלם  והאׁש  יצאוּ  מהאׁש  ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌
סו)וכתוּ ב גּ יה נּ ם(ישעיה וגוֹ '. האנׁש ים בּ פגרי וראוּ  ויצאוּ  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֹ

וא ה ּת וֹ רה מצווֹ ת  על ׁש עבר וּ  ישׂ ראל ּפ וֹ ׁש עי לאוֹ תם ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
ענׁש ם, ׁש יּ קבּ לוּ  עד לחוּ ץ אוֹ תם ׁש דּ וֹ חים בּ תׁש וּ בה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָחזרוּ 

ׁש נּ אמר העוֹ לם, כּ ל וסוֹ בבים יב )והוֹ לכים רׁש עים(תהלים  'סביב  ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עם מדוֹ רם כּ ן לאחר  חדׁש . עשׂ ר  ׁש נים נדּ וֹ נים ו ׁש ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִיתהלּ כוּ ן'.

ו  אחד  כּ ל בּ מוֹ תם, ענׁש ם ׁש ּק בּ לוּ  ה ּמ קוֹ םאוֹ תם  כּ פי  אחד ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
נדּ וֹ נים וּ מזּ לוֹ ת כ וֹ כבים  העוֹ בדי  ׁש ל והרׁש עים  לוֹ . ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהראוּ י
א ואם ׁש נּ אמר  עוֹ לים, אינם וׁש וּ ב וּ בּמ ים בּ אׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָּת מיד 
על  המטיר  וה' ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  בּ גּ יהנּ ם הר ׁש עים מׁש ּפ ט ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִתכבּ ה.
וא עוֹ לים, אינם וׁש וּ ב וגוֹ ', ואׁש  גּ פרית עמרה  ועל  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְסדם

ׁש נּ אמר הדּ ין, ליוֹ ם כט )יקוּ מוּ  בּ אּפ וֹ (דברים  ה' הפ אׁש ר ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם - וּ בחמתוֹ  הזּ ה. בּ ע וֹ לם - בּ אּפ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַוּ בחמתוֹ .
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:לעוֹ לם זוּ  הדּ וֹ ר מן ּת צּ רנּ וּ  סביבטּת ׁש מרם 
אדם: לבני זלּ וּ ת כּ רם יתהלּ כוּ ן רׁש עים

הרע. וּ ביּ צר  הּט וֹ ב בּ יּ צר  , יצרי בּ ׁש ני וגוֹ ', לבב בּ כל   היֱא◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
. ּכ צרי דּ וד וזרע כּ אחד . צרי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַהכּ ל

 וגיה עד בג יקיוצ עיהר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמט 

יתהלּ כוּ סביב ט)ר ׁש עים וירא:(יב , פ' בראשית  קז .)[זוהר אמר](דף  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש כּ ת וּ ב מהוּ  יצחק, נז)ר בּ י  נגר ׁש (ישעיה  כּ יּ ם והרׁש עים ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ה וּ אוגוֹ ' ואזי  ּפ ניו, מעז הוּ א ר ׁש ע ׁש ל  דּ ינוֹ  בּ ׁש עת אפלּ וּ  ? ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
רבּ י  אמר וגוֹ '. י ׁש כּ בוּ  טרם כּ תוּ ב, מה ראה קיּ ם. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ רׁש עתוֹ 
בּ רא  ּכ - בּ ארץ עדן גּ ן הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ רא כּ ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
גיה נּ ם בּ רא  ּכ - למעלה עדן גּ ן ׁש בּ רא וּ כׁש ם בּ ארץ. ֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֵגיהנּ ם

ׁש כּ תוּ ב בּ ארץ , עדן  גּ ן ב )למעלה. גּ ן (בראשית אהים ה' ויּ ּט ע  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב  בּ ארץ, גּ יהנּ ם וגוֹ '. י)בּ עדן אפל (איוב  כּ מוֹ  עיפתה ארץ  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌

ׁש כּ תוּ ב למעלה, עדן גּ ן כה)וגוֹ '. א אדני (שמואל נפׁש  והיתה ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
וכתוּ ב ,היא ה' את  החיּ ים בּ צרוֹ ר יב )צרוּ רה  והרוּ ח(קהלת ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ואת ׁש כּ תוּ ב למעלה, גּ יהנּ ם נתנּה . א ׁש ר  האהים אל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָּת ׁש וּ ב 
כּ מ וֹ  למּט ה, עדן גּ ן  הּק לע . כּ ף  ֹבּ תו יקלּ ענּ ה   איבי ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 
להיוֹ ת גּ מ וּ רים צדּ יקים ׁש ל  לנׁש מתן למעלה עדן גּ ן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ .
הרׁש עים לא וֹ תם למּט ה גּ יה נּ ם  מעלה . ׁש ל הגּ דוֹ ל מאוֹ ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִנזּ וֹ נים

ישראל] ודתוֹ [של בּ ּק בּ "ה האמינוּ  ו א מילה  בּ רית קבּ ל וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
ׁש נּ דּ וֹ נים וּ מזּ לוֹ ת כוֹ כבים עוֹ בדי הם ואלּ וּ  ׁש בּ ת, ׁש מרוּ  ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוא
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ׁש נּ אמר  טו)בּ אׁש , וגוֹ ',(יחזקאל  ּת אכלם  והאׁש  יצאוּ  מהאׁש  ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌
סו)וכתוּ ב גּ יה נּ ם(ישעיה וגוֹ '. האנׁש ים בּ פגרי וראוּ  ויצאוּ  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֹ

וא ה ּת וֹ רה מצווֹ ת  על ׁש עבר וּ  ישׂ ראל ּפ וֹ ׁש עי לאוֹ תם ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
ענׁש ם, ׁש יּ קבּ לוּ  עד לחוּ ץ אוֹ תם ׁש דּ וֹ חים בּ תׁש וּ בה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָחזרוּ 

ׁש נּ אמר העוֹ לם, כּ ל וסוֹ בבים יב )והוֹ לכים רׁש עים(תהלים  'סביב  ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עם מדוֹ רם כּ ן לאחר  חדׁש . עשׂ ר  ׁש נים נדּ וֹ נים ו ׁש ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִיתהלּ כוּ ן'.

ו  אחד  כּ ל בּ מוֹ תם, ענׁש ם ׁש ּק בּ לוּ  ה ּמ קוֹ םאוֹ תם  כּ פי  אחד ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
נדּ וֹ נים וּ מזּ לוֹ ת כ וֹ כבים  העוֹ בדי  ׁש ל והרׁש עים  לוֹ . ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהראוּ י
א ואם ׁש נּ אמר  עוֹ לים, אינם וׁש וּ ב וּ בּמ ים בּ אׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָּת מיד 
על  המטיר  וה' ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  בּ גּ יהנּ ם הר ׁש עים מׁש ּפ ט ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִתכבּ ה.
וא עוֹ לים, אינם וׁש וּ ב וגוֹ ', ואׁש  גּ פרית עמרה  ועל  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְסדם

ׁש נּ אמר הדּ ין, ליוֹ ם כט )יקוּ מוּ  בּ אּפ וֹ (דברים  ה' הפ אׁש ר ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
הבּ א. בּ ע וֹ לם - וּ בחמתוֹ  הזּ ה. בּ ע וֹ לם - בּ אּפ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַוּ בחמתוֹ .



תהלי זוהר 
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לדוד:איג מזמוֹ ר יהובלמנצּ ח אנה עד 
מּמ נּ י: ּפ ני את ּת סּת יר אנה עד נצח ּת ׁש כּ חני

עדג  יוֹ מם בּ לבבי יגוֹ ן בּ נפׁש י עצוֹ ת אׁש ית אנה עד
עלי: איבי ירוּ ם יהוד אנה ענני אהיהבּ יטה 

:הּמ ות איׁש ן ּפ ן עיני איביההאירה יאמר ּפ ן 
אּמ וֹ ט: כּ י יגילוּ  צרי יגלויכלּת יו בטחּת י  ּבּ חסד ואני 

עלי: גמל כּ י  ליהו אׁש ירה בּ יׁש וּ עת לבּ י

משונה ממיתה להנצל
וגו' נצח תשכחני  ה' אנה  ב)עד יג]:(יג, לפרק תהלי טוב[שימוש

כ ג טוב והוא פורעניות שאר  או משונה ממיתה להנצל לאמרו
תאמר  לקיטתה ובשעת אוקייאר"ה הנקרא עשב ע העיני לחולי 

המזמור. זה 

תהלי שימוש

ה כינה  ע חסד ְִִֶֶַַָָמל

ּכ י ואני  ליהוה  אׁש ירה  ּב י ׁש וּ עת לּב י יגל בטחּת י   ּּב חסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌

עלי ו )גמל  תצא:(יג , כי פ' דברים ע"ב)[זוהר רפ"ב  כּ ](דף בּ ין ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ר וֹ עה כּ אן הרי העוֹ לם, רבּ וֹ ן ואמר , הּק דוֹ ׁש ה הּמ נוֹ רה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָקם

נאמר ׁש בּ וֹ  יב )ה נּ אמן, כּ עת(במדבר  עד מאד, ענו מׁש ה והאיׁש  ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌
ב ) ׁש קוּ ל (שמות מׁש ה, והאיׁש  כּ אן הרי אי ׁש . אין כּ י ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא

וּ ב וֹ  ישׂ ראל, ׁש ל ר בּ וֹ א לג )ל ׁש ים הׁש גּ יח.(תהלים ׁש בּת וֹ  מּמ כוֹ ן ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
האחר וֹ נה, הגּ ל וּ ת דּ וֹ ר  על  נאמר נג )ׁש בּ וֹ  בּ וֹ (ישעיה  הפגּ יע וה' ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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אמרּת  ׁש בּ גללן מדּ וֹ ת, בּ ע שׂ ר  כּ לוּ ל  והוּ א כּ לּ נוּ . ע וֹ ן (בראשיתאת ֵ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
העוֹ לםיח) על להׁש גּ יח עליו רד העשׂ רה. בּ עבוּ ר אׁש חית ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַא

חסד  גּ מל ׁש הוּ א אמת. דּ ברי וכל  אמת ׁש אּת ה ,דּ ברי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוק יּ ם
אסוּ רה ׁש פחה להי וֹ ת בּ גבוּ רה, ׁש פחתּה  וקׁש ר הכינה, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִעם
אמת, בּ תוֹ רת  בּ גללּה  והׁש ּת דּ ל  ּת פלּ ין, ׁש ל בּ קׁש ר גּ בר ּת ּה  ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַּת חת

ב ) בּ נּ ביאים(מלאכי  בּ ּה  והׁש ּת דּ ל בּ פיה וּ . היתה אמת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַּת וֹ רת
מיני  בּ עשׂ רה בּ כּ תוּ בים נחמוֹ ת. בּ כּמ ה בּ נּ ביאים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ ב כּ תוּ בים .

ה ּת פ לּ ה. בּ רכ וֹ ת עשׂ רה בּ ׁש מוֹ נה בּ צדּ יק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְתהלּ ים.

ּכ י ּב חסואני  ליהוה  אׁש ירה  ּב י ׁש וּ עת לּב י יגל בטחּת י   ּד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌

עלי  ו )גמל ה ']:(יג , סוד לשם, מטה מקובלים, תיבות[ח"צ, סופי ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

שמחים, יהיו כולם ישועתיך ידי  על  ישראלים, לוים כהנים
ואני  במעמדם. וישראל  בדוכנם , לוים  בעבודתם, ◌ִ◌ֲ◌ַכהנים
גמל  כּ י ליהוה אׁש ירה בּ י 'ׁש וּ עת ל'בּ י  י 'גל  בטח ּת י   ְּבּ חס ד◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ו)עלי ה '](יג, סוד דוד, לקט לביטחון,[מקובלים, מתיחס יל"י  שם ָ◌ָ◌
נפשי עלי .במאמר תגמול כי אמי , עלי  כגמול

עליאׁש ירה  גמל  ּכ י ו )לה ' ב]:(יג, פרק - הזמירות שער חיים עץ [פרי ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

שצריך  ז"ל ממורי  ששמעתי דעתי לעניית נראה גם 
נרמז  תיבות שבסופי עלי" גמל כי לה' "אשירה בפסוק לכוין 
אצלינו  כמבואר דעשיה , נשמות מעלה זה שם  כי  יל "י , שם
פסוק  גם שם ועיין ישב", למבול  "ה' בפסוק שבת בקבלת
מבחינת המ"ן  העלאת  סוד  היא נפשי " שאול מן "העלית
וקלי ' הנפש בחינת אלא שם שאין העשיה  שבקלי ' הנפשות
מן  "העלית וזהו דגיהנם, תתאה דרגא שאול נקרא העשיה

תהלי זוהר 
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לדוד:איג מזמוֹ ר יהובלמנצּ ח אנה עד 
מּמ נּ י: ּפ ני את ּת סּת יר אנה עד נצח ּת ׁש כּ חני

עדג  יוֹ מם בּ לבבי יגוֹ ן בּ נפׁש י עצוֹ ת אׁש ית אנה עד
עלי: איבי ירוּ ם יהוד אנה ענני אהיהבּ יטה 

:הּמ ות איׁש ן ּפ ן עיני איביההאירה יאמר ּפ ן 
אּמ וֹ ט: כּ י יגילוּ  צרי יגלויכלּת יו בטחּת י  ּבּ חסד ואני 

עלי: גמל כּ י  ליהו אׁש ירה בּ יׁש וּ עת לבּ י

משונה ממיתה להנצל
וגו' נצח תשכחני  ה' אנה  ב)עד יג]:(יג, לפרק תהלי טוב[שימוש

כ ג טוב והוא פורעניות שאר  או משונה ממיתה להנצל לאמרו
תאמר  לקיטתה ובשעת אוקייאר"ה הנקרא עשב ע העיני לחולי 

המזמור. זה 

תהלי שימוש

ה כינה  ע חסד ְִִֶֶַַָָמל

ּכ י ואני  ליהוה  אׁש ירה  ּב י ׁש וּ עת לּב י יגל בטחּת י   ּּב חסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌

עלי ו )גמל  תצא:(יג , כי פ' דברים ע"ב)[זוהר רפ"ב  כּ ](דף בּ ין ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ר וֹ עה כּ אן הרי העוֹ לם, רבּ וֹ ן ואמר , הּק דוֹ ׁש ה הּמ נוֹ רה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָקם

נאמר ׁש בּ וֹ  יב )ה נּ אמן, כּ עת(במדבר  עד מאד, ענו מׁש ה והאיׁש  ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌
ב ) ׁש קוּ ל (שמות מׁש ה, והאיׁש  כּ אן הרי אי ׁש . אין כּ י ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא

וּ ב וֹ  ישׂ ראל, ׁש ל ר בּ וֹ א לג )ל ׁש ים הׁש גּ יח.(תהלים ׁש בּת וֹ  מּמ כוֹ ן ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
האחר וֹ נה, הגּ ל וּ ת דּ וֹ ר  על  נאמר נג )ׁש בּ וֹ  בּ וֹ (ישעיה  הפגּ יע וה' ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

תהלי זוהר 
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אמרּת  ׁש בּ גללן מדּ וֹ ת, בּ ע שׂ ר  כּ לוּ ל  והוּ א כּ לּ נוּ . ע וֹ ן (בראשיתאת ֵ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
העוֹ לםיח) על להׁש גּ יח עליו רד העשׂ רה. בּ עבוּ ר אׁש חית ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַא

חסד  גּ מל ׁש הוּ א אמת. דּ ברי וכל  אמת ׁש אּת ה ,דּ ברי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוק יּ ם
אסוּ רה ׁש פחה להי וֹ ת בּ גבוּ רה, ׁש פחתּה  וקׁש ר הכינה, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִעם
אמת, בּ תוֹ רת  בּ גללּה  והׁש ּת דּ ל  ּת פלּ ין, ׁש ל בּ קׁש ר גּ בר ּת ּה  ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַּת חת

ב ) בּ נּ ביאים(מלאכי  בּ ּה  והׁש ּת דּ ל בּ פיה וּ . היתה אמת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַּת וֹ רת
מיני  בּ עשׂ רה בּ כּ תוּ בים נחמוֹ ת. בּ כּמ ה בּ נּ ביאים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ ב כּ תוּ בים .

ה ּת פ לּ ה. בּ רכ וֹ ת עשׂ רה בּ ׁש מוֹ נה בּ צדּ יק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְתהלּ ים.

ּכ י ּב חסואני  ליהוה  אׁש ירה  ּב י ׁש וּ עת לּב י יגל בטחּת י   ּד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌

עלי  ו )גמל ה ']:(יג , סוד לשם, מטה מקובלים, תיבות[ח"צ, סופי ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

שמחים, יהיו כולם ישועתיך ידי  על  ישראלים, לוים כהנים
ואני  במעמדם. וישראל  בדוכנם , לוים  בעבודתם, ◌ִ◌ֲ◌ַכהנים
גמל  כּ י ליהוה אׁש ירה בּ י 'ׁש וּ עת ל'בּ י  י 'גל  בטח ּת י   ְּבּ חס ד◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ו)עלי ה '](יג, סוד דוד, לקט לביטחון,[מקובלים, מתיחס יל"י  שם ָ◌ָ◌
נפשי עלי .במאמר תגמול כי אמי , עלי  כגמול

עליאׁש ירה  גמל  ּכ י ו )לה ' ב]:(יג, פרק - הזמירות שער חיים עץ [פרי ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

שצריך  ז"ל ממורי  ששמעתי דעתי לעניית נראה גם 
נרמז  תיבות שבסופי עלי" גמל כי לה' "אשירה בפסוק לכוין 
אצלינו  כמבואר דעשיה , נשמות מעלה זה שם  כי  יל "י , שם
פסוק  גם שם ועיין ישב", למבול  "ה' בפסוק שבת בקבלת
מבחינת המ"ן  העלאת  סוד  היא נפשי " שאול מן "העלית
וקלי ' הנפש בחינת אלא שם שאין העשיה  שבקלי ' הנפשות
מן  "העלית וזהו דגיהנם, תתאה דרגא שאול נקרא העשיה

תהלי זוהר 
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כולם מלך, ה' עד  מכאן הפסוק  שאר כל גם נפשי ", שאול 
שער מלוכה. הרוגי  י ' בענין תפילתמדברים דרושי - הכוונות (שער 

השחר ) תפלת  ענין א' דרוש .השחר 

נפשינו  ופדות  גאולתינו כל תלוי שבו הדבר זה

ישראל "באנוכולנו  שבטי  הזוהר"יחד  סיום  למעמד
ע"ה  יוחאי בר שמעון רבי  בציון במירון, הקדוש 
השכינה  משם זזה לא אשר דרשב "י  היכלא ה' בבית

הקדוש מעולם  להרשב"י מחוברים להיות שזכינו  אשרינו .
תלוי  שבו הדבר זהו כי  הקדוש, הזוהר  כל את ולסיים
את ולהביא הגאולה את לקרב נפשינו ופדות גאולתינו  כל
ישראל  עם את  ומציל מגן הקדוש הזוהר וזכות המשיח ,

בישין. מרעין מני מכל 

הזוה "ק  לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי בירור כוח  לנו אי

הזוה"ק,ואין  לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי בירור כוח לנו 
בנו  אלעזר ורבי הרשב"י שגם האריז"ל, בדברי  כמובא
מפני  שברח לזה והראיה מלוכה, הרוגי  עשרה בכלל היו
להמערה, בנו אלעזר ורבי  הוא והלך  להורגו, שרצה הקיסר
נפשם במסירות התיקון לעשות ובנו הרשב "י  צריכים והיו
הסיגים ולהעביר רשב"י , של רבו עקיבא רבי כמו להריגה

ה'. ברכו אשר  השדה מן וחרולים והקמשונים

לבררואמר וטובה משובחת דרך למצוא יכול  "אני  הרשב"י 
השפע  ולהורדת  הקליפות מתוך הקדושה  ניצוצי

תהלי זוהר 
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חזקה יותר הרבה התחתונים, לעולמות העליונים מהעולמות
השם קידוש על להריגה גופנית נפש מסירות רבומאשר  [של 

עקיבא] ביותר,רבי הגדולה  בתכלית נפש מסירת ידי על  וזאת
עם  התורה לימוד  על מאוד מאוד  שאטרח הקדושה לתורה
ככל התורה סודות ואגלה עוה"ז , ותענוגי מהבלי פרישות

כולה,האפשר הבריאה תכלית לכולם ואפרש  בגנזי, ואכנס
אביו  בגנזי שנכנס כבן העליון אורותהמלך ואגלה ,

הגדול  החושך אבריח הזה הגדול האור  ידי  ועל העליונים,
העולם, הקדושה"מן  מן והדינים הקליפות כל  ועל ואבטל .

התורה, לסודות נפשו מסירת  סודות ידי גילוי ידי על וכן 
לעולם  להמשיך גזירות  ולבטל הקליפות להכניע זכה  התורה

וחירות  שלום אותו ...חיים צריך הזה הגדול  הכוח כל  כי
של דור  האחרון הזה לדור המשיח,דוקא (מהרצ"אביאת

ע"כ .מדינוב ) ,

שנה עשרי  האסורי בבית  חבוש  היה  עקיבא  רבי
מהגניזהובמדרש  השירים הוצאתשיר ורטהימר , חיים  יוסף  הרב  ע "י [י"ל 

תשנ"ה] ירושלים  וספר ' יד  הפסוק'כתב  על י"ח, עמוד ג), (א

' נאמר: וכו", טובים שמניך מלכות]השביעי'לריח הרוגי רבי[מעשרה 
מביאים והיו  שנה, עשרים  האסורים בבית  חבוש שהיה עקיבא,
צרורות ומרתיחין  ציפורניו, בין ונותנים קנים, של קולמוסים
היה כך ובכל שבידך, מה הנח לו  ואמרו שחיו, תחת ומניחין באש,
עושיהם'. יהיו 'כמוהם להם, אומר היה ומה  תוכחות, להם מוסיף
האסורים בבית לו ושואלין שולחים היו לו  צריכין שהיו דבר וכל

תהלי זוהר 
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הקדוש מעולם  להרשב"י מחוברים להיות שזכינו  אשרינו .
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הזוה "ק  לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי בירור כוח  לנו אי

הזוה"ק,ואין  לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי בירור כוח לנו 
בנו  אלעזר ורבי הרשב"י שגם האריז"ל, בדברי  כמובא
מפני  שברח לזה והראיה מלוכה, הרוגי  עשרה בכלל היו
להמערה, בנו אלעזר ורבי  הוא והלך  להורגו, שרצה הקיסר
נפשם במסירות התיקון לעשות ובנו הרשב "י  צריכים והיו
הסיגים ולהעביר רשב"י , של רבו עקיבא רבי כמו להריגה

ה'. ברכו אשר  השדה מן וחרולים והקמשונים

לבררואמר וטובה משובחת דרך למצוא יכול  "אני  הרשב"י 
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חזקה יותר הרבה התחתונים, לעולמות העליונים מהעולמות
השם קידוש על להריגה גופנית נפש מסירות רבומאשר  [של 

עקיבא] ביותר,רבי הגדולה  בתכלית נפש מסירת ידי על  וזאת
עם  התורה לימוד  על מאוד מאוד  שאטרח הקדושה לתורה
ככל התורה סודות ואגלה עוה"ז , ותענוגי מהבלי פרישות

כולה,האפשר הבריאה תכלית לכולם ואפרש  בגנזי, ואכנס
אביו  בגנזי שנכנס כבן העליון אורותהמלך ואגלה ,

הגדול  החושך אבריח הזה הגדול האור  ידי  ועל העליונים,
העולם, הקדושה"מן  מן והדינים הקליפות כל  ועל ואבטל .

התורה, לסודות נפשו מסירת  סודות ידי גילוי ידי על וכן 
לעולם  להמשיך גזירות  ולבטל הקליפות להכניע זכה  התורה

וחירות  שלום אותו ...חיים צריך הזה הגדול  הכוח כל  כי
של דור  האחרון הזה לדור המשיח,דוקא (מהרצ"אביאת

ע"כ .מדינוב ) ,

שנה עשרי  האסורי בבית  חבוש  היה  עקיבא  רבי
מהגניזהובמדרש  השירים הוצאתשיר ורטהימר , חיים  יוסף  הרב  ע "י [י"ל 

תשנ"ה] ירושלים  וספר ' יד  הפסוק'כתב  על י"ח, עמוד ג), (א

' נאמר: וכו", טובים שמניך מלכות]השביעי'לריח הרוגי רבי[מעשרה 
מביאים והיו  שנה, עשרים  האסורים בבית  חבוש שהיה עקיבא,
צרורות ומרתיחין  ציפורניו, בין ונותנים קנים, של קולמוסים
היה כך ובכל שבידך, מה הנח לו  ואמרו שחיו, תחת ומניחין באש,
עושיהם'. יהיו 'כמוהם להם, אומר היה ומה  תוכחות, להם מוסיף
האסורים בבית לו ושואלין שולחים היו לו  צריכין שהיו דבר וכל

תהלי זוהר 
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ה "ה] פי"ב  יבמות  ירושלמי כא : עירובין  יב . סנהדרין  קח : יבמות  קיב : פסחים  .[ראה
עונת והיה  ליהרג, יצא אסורים בבית  ששהה שנה עשרים לסוף

ובגמרא וכו". סא :)ק"ש  ר"ע (ברכות של להורג הוצאתו  את מתארת
היה, שמע קריאת זמן להריגה  עקיבא רבי את  שהוציאו 'בשעה  -
עול עליו מקבל והיה ברזל, של במסרקות בשרו  את סורקים והיו
ימי כל להם אמר כאן, עד  רבינו , תלמידיו: לו אמרו שמים . מלכות
נשמתך, את נוטל אפילו - נפשך בכל זה פסוק על מצטער הייתי
אקיימנו . לא לידי שבא ועכשיו ואקיימנו, לידי יבא מתי אמרתי:

באחד'. נשמתו שיצתה  עד באחד מאריך היה

עד  תלמידיו, ידעו  ולא   הכיפורי ביו נפטר עקיבא  רבי
להודיע בא  הנביא  שאליהו

ביוםוכותב  אלו דברים לו אמרו לא שתלמידיו  יהוידע', ה'בן
להם, השיב ואיך  ב'אחד' יצאה נשמתו כי שנפטר ,
והוא בשרו, את סורקים היו להורג הוצאתו לפני  יום בכל אלא
איתו  דברו ימים ובאותם שמים, מלכות עול מקבל היה
היו  לא הכיפורים, יום שהוא נפטר, שבו ביום  אבל  תלמידיו .

משלי במדרש כמסופר  תלמידיו, ב )איתו סי' שאליהו (פ"ט 
עקיבא. רבי  של מותו על  הגרסי יהושע לרבי להודיע בא הנביא

,עצמ מיתת ימותו  א אני  תמיה  הגדול, אליעזר  רבי לה אמר
 משלה קשה  של לו אמר מהו, שלי עקיבא  רבי לו אמר

רבי ובספר להגה"צ מצוה", "שירי ספר  את הביא ה'" "סוד
על  מזאלשין אליהו  אליעזרבנימין רבי צוואת 

תהלי זוהר 
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בנו  להורקנוס  ט"ז),הגדול  פרק מוסר  שבט  בספר  שביאר(המובא ,
ומה הסוד, פי על  עמוקים היו הגדול  אליעזר  רבי דברי שכל

סנהדרין  בגמרא סח .)שאיתא ר'(דף כשחלה והתניא וז"ל : ,
למה להן אמר לבקרו ... וחביריו עקיבא ר' נכנסו אליעזר
עכשיו  ועד  להן אמר באנו, תורה ללמוד לו אמרו באתם,
תמיה להן אמר  פנאי , לנו היה  לא לו אמרו באתם , לא למה
מהו  שלי עקיבא רבי לו אמר  עצמן , מיתת ימותו אם אני ,

ימות] מיתה באיזה להן [כלומר אמר  משלהן... קשה שלך לו אמר  ,
עיי"ש. בטהרה, נשמתו ויצאה טהור, הוא

אליעזר רבי אצל  תורה סתרי לומד עקיבא  רבי היה א
כול היו אז  תלמידיו, אל לכ "ד מלמד והיה  הגדול,

הגזירה הייתה ולא  , מתי היו ולא  אמיתי , באחדות

תורתמובן  את ולימד למד שלא מפני היתה  הקפידה שכל
קיבל  כן ועל הסוד, פי  על  שהיתה אליעזר רבי רבו
תורת כל את לקבל יכול היה עקיבא שרבי כזה, חמור  עונש
מהרצ"א הגה"ק כתב וכן ישראל. בני  את וללמד הסוד
ואין  וזת"ד: טוב, ועשה מרע סור  לספר בהוספותיו מדינוב
הזוה"ק, לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי בירור  כוח לנו
היו  בנו אלעזר ורבי  הרשב"י שגם האריז"ל , בשם ומובא 
הקיסר מפני  שברח לזה והראיה מלוכה , הרוגי  עשרה בכלל
והיו  להמערה, בנו אלעזר ורבי  הוא  והלך להורגו, שרצה
נפשם במסירות התיקון לעשות ובנו הרשב"י צריכים
הסיגים ולהעביר רשב"י , של רבו עקיבא רבי כמו להריגה

תהלי זוהר 
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ה "ה] פי"ב  יבמות  ירושלמי כא : עירובין  יב . סנהדרין  קח : יבמות  קיב : פסחים  .[ראה
עונת והיה  ליהרג, יצא אסורים בבית  ששהה שנה עשרים לסוף

ובגמרא וכו". סא :)ק"ש  ר"ע (ברכות של להורג הוצאתו  את מתארת
היה, שמע קריאת זמן להריגה  עקיבא רבי את  שהוציאו 'בשעה  -
עול עליו מקבל והיה ברזל, של במסרקות בשרו  את סורקים והיו
ימי כל להם אמר כאן, עד  רבינו , תלמידיו: לו אמרו שמים . מלכות
נשמתך, את נוטל אפילו - נפשך בכל זה פסוק על מצטער הייתי
אקיימנו . לא לידי שבא ועכשיו ואקיימנו, לידי יבא מתי אמרתי:

באחד'. נשמתו שיצתה  עד באחד מאריך היה

עד  תלמידיו, ידעו  ולא   הכיפורי ביו נפטר עקיבא  רבי
להודיע בא  הנביא  שאליהו

ביוםוכותב  אלו דברים לו אמרו לא שתלמידיו  יהוידע', ה'בן
להם, השיב ואיך  ב'אחד' יצאה נשמתו כי שנפטר ,
והוא בשרו, את סורקים היו להורג הוצאתו לפני  יום בכל אלא
איתו  דברו ימים ובאותם שמים, מלכות עול מקבל היה
היו  לא הכיפורים, יום שהוא נפטר, שבו ביום  אבל  תלמידיו .

משלי במדרש כמסופר  תלמידיו, ב )איתו סי' שאליהו (פ"ט 
עקיבא. רבי  של מותו על  הגרסי יהושע לרבי להודיע בא הנביא

,עצמ מיתת ימותו  א אני  תמיה  הגדול, אליעזר  רבי לה אמר
 משלה קשה  של לו אמר מהו, שלי עקיבא  רבי לו אמר

רבי ובספר להגה"צ מצוה", "שירי ספר  את הביא ה'" "סוד
על  מזאלשין אליהו  אליעזרבנימין רבי צוואת 

תהלי זוהר 

יתה 89זוהר הלימוד תשרי סדר כג ליו

יגתהלי מזמור  | לחודש  ב  | ראשו ספר 

בנו  להורקנוס  ט"ז),הגדול  פרק מוסר  שבט  בספר  שביאר(המובא ,
ומה הסוד, פי על  עמוקים היו הגדול  אליעזר  רבי דברי שכל

סנהדרין  בגמרא סח .)שאיתא ר'(דף כשחלה והתניא וז"ל : ,
למה להן אמר לבקרו ... וחביריו עקיבא ר' נכנסו אליעזר
עכשיו  ועד  להן אמר באנו, תורה ללמוד לו אמרו באתם,
תמיה להן אמר  פנאי , לנו היה  לא לו אמרו באתם , לא למה
מהו  שלי עקיבא רבי לו אמר  עצמן , מיתת ימותו אם אני ,

ימות] מיתה באיזה להן [כלומר אמר  משלהן... קשה שלך לו אמר  ,
עיי"ש. בטהרה, נשמתו ויצאה טהור, הוא

אליעזר רבי אצל  תורה סתרי לומד עקיבא  רבי היה א
כול היו אז  תלמידיו, אל לכ "ד מלמד והיה  הגדול,

הגזירה הייתה ולא  , מתי היו ולא  אמיתי , באחדות

תורתמובן  את ולימד למד שלא מפני היתה  הקפידה שכל
קיבל  כן ועל הסוד, פי  על  שהיתה אליעזר רבי רבו
תורת כל את לקבל יכול היה עקיבא שרבי כזה, חמור  עונש
מהרצ"א הגה"ק כתב וכן ישראל. בני  את וללמד הסוד
ואין  וזת"ד: טוב, ועשה מרע סור  לספר בהוספותיו מדינוב
הזוה"ק, לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי בירור  כוח לנו
היו  בנו אלעזר ורבי  הרשב"י שגם האריז"ל , בשם ומובא 
הקיסר מפני  שברח לזה והראיה מלוכה , הרוגי  עשרה בכלל
והיו  להמערה, בנו אלעזר ורבי  הוא  והלך להורגו, שרצה
נפשם במסירות התיקון לעשות ובנו הרשב"י צריכים
הסיגים ולהעביר רשב"י , של רבו עקיבא רבי כמו להריגה

תהלי זוהר 
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שם ומסיים ה'. ברכו אשר השדה מן וחרולים והקמשונים
ה') סוד רבי (בספר  אצל תורה סתרי לומד היה עקיבא רבי שאם

היו  אז תלמידיו, אלף  לכ"ד מלמדם והיה הגדול, אליעזר
מתים, היו ולא אמיתי , באחדות עשרהכולם מגזירת ניצלים  היו (וגם

יוחאי  בר שמעון רבי כמו  - מלכות שניצלו)הרוגי  אלעזר  רבי  בין ובנו כי  ,
תחרות, ולא קנאה, ולא שנאה, לא אין, הסוד תורת לומדי
בזוהר הרשב"י שאמר כמו גמור, ואחדות באהבה כולם אלא

ע "א) קכ"ח  דף - נשא  ואמר,(פרשת  ׁש מע וֹ ן רבּ י  חדּ י  ג ): ה'(חבקוק ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
יראתי . ׁש מע ע "ב )(אמר )ׁש מעּת י למהוי (קכ"ח  הוה יאוֹ ת התם ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

מלּ תא דּ חיל . ּת לייא בּ חביבוּ תא דּ כּת יב,אנן ו), ואהב ּת (דברים  ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ כתיב ,היא יי ז)את וּ כתיב(דברים אתכם, יי (מלאכימאהבת ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

וגוֹ '.א) אתכם ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאהבּת י

ואמר ,הקודש:ובלשון  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ג )שׂ מח ׁש מעּת י (חבקוק ה' ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ חביבוּ ת אנוּ  ירא. להיוֹ ת ראוּ י ׁש ם יראתי. ִׁש מע◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב הדּ בר , ו)ּת לוּ י  וכתוּ ב(דברים ,היא ה' את (שםואהבּת  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וכתוּ ב ז) אתכם, ה' א)מאהבת וגוֹ '.(מלאכי  אתכם אהבּת י ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

אפשר אי כי ה', קידוש  על למות   תצטר מלמדני  אינ א
הסוד  תורת לימוד ידי על אלא התיקו לעשות

קיב .)פסחיםובגמרא  את(דף עקיבא רבי  צוה דברים  חמשה :
האסורין, בבית חבוש כשהיה יוחי  בן שמעון רבי 

עקיבא]לו [רשב"י]אמר איני [לרבי אמר תורה, למדני רבי 
מלמדני  אתה אין אם לו אמר אבא מלמדך, ליוחי אומר  אני 

תהלי זוהר 
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למלכות  לינק ומוסרך רוצה שהעגל ממה יותר בני לו אמר  ,
בסכנה, עגל והלא בסכנה, ומי לו אמר  להניק, רוצה פרה
ורואים עכ "ל. גדול, באילן היתלה ליחנק בקשת אם לו אמר
בבית שנה עשרים  כשהיה ללמדו חשש עקיבא שרבי 

ועל מלמדני האסורים, אתה אין אם שמעון רבי  לו  אמר  זה
למלכות  ומוסרך אבא ליוחי אומר על אני על לבאר  יש ,

מלכות כאן למלכות הכוונה שאין האריז"ל  כתבי  פי 
השם קידוש על שבמיתה מלכות למדת אלא הרשעה,

כוונתו וזה העליונה , מלכות למידת שנמסר שאם נקרא,
אפשר אי כי  ה', קידוש  על למות תצטרך  מלמדני אינך

הסוד תורת לימוד  ידי על  אלא התיקון ה'),לעשות -(סוד  .
לומד  היה עקיבא רבי אם כי  לומדים, אנחנו הזה מהסיפור
בעשרה מלהיות להינצל יכול היה  התורה, סודות אצלו
מה וזה ע"ה, יוחאי  בר שמעון רבי כמו מלכות, הרוגי

רבי  לו הסוד שאמר תורת לימוד כי וכו', אני תמה אליעזר 
הוא הסוד תורת כל כי  ה', קידוש על מליהרג גבוה יותר 
כל  את ומציל  מכפר אלא הוא, רק לא ימותו , ולא שיחיו

הקדוש: בזוהר  שכתב כמו זכר וֹ נוֹ ישראל, אליּ הוּ  אמר ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָעוֹ ד
גּ לוּ תא  מן יתּפ רקוּ ן  הזּ הר ספר  בּ האי  ׁש מעוֹ ן : לרבּ י ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה 
מׁש ה  לׁש וֹ ן קכ"ד: בּ דף  עוֹ ד בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַכּ ד 
בּ האי הרקיע כּ זהר  יזהיר וּ  והּמ שׂ כּ ילים ׁש מעוֹ ן . לרבּ י ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַרבּ ינוּ 
– נּס יוֹ ן צרי א בּ אי לּ ין ה זּ הר ספר דּ איהוּ  דּ יל ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִחבּ וּ רא
מׁש יח חבלי יסבּ ל א ה זּ הר בּ ספר  הלּ וֹ מד  כּ י ל וֹ מר : ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָרצה
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שם ומסיים ה'. ברכו אשר השדה מן וחרולים והקמשונים
ה') סוד רבי (בספר  אצל תורה סתרי לומד היה עקיבא רבי שאם

היו  אז תלמידיו, אלף  לכ"ד מלמדם והיה הגדול, אליעזר
מתים, היו ולא אמיתי , באחדות עשרהכולם מגזירת ניצלים  היו (וגם

יוחאי  בר שמעון רבי כמו  - מלכות שניצלו)הרוגי  אלעזר  רבי  בין ובנו כי  ,
תחרות, ולא קנאה, ולא שנאה, לא אין, הסוד תורת לומדי
בזוהר הרשב"י שאמר כמו גמור, ואחדות באהבה כולם אלא

ע "א) קכ"ח  דף - נשא  ואמר,(פרשת  ׁש מע וֹ ן רבּ י  חדּ י  ג ): ה'(חבקוק ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
יראתי . ׁש מע ע "ב )(אמר )ׁש מעּת י למהוי (קכ"ח  הוה יאוֹ ת התם ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

מלּ תא דּ חיל . ּת לייא בּ חביבוּ תא דּ כּת יב,אנן ו), ואהב ּת (דברים  ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ כתיב ,היא יי ז)את וּ כתיב(דברים אתכם, יי (מלאכימאהבת ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

וגוֹ '.א) אתכם ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאהבּת י

ואמר ,הקודש:ובלשון  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ג )שׂ מח ׁש מעּת י (חבקוק ה' ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ חביבוּ ת אנוּ  ירא. להיוֹ ת ראוּ י ׁש ם יראתי. ִׁש מע◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב הדּ בר , ו)ּת לוּ י  וכתוּ ב(דברים ,היא ה' את (שםואהבּת  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וכתוּ ב ז) אתכם, ה' א)מאהבת וגוֹ '.(מלאכי  אתכם אהבּת י ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

אפשר אי כי ה', קידוש  על למות   תצטר מלמדני  אינ א
הסוד  תורת לימוד ידי על אלא התיקו לעשות

קיב .)פסחיםובגמרא  את(דף עקיבא רבי  צוה דברים  חמשה :
האסורין, בבית חבוש כשהיה יוחי  בן שמעון רבי 

עקיבא]לו [רשב"י]אמר איני [לרבי אמר תורה, למדני רבי 
מלמדני  אתה אין אם לו אמר אבא מלמדך, ליוחי אומר  אני 
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למלכות  לינק ומוסרך רוצה שהעגל ממה יותר בני לו אמר  ,
בסכנה, עגל והלא בסכנה, ומי לו אמר  להניק, רוצה פרה
ורואים עכ "ל. גדול, באילן היתלה ליחנק בקשת אם לו אמר
בבית שנה עשרים  כשהיה ללמדו חשש עקיבא שרבי 

ועל מלמדני האסורים, אתה אין אם שמעון רבי  לו  אמר  זה
למלכות  ומוסרך אבא ליוחי אומר על אני על לבאר  יש ,

מלכות כאן למלכות הכוונה שאין האריז"ל  כתבי  פי 
השם קידוש על שבמיתה מלכות למדת אלא הרשעה,

כוונתו וזה העליונה , מלכות למידת שנמסר שאם נקרא,
אפשר אי כי  ה', קידוש  על למות תצטרך  מלמדני אינך
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הקדוש: בזוהר  שכתב כמו זכר וֹ נוֹ ישראל, אליּ הוּ  אמר ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָעוֹ ד
גּ לוּ תא  מן יתּפ רקוּ ן  הזּ הר ספר  בּ האי  ׁש מעוֹ ן : לרבּ י ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה 
מׁש ה  לׁש וֹ ן קכ"ד: בּ דף  עוֹ ד בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַכּ ד 
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מׁש יח חבלי יסבּ ל א ה זּ הר בּ ספר  הלּ וֹ מד  כּ י ל וֹ מר : ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָרצה

תהלי זוהר 
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ספר הוּ א דּ א דחיּ י  מאילנא למטעם עתידין דּ ישׂ ראל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ בגין
בּ רחמי . מגּ לוּ תא בּ י ּה  יפקוּ ן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַהזּ הר 

אתועל  לזכות צריך אלא  לעצמו, ללמוד מספיק לא כן
ישראל  לכל ולהשמיע  וללמד הסוד הרבים תורת כי  !

למען  האחרון בדור  הרבים  את וללמד להתגלות נועדה
שלימה, והגאולה משיח  של תורתו לקראת העולם את הכינו

הקדוש. בשל "ה וכמבואר 
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אהיםאיד אין בּ לבּ וֹ  נבל אמר לדוד למנצּ ח 
התעיבוּ  טוֹ ב:הׁש חיתוּ  עשׂ ה אין יהובעלילה 

משׂ כּ יל היׁש  לראוֹ ת אדם בּ ני על הׁש קיף ממים
אהים את איןג :דּ רׁש  נאלחוּ  יחדּ ו סר הכּ ל 

לפחד 
וגו' בלבו  נבל  א)אמר יד ]:(יד, לפרק תהלי בזמ[שימוש לאומרו טוב 

לדבריו . יאמינו  שלא ובזמ הרע ,  לשו עליו יספרו פ מפחד שהוא

תהלי שימוש

 בעיו הסוד לומדי  מעלת  גודל 

דּ רׁש "ה ' מ שׂ ּכ יל הי ׁש  לראוֹ ת אדם ּב ני על ה ׁש קיף ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמ מים

אהים" ב )את קל:]:(יד, דף שרה חיי  פ' א' חלק זוהר תורה; [זוהר ֶ◌ֱ◌ִ◌

להם שנגנז הצדיקים הם זכאים  וראה, בוא יוסי , רבי אמר
אותן  בכל  פנימי  מקום ואין הבא, לעולם טובות הרבה
ויודעים רבונם, בסוד להיודעים המוכנים כהם המקומות,

כתוב : אלה על יום, בכל  בהם ראתה להתדבק א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ"עין
לוֹ " למחכּ ה יעשׂ ה זוּ לת ג )א הים סד, "למחכּ ה(ישעיהו מהו , ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

שכתוב: כמו בּ דברים"לוֹ ", איּ וֹ ב את ד )"חכּ ה לב , ,טו(איוב  ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לה ומחכים בה, ומדייקים החכמה, בדברי המשכילים ואלה 

תהלי זוהר 

ישכיל טו. למען עמוק, ובעיון במתינות  שלומד  פירוש, לו למחכה דורש 
היטב. ויבין

הזוהר זיו

יצא לאור בס"ד אלול ה'תשע"ד
מפעל הזוהר העולמי

סניף בת ים 0527-651911

ּובֹו י"א ְסָפִרים

ַרך י"ב ְוהּוא ְכּ
ִמקֹוֵבץ ִסְפֵרי ֻׁשְלָחן ָערּוך

אֹוַרח ַחִּיים
ְמַחֵּבר ִעם ְרָמ"א

05
73

14
17

62
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פ
 י
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ּובֹו י"א ְסָפִרים
ַעל ִחּיּוב ְוִלּמּוד 

ֻׁשְלַחן ָערּוך
ְּבָכל יֹום
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אותן  בכל  פנימי  מקום ואין הבא, לעולם טובות הרבה
ויודעים רבונם, בסוד להיודעים המוכנים כהם המקומות,

כתוב : אלה על יום, בכל  בהם ראתה להתדבק א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ"עין
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ישכיל טו. למען עמוק, ובעיון במתינות  שלומד  פירוש, לו למחכה דורש 
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הזוהר זיו
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אחד: גּ ם אין טוֹ ב אכליד עשׂ ה און ּפ עלי כּ ל ידעוּ  הא 

שרבונם הם אלה רבונם, את להכיר הדבר , ברור להבין
קדושים בין הנכנסים הם  אלה יום, בכל בהם מתפאר
מי  ואין שלמעלה, השערים בכל נכנסים והם העליונים,

הבא. ובעולם הזה בעולם חלקם אשרי  בידם, שימחה

החכמה  שמפתחות אצלו מלא נמצאי

דּ רׁש ה' מ שׂ ּכ יל הי ׁש  לראוֹ ת אדם ּב ני  על הׁש קיף  ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִממים 

אהים" ב )את פקודי:(יד, פ' ח"ב זוהר דקדושה רמז :)[היכלות (דף  ֶ◌ֱ◌ִ◌

תורה] החיהזוהר קיימת ברקיע, למעלה אמר, שמעון רבי 
החכמה סודות בכל  עומד והוא יופיא"ל , שמו אשר  ,טזההיא,

אצלו. נמצאים החכמה מפתחות  אותן וכל

קונו  להכיר  שרד  האד של  פטירתו בשעת  מגי  המלא
הוא,והוא ברוך הקדוש מאת שכר  לתבוע שעומד המלאך ,

החכמה, בעלי  כל אחר  הרודפים אותן לכל ליתן
אדם מכל וזהיזואפילו רבונם, את לדעת חכמה ולומדים ,

לדעת חכמה אחר  הרודפים לאנשים נותן שהוא השכר הוא

תהלי זוהר 

"היכל טז. כן  גם  ונקרא  השמים " "עצם  ההיכל  של השר הוא  המלאך זה
קבל"ה: בגימטריא יופיא "ל שהשם רמז, כאן כתב זצ"ל והרמ"ז זוהר",

הלומדיז. חכם  איזהו במשנה, כדאיתא ממנו , הפחות מן אפילו פירוש 
אדם : מכל

הזוהר זיו
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ההוא מלאך הזה, מעולם  זה אדם יוצא שכאשר רבונם , את
מניח ואינו לפניו, ופורח  מעופפים, שרפים ד ' על נגדו  יוצא
וכמה אליו, לגשת הטומאה בצד  אשר  הדין שרי  אותן לכל

סביביו. השלום מלאכי הם 

להזיק   יכולי  ואינ  נכנעי  הנחשי

לפניהםואלה נכנעים ונתגלים, נוסעים כאשר השרפים
שגרם ההוא הנחש מן היוצאים שרפים, נחשים אותן

העולם. לכל מיתה

שכר מקבל הוא  כ קונו להכיר ונצטער שיגע  כפי

אצלו,מלאך ומגעת עולה  הנשמה כאשר  עומד, הזה קדוש
וכפי  האלוהית , החכמה בסודות אותה  שואל הוא אז
שכרו. לו נותנים כך בה, ונדבק אחריה שרדף החכמה אותה

נוראה בבושה  לחו נדחה למד ולא  ללמוד ביכולתו היה  א

נדחיתואם למד, ולא החכמה אותה ללמוד ביכולתו היה
ההוא היכל  תחת ועומדת נכנסת, ואינה לחוץ

תחתיחבבושה אשר  השרפים אותן כנפיהם מנשאים וכאשר ,
נשרפת והיא אותה, ושורפים בכנפיהם מנקשים ההיא, החיה
מאירה יום, בכל נידונת וכך קיימת, ולא קיימת נשרפת , ולא

טובים. מעשים לה שיש פי על אף מאירה, ואינה

תהלי זוהר 

השמים,יח. עצם ההיכל  והוא יופיא"ל, המלאך  אותו של ההיכל  זה
זוהר. היכל

הזוהר זיו
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ההוא מלאך הזה, מעולם  זה אדם יוצא שכאשר רבונם , את
מניח ואינו לפניו, ופורח  מעופפים, שרפים ד ' על נגדו  יוצא
וכמה אליו, לגשת הטומאה בצד  אשר  הדין שרי  אותן לכל

סביביו. השלום מלאכי הם 

להזיק   יכולי  ואינ  נכנעי  הנחשי

לפניהםואלה נכנעים ונתגלים, נוסעים כאשר השרפים
שגרם ההוא הנחש מן היוצאים שרפים, נחשים אותן

העולם. לכל מיתה

שכר מקבל הוא  כ קונו להכיר ונצטער שיגע  כפי

אצלו,מלאך ומגעת עולה  הנשמה כאשר  עומד, הזה קדוש
וכפי  האלוהית , החכמה בסודות אותה  שואל הוא אז
שכרו. לו נותנים כך בה, ונדבק אחריה שרדף החכמה אותה

נוראה בבושה  לחו נדחה למד ולא  ללמוד ביכולתו היה  א

נדחיתואם למד, ולא החכמה אותה ללמוד ביכולתו היה
ההוא היכל  תחת ועומדת נכנסת, ואינה לחוץ

תחתיחבבושה אשר  השרפים אותן כנפיהם מנשאים וכאשר ,
נשרפת והיא אותה, ושורפים בכנפיהם מנקשים ההיא, החיה
מאירה יום, בכל נידונת וכך קיימת, ולא קיימת נשרפת , ולא

טובים. מעשים לה שיש פי על אף מאירה, ואינה

תהלי זוהר 

השמים,יח. עצם ההיכל  והוא יופיא"ל, המלאך  אותו של ההיכל  זה
זוהר. היכל

הזוהר זיו
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יהו לחם אכלוּ  קראוּ :עּמ י ּפ חדוּ הא ׁש ם 
אהים כּ י צדּ יק:פחד תביׁש וּ ובּ דוֹ ר עני עצת 

יהו ישׂ ראלזמחסהוּ :כּ י ׁש וּ עת י מצּ יּ וֹ ן יּת ן מי 
יהו ׁש וּ ב ישׂ מחבּ  יעקב יגל עּמ וֹ  ׁש בוּ ת 

ישׂ ראל:

זאת בחכמה העוסקי לשכר שיעור אי

העמליםלפי לאלה כמו ההוא, בעולם גדול  שכר שאין
להשכר, שיעור ואין רבונם, בכבוד להסתכל בחכמה,
אשרי  רבונם, בכבוד  להסתכל חכמה, היודעים אותן של 

שכתוב: הבא, ובעולם הזה בעולם מצא חלקם אדם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ"אׁש רי
ּת ב וּ נה" יפיק ואדם יג )חכמה ג, .(משלי  ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לעניי הוותר מעלת גודל 
מחסהוּ ""עצת  ה' ּכ י תבי ׁש וּ  ו ):עני וירא:(יד , פ' ח"א קט.)[זוהר (דף ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

תורה] אל זוהר עין צר שהוא איש  כל חייא, רבי אמר
שאין  אלא עוד  ולא בעולם, יתקיים שלא הוא ראוי העניים,
הוא ראוי  לעניים, וותרן שהוא מי וכל הבא, לעולם חיים לו
חיים לו ויש בזכותו, העולם ושיתקיים בעולם שיתקיים

הבא. לעולם החיים ואריכת

ממנו  סר אינו   האלקי צל הלב ברצו עניי על המרח

מחסהוּ ":"עצת  ה' ּכ י  תבי ׁש וּ  ו )עני  הזוהר:(יד, הקדמת ח"א [זוהר  ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

יג :) תורה](דף  שלמהזוהר של  בספר ראינו זה סוד

תהלי זוהר 
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הלב  ברצון העניים על שמרחם מי שכל לאיטהמלך , ,
שצורתו  וכיון  הראשון, אדם צורת מן  לעולם צורתו תשתנה
שבעולם הבריות כל על  שולט  הוא בו, נרשמת אדם של 

שכתוב: זהו ההיא, כּ לבצורה על  יהיה וחּת כם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ"וּ מוֹ ראכם 
וגו '" הארץ ב )חיּ ת ט, מן (בראשית  ומפחדים זועים כלם , ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

מכל  טובה המצוה  שזאת לפי  בו, שנרשמת  ההיא  הצורה
אדם. של בצורתו האיש שיתעלה זה בענין המצות שאר

בעניי רע  עי שהטיל  ברגע  צורתו נשתנה נבוכדנצר 

זמן ,מניין כל ההוא, חלום לו שחלם פי על אף  מנבוכדנצר ,
כיון  החלום, בו נתקיים לא לעניים חונן שהיה

כתוב: מה לעניים, לחנון שלא רעה עין מלּ תא שהטיל ◌ָ◌ְ◌ִ"ע וֹ ד 
וגו '" מלכּ א  כח)בּ פם ד, מן (דניאל ונטרד צורתו נשתנה מיד , ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌

שכתוב: זהו אדם"האנשים, כו)"נעשׂ ה א, כאן (בראשית  כתוב , ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
שם: וכתוב בּ עז"עשיה, היּ וֹ ם עּמ וֹ  עשׂ יתי  א ׁש ר האיׁש  ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ"וׁש ם

יט ) ב , .(רות 



תהלי זוהר 

מחמתיט . אלא וגיאות, התפארת בעבור  לא  הצדקה , שנותן פירוש,
רחמים. מלא טוב, לב נדבת 

הזוהר זיו
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יהו לחם אכלוּ  קראוּ :עּמ י ּפ חדוּ הא ׁש ם 
אהים כּ י צדּ יק:פחד תביׁש וּ ובּ דוֹ ר עני עצת 

יהו ישׂ ראלזמחסהוּ :כּ י ׁש וּ עת י מצּ יּ וֹ ן יּת ן מי 
יהו ׁש וּ ב ישׂ מחבּ  יעקב יגל עּמ וֹ  ׁש בוּ ת 

ישׂ ראל:

זאת בחכמה העוסקי לשכר שיעור אי

העמליםלפי לאלה כמו ההוא, בעולם גדול  שכר שאין
להשכר, שיעור ואין רבונם, בכבוד להסתכל בחכמה,
אשרי  רבונם, בכבוד  להסתכל חכמה, היודעים אותן של 

שכתוב: הבא, ובעולם הזה בעולם מצא חלקם אדם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ"אׁש רי
ּת ב וּ נה" יפיק ואדם יג )חכמה ג, .(משלי  ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לעניי הוותר מעלת גודל 
מחסהוּ ""עצת  ה' ּכ י תבי ׁש וּ  ו ):עני וירא:(יד , פ' ח"א קט.)[זוהר (דף ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

תורה] אל זוהר עין צר שהוא איש  כל חייא, רבי אמר
שאין  אלא עוד  ולא בעולם, יתקיים שלא הוא ראוי העניים,
הוא ראוי  לעניים, וותרן שהוא מי וכל הבא, לעולם חיים לו
חיים לו ויש בזכותו, העולם ושיתקיים בעולם שיתקיים

הבא. לעולם החיים ואריכת

ממנו  סר אינו   האלקי צל הלב ברצו עניי על המרח

מחסהוּ ":"עצת  ה' ּכ י  תבי ׁש וּ  ו )עני  הזוהר:(יד, הקדמת ח"א [זוהר  ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

יג :) תורה](דף  שלמהזוהר של  בספר ראינו זה סוד

תהלי זוהר 
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הלב  ברצון העניים על שמרחם מי שכל לאיטהמלך , ,
שצורתו  וכיון  הראשון, אדם צורת מן  לעולם צורתו תשתנה
שבעולם הבריות כל על  שולט  הוא בו, נרשמת אדם של 

שכתוב: זהו ההיא, כּ לבצורה על  יהיה וחּת כם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ"וּ מוֹ ראכם 
וגו '" הארץ ב )חיּ ת ט, מן (בראשית  ומפחדים זועים כלם , ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

מכל  טובה המצוה  שזאת לפי  בו, שנרשמת  ההיא  הצורה
אדם. של בצורתו האיש שיתעלה זה בענין המצות שאר

בעניי רע  עי שהטיל  ברגע  צורתו נשתנה נבוכדנצר 

זמן ,מניין כל ההוא, חלום לו שחלם פי על אף  מנבוכדנצר ,
כיון  החלום, בו נתקיים לא לעניים חונן שהיה

כתוב: מה לעניים, לחנון שלא רעה עין מלּ תא שהטיל ◌ָ◌ְ◌ִ"ע וֹ ד 
וגו '" מלכּ א  כח)בּ פם ד, מן (דניאל ונטרד צורתו נשתנה מיד , ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌

שכתוב: זהו אדם"האנשים, כו)"נעשׂ ה א, כאן (בראשית  כתוב , ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
שם: וכתוב בּ עז"עשיה, היּ וֹ ם עּמ וֹ  עשׂ יתי  א ׁש ר האיׁש  ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ"וׁש ם

יט ) ב , .(רות 



תהלי זוהר 

מחמתיט . אלא וגיאות, התפארת בעבור  לא  הצדקה , שנותן פירוש,
רחמים. מלא טוב, לב נדבת 

הזוהר זיו
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ׁש כּ ןאטו י מי בּ אהל יגוּ ר מי יהו לדוד מזמוֹ ר
: קדׁש אמתבבּ הר ודבר צדק וּ פעל ּת מים הוֹ ל 

רעהג בּ לבבוֹ : לרעהוּ  עשׂ ה א לׁש נוֹ  על רגל א 

שד  להמית
וגו' באהלי יגור  מי א)ה' טו ]:(טו , לפרק תהלי להיות [שימוש  טוב .

אותו אמור השד להבריח  טוב המזמור זה וג הבריות  בעיני  מקובל
או רוח  בו שיש  למי  ותרח שאובי מי מלאה חדשה  קדרה על
דבסו "ימוט, מ י ' "רגל, מ ל' "יגור, מ י ' יל"י . שלו  וש שד.
 מלפני רצו יהי  ותאמר . ב"ש, דא "ת  בית"א  באלפ"א המזמור

מגו ומזיק שד כל שתסיר  יל "י הגדול פלונית )הש בר וישתה(פלוני
יברח .מ והוא  ורגליו, ידיו  פניו בה וירח המי

תהלי שימוש

פעל .תמי נקרא  נ ל אר ,אברה זה   מי  לְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה
יעקב זה   אמת  ודבר יצחק. זה  ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָֹצדק

ּב אהלמזמוֹ ר יגוּ ר מי ה' א)לדוד ויצא:(טו , פ' בראשית (דף[זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌

ּפ תח]קסא .) אלעזר  רבּ י  הּת יׁש ים . את ההוּ א בּ יּ וֹ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַויּ סר
טו)ואמר, וּ באר וּ (תהלים בּ ארנוּ  הרי וגוֹ '. ' בּ אהל יגוּ ר  מי 'ה' ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

נקרא החברים, נּמ וֹ ל  ׁש כּ אׁש ר אברהם, זה - ּת מים הוֹ ל ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יצחק  זה - צדק וּ פעל  יעקב.תמים. זה - אמת ודּ אי ודבר  . ָ◌ִ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌

עשׂ ה הּט עם מה נד בּ ק, בּ אמת הוּ א אם בּ אמת. נדבּ ק  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עקב
הזּ וֹ  בּ צּ וּ רה לבן ?עם ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

לאדםאלּ א ׁש ּמ ּת ר  ׁש היתה, ׁש לּ וֹ  הּמ זּ ל  ׁש עת את הבחין יעקב ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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בּ מה עוֹ מד מ זּ ל וֹ  ואם לארצ וֹ , יׁש וּ ב  טרם ׁש עתוֹ  את ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִלבחן
ׁש יּ עלה עד רגלוֹ  י וֹ ׁש יט  אל - א ואם יפה, - [שיעמדעוֹ שׂ ה ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

שעשה] ◌ָ◌ֵאליו.במה

הרת ע רת נגד  א  אמרי ה ברי ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָע רה 

וכו 'מזמ וֹ ר   ּב אהל יגוּ ר  מי ה ' א)לדוד ויצא :(טו , פ' חדש [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌

לד:) הנעלם](דף ּפ תח,מדרש יצחק  טו)ר בּ י מזמוֹ ר(תהלים ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ּת מים הוֹ ל  קדׁש בּ הר י ׁש כּ ן מי  בּ אהל יגוּ ר  מי ה' ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד

ּמ ׁש מיע  מה וגוֹ '. בּ לבבוֹ  אמת ודּ בר  צדק  רבּ י וּ פעל אמר ? ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הדּ בּ ר וֹ ת ע שׂ רת כּ נגד הם הע שׂ רה אלּ וּ  יוֹ סי , רבּ י בּ ר ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְיהוּ דה

ההוּ א. בּ ּמ קוֹ ם לק יּ ם יעקב ׁש ל בּ ניו ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים

הםאמר עשׂ ר אחד  והרי  יוֹ סי , על רבּ י רגל א לוֹ , אמר ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ׁש כּ ל  הם, אחד דּ בר - רעה לרעה וּ  עשׂ ה א ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלׁש וֹ נ וֹ 
א - בּ לׁש וֹ נוֹ  רגל  א  רעה. עּמ וֹ  עשׂ ה מיּ ד  בּ חברוֹ , ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהמרגּ ל

הדּ בּ ר וֹ ת עשׂ רת כּ נגד אלּ ה את שׂ ם מי  וכי  רעה. ע ּמ וֹ  ?ע שׂ ה ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌

להיג  יכל   אינ מה  להרהר רת  ל ְְְְְִֵֵֵֶַַַָאי

מ ׁש אמר הדּ בּ רוֹ ת עשׂ רת כּ ל יהוּ דה, הוֹ לר בּ י  מהם. ּת ּמ עים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
לקבּ ל  אדם ׁש צּ רי מלּמ ד . היא ה' אני  כּ נגד - ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָּת מים
בּ מה להרהר ר ׁש וּ ת לוֹ  ואין ׁש מים , מלכ וּ ת על אימת ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָעליו
סתם.  היא ה' אנכי ׁש כּ תוּ ב מ ׁש מע  להיג, יכוֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶאינוֹ 

ׁש ם וכתוּ ב  ּת מים, הוֹ ל כּ אן יח)כּ תוּ ב  עם(דברים ּת היה ּת מים ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
הר ׁש ית. א מה על להרהר ר ׁש וּ ת  ל ואין  ,הי א ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱה'

תהלי זוהר 
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ׁש כּ ןאטו י מי בּ אהל יגוּ ר מי יהו לדוד מזמוֹ ר
: קדׁש אמתבבּ הר ודבר צדק וּ פעל ּת מים הוֹ ל 

רעהג בּ לבבוֹ : לרעהוּ  עשׂ ה א לׁש נוֹ  על רגל א 

שד  להמית
וגו' באהלי יגור  מי א)ה' טו ]:(טו , לפרק תהלי להיות [שימוש  טוב .

אותו אמור השד להבריח  טוב המזמור זה וג הבריות  בעיני  מקובל
או רוח  בו שיש  למי  ותרח שאובי מי מלאה חדשה  קדרה על
דבסו "ימוט, מ י ' "רגל, מ ל' "יגור, מ י ' יל"י . שלו  וש שד.
 מלפני רצו יהי  ותאמר . ב"ש, דא "ת  בית"א  באלפ"א המזמור

מגו ומזיק שד כל שתסיר  יל "י הגדול פלונית )הש בר וישתה(פלוני
יברח .מ והוא  ורגליו, ידיו  פניו בה וירח המי

תהלי שימוש

פעל .תמי נקרא  נ ל אר ,אברה זה   מי  לְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה
יעקב זה   אמת  ודבר יצחק. זה  ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָֹצדק

ּב אהלמזמוֹ ר יגוּ ר מי ה' א)לדוד ויצא:(טו , פ' בראשית (דף[זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌

ּפ תח]קסא .) אלעזר  רבּ י  הּת יׁש ים . את ההוּ א בּ יּ וֹ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַויּ סר
טו)ואמר, וּ באר וּ (תהלים בּ ארנוּ  הרי וגוֹ '. ' בּ אהל יגוּ ר  מי 'ה' ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

נקרא החברים, נּמ וֹ ל  ׁש כּ אׁש ר אברהם, זה - ּת מים הוֹ ל ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יצחק  זה - צדק וּ פעל  יעקב.תמים. זה - אמת ודּ אי ודבר  . ָ◌ִ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌

עשׂ ה הּט עם מה נד בּ ק, בּ אמת הוּ א אם בּ אמת. נדבּ ק  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עקב
הזּ וֹ  בּ צּ וּ רה לבן ?עם ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

לאדםאלּ א ׁש ּמ ּת ר  ׁש היתה, ׁש לּ וֹ  הּמ זּ ל  ׁש עת את הבחין יעקב ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

תהלי זוהר 
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בּ מה עוֹ מד מ זּ ל וֹ  ואם לארצ וֹ , יׁש וּ ב  טרם ׁש עתוֹ  את ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִלבחן
ׁש יּ עלה עד רגלוֹ  י וֹ ׁש יט  אל - א ואם יפה, - [שיעמדעוֹ שׂ ה ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

שעשה] ◌ָ◌ֵאליו.במה

הרת ע רת נגד  א  אמרי ה ברי ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָע רה 

וכו 'מזמ וֹ ר   ּב אהל יגוּ ר  מי ה ' א)לדוד ויצא :(טו , פ' חדש [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌

לד:) הנעלם](דף ּפ תח,מדרש יצחק  טו)ר בּ י מזמוֹ ר(תהלים ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ּת מים הוֹ ל  קדׁש בּ הר י ׁש כּ ן מי  בּ אהל יגוּ ר  מי ה' ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד

ּמ ׁש מיע  מה וגוֹ '. בּ לבבוֹ  אמת ודּ בר  צדק  רבּ י וּ פעל אמר ? ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הדּ בּ ר וֹ ת ע שׂ רת כּ נגד הם הע שׂ רה אלּ וּ  יוֹ סי , רבּ י בּ ר ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְיהוּ דה

ההוּ א. בּ ּמ קוֹ ם לק יּ ם יעקב ׁש ל בּ ניו ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים

הםאמר עשׂ ר אחד  והרי  יוֹ סי , על רבּ י רגל א לוֹ , אמר ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ׁש כּ ל  הם, אחד דּ בר - רעה לרעה וּ  עשׂ ה א ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלׁש וֹ נ וֹ 
א - בּ לׁש וֹ נוֹ  רגל  א  רעה. עּמ וֹ  עשׂ ה מיּ ד  בּ חברוֹ , ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהמרגּ ל

הדּ בּ ר וֹ ת עשׂ רת כּ נגד אלּ ה את שׂ ם מי  וכי  רעה. ע ּמ וֹ  ?ע שׂ ה ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌

להיג  יכל   אינ מה  להרהר רת  ל ְְְְְִֵֵֵֶַַַָאי

מ ׁש אמר הדּ בּ רוֹ ת עשׂ רת כּ ל יהוּ דה, הוֹ לר בּ י  מהם. ּת ּמ עים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
לקבּ ל  אדם ׁש צּ רי מלּמ ד . היא ה' אני  כּ נגד - ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָּת מים
בּ מה להרהר ר ׁש וּ ת לוֹ  ואין ׁש מים , מלכ וּ ת על אימת ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָעליו
סתם.  היא ה' אנכי ׁש כּ תוּ ב מ ׁש מע  להיג, יכוֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶאינוֹ 

ׁש ם וכתוּ ב  ּת מים, הוֹ ל כּ אן יח)כּ תוּ ב  עם(דברים ּת היה ּת מים ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
הר ׁש ית. א מה על להרהר ר ׁש וּ ת  ל ואין  ,הי א ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱה'

תהלי זוהר 
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קרבוֹ : על נשׂ א א ואתד וחרּפ ה נמאס ּב עיניו נבזה 
יהו ימר:יראי וא להרע נׁש בּ ע כּ סּפ וֹ היכבּ ד 

א אלּ ה עשׂ ה לקח א נקי על וׁש חד  בּ נׁש נתן א
לעוֹ לם: יּמ וֹ ט

ה' חל פני  ע מד בר ְִִֵֵֵֶַָָאי

אוּ פעל ּפ ני  על אחרים אהים  ל יהיה א כּ נגד - צדק ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
יה וּ דה, ר בּ י אמר מכּ אן, תעבדם. וא  להם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִתׁש ּת חוה

לנוּ  מנּ ין ה'. חלּ וּ ל  כּ נגד ע וֹ מד דּ בר ל ׁש כּ תוּ ב אי מּמ סית, ? ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
יג ) ל ּמ ה(שם להמית וֹ . בראׁש וֹ נה בּ וֹ  ּת היה  בּק ׁש יד כּ י  ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

מקנּ א צדּ יק, נקרא אוֹ תוֹ , הרג ואם .היא ה' מעל ְלה דּ יח◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
צדק. וּ פעל וזהוּ  צדק , ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹוּ פעל

נבה וא ר ת מירת  תענה  לא  תא  לא  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹא רי

ל וא.ודבר הי א ה' ׁש ם את תא א כּ נגד - בּ לבב וֹ  אמת ְ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ׁש אינם גּ ב על ואף כּ סדרם, אינם יהוּ דה, רבּ י ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
לרעהוּ  עשׂ ה א לׁש וֹ נוֹ  על  רגל א לנוּ . מׁש נּ ה זה אין ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ סדרם,
על  נשׂ א א וחרּפ ה ׁש קר . עד ברע תענה א כּ נגד - ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָרעה
כּ נגד  אוֹ מר, י וֹ סי רבּ י  בּ פרהסיא. ׁש בּ תוֹ ת מחלּ ל כּ נגד - ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְקרבוֹ 

ׁש כּ תוּ ב  תגנב, כב )א עליו.(שמות  המׁש  זרחה אם ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

רצח ְִָֹלא 

בּ עיניו,נבזה  נבזה ׁש הוּ א מי  תרצח. א כּ נגד  - נמאס בּ עיניו ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
יהרגוּ הוּ . וא ׁש יּ הרג, קטטה יעשׂ ה ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַא

תהלי זוהר 
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הרה י על רק וא אב  ִִֵַַַָָָד

רבּ י ואת אמר . אּמ ואת אבי את כּ בּ ד כּ נגד - יכבּ ד ה' יראי  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מכּ לל  יצא ואּמ וֹ . אביו לכ בּ ד אדם ח יּ ב הכּ ל על ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֵי וֹ סי,
זרה, עבוֹ דה לעבד אוֹ  תוֹ רה דּ ברי על לעבר  לוֹ  יאמרוּ  אם - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֶזה

יכבּ ד . ה' יראי ואת ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לכ בּ דם. ח יּ ב ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 

לעריות מסיתו א יצרו על שבועה יטיל

ר וֹ צהנׁש בּ ע יצר וֹ  אם ׁש הרי תנאף. א כּ נגד - ימר וא להרע  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ׁש אמר בּ וֹ עז כּ מוֹ  יצר וֹ , על ׁש בוּ עה יּט יל עליו, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלׁש ט

ג ) הבּ קר.(רות עד ׁש כבי  ה' ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַחי

תחמוד  לא  תגנוב  לא 

תגּכ ס ּפ וֹ  א כּ נגד זהוּ  -  בּ נ ׁש נתן  מלוהא אינ וֹ  ׁש אם נב. ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
- לקח א נקי על וׁש חד  ויגנב. יל א ודּ אי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ ר בּ ית,

תחמד . א ֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד



תהלי זוהר 
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קרבוֹ : על נשׂ א א ואתד וחרּפ ה נמאס ּב עיניו נבזה 
יהו ימר:יראי וא להרע נׁש בּ ע כּ סּפ וֹ היכבּ ד 

א אלּ ה עשׂ ה לקח א נקי על וׁש חד  בּ נׁש נתן א
לעוֹ לם: יּמ וֹ ט

ה' חל פני  ע מד בר ְִִֵֵֵֶַָָאי

אוּ פעל ּפ ני  על אחרים אהים  ל יהיה א כּ נגד - צדק ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
יה וּ דה, ר בּ י אמר מכּ אן, תעבדם. וא  להם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִתׁש ּת חוה

לנוּ  מנּ ין ה'. חלּ וּ ל  כּ נגד ע וֹ מד דּ בר ל ׁש כּ תוּ ב אי מּמ סית, ? ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
יג ) ל ּמ ה(שם להמית וֹ . בראׁש וֹ נה בּ וֹ  ּת היה  בּק ׁש יד כּ י  ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

מקנּ א צדּ יק, נקרא אוֹ תוֹ , הרג ואם .היא ה' מעל ְלה דּ יח◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
צדק. וּ פעל וזהוּ  צדק , ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹוּ פעל

נבה וא ר ת מירת  תענה  לא  תא  לא  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹא רי

ל וא.ודבר הי א ה' ׁש ם את תא א כּ נגד - בּ לבב וֹ  אמת ְ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ׁש אינם גּ ב על ואף כּ סדרם, אינם יהוּ דה, רבּ י ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
לרעהוּ  עשׂ ה א לׁש וֹ נוֹ  על  רגל א לנוּ . מׁש נּ ה זה אין ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ סדרם,
על  נשׂ א א וחרּפ ה ׁש קר . עד ברע תענה א כּ נגד - ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָרעה
כּ נגד  אוֹ מר, י וֹ סי רבּ י  בּ פרהסיא. ׁש בּ תוֹ ת מחלּ ל כּ נגד - ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְקרבוֹ 

ׁש כּ תוּ ב  תגנב, כב )א עליו.(שמות  המׁש  זרחה אם ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

רצח ְִָֹלא 

בּ עיניו,נבזה  נבזה ׁש הוּ א מי  תרצח. א כּ נגד  - נמאס בּ עיניו ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
יהרגוּ הוּ . וא ׁש יּ הרג, קטטה יעשׂ ה ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַא

תהלי זוהר 
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הרה י על רק וא אב  ִִֵַַַָָָד

רבּ י ואת אמר . אּמ ואת אבי את כּ בּ ד כּ נגד - יכבּ ד ה' יראי  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מכּ לל  יצא ואּמ וֹ . אביו לכ בּ ד אדם ח יּ ב הכּ ל על ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֵי וֹ סי,
זרה, עבוֹ דה לעבד אוֹ  תוֹ רה דּ ברי על לעבר  לוֹ  יאמרוּ  אם - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֶזה

יכבּ ד . ה' יראי ואת ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לכ בּ דם. ח יּ ב ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 

לעריות מסיתו א יצרו על שבועה יטיל

ר וֹ צהנׁש בּ ע יצר וֹ  אם ׁש הרי תנאף. א כּ נגד - ימר וא להרע  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ׁש אמר בּ וֹ עז כּ מוֹ  יצר וֹ , על ׁש בוּ עה יּט יל עליו, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלׁש ט

ג ) הבּ קר.(רות עד ׁש כבי  ה' ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַחי

תחמוד  לא  תגנוב  לא 

תגּכ ס ּפ וֹ  א כּ נגד זהוּ  -  בּ נ ׁש נתן  מלוהא אינ וֹ  ׁש אם נב. ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
- לקח א נקי על וׁש חד  ויגנב. יל א ודּ אי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ ר בּ ית,

תחמד . א ֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד



תהלי זוהר 
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ב:אטז חסיתי כּ י אל ׁש מרני לדוד מכּת ם
בּ לב טוֹ בתי אּת ה אדני  ליהו אמרּת 

הגנב  לפרס
וגו' ב חסיתי  כי אל  א)שמרני טז]:(טז, לפרק  תהלי זה[שימוש .

 הי מ וחול הנהר  שפת  מ טיט  קח הגנב. לפרס טוב המזמור
אותו ומלא חרס ספל וקח הנחשדי כל וכתוב וגבל אות וערב
ואחד  אחד כל בספל הנחשדי השמות כל ושי שאובי מי
מ ח' ח "י. הוא  שלו וש פעמי י' המזמור  זה  עליו ואמור לעצמו
רצו יהי  יאמר . פע ובכל עלי, שפרה  "נחלת מ י ' ,חבלי"
שלו עינו  יפתח שגנב ומי  ,וכ  כ גנב מי  שתודיעני  ח"י  מלפני
ומוציא האויבי ומשלי הלב לפתיחת וטוב למעלה. פתקו ויעלה

לרוחה . בה  רגיל שהיה מצרה האד

תהלי שימוש

מהחיצוני נשמרת = " ת" עניה , = "מ" שהיא  המלכות 

ב""מכ ּת ם  חסיתי ּכ י אל ׁש מרני א)לדוד  חדש :(טז, [זוהר ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

תשא כי  נו:)פ' תורה](דף מהו זוהר ביארנו, זה
משלה אור  לה שאין לפי מך  תם, מך, תם,כ"מכּת ם", , ִ◌ְ◌ָ◌

תם, אז  עליונים , באורות ומאירה בשלימות, הלבנה כאשר 
זהו  הלבנה, נשמרת כאשר  מתי , לדוד", "מכּת ם כן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִועל

תהלי זוהר 

של כ. אור לה  שאין להלבנה, נדמית המלך, דוד שורש המלכות, מדת  זו
התפארת: מן  המלכות  כן וכמו השמש , מן שמקבלת מה אלא  עצמה,

הזוהר זיו
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אל  "ׁש מרני  כמו כאשכתוב "חסיתי ", מהו ,"ב חסיתי כּ י ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
נפׁש י"שכתוב ב )"חסיה נז, .כב(תהלים ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

למלכות חסד שיאיר החסד צד לעורר רצה  קל ש דוקא

ב ""מכּת ם חסיתי  ּכ י  אל ׁש מרני א)לדוד פ':(טז, ח"ג [זוהר ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

רלט:)פנחס תורה](דף  א"ל"זוהר "ׁש מרני הטעם, ,כגמה ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
לחסדי  העליון, חסד  שיאיר  להתעורר, נצרך אברהם של צד 

הנאמנים. דוד 

 חסיתי י אל ְִִִִֵֵָָָמרני 

ּב ׁש מרני  חסיתי  ּכ י  א)אל תשא]:(טז , כי פ' חדש ?מתי [זוהר ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  הלּ בנה. טז)כּ ׁש נּ ׁש מרת אל (תהלים ׁש מרני  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

חסיתי  זּ ה מה חסיתי . ׁש נּ אמרכּ י כּ מוֹ  נז)? נפ ׁש "י .(שם חסיה  ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לחס עלי חסד איר לע רר, ריאמני ה דוד די ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אל מה ׁש מרני  לעוֹ רר,הּט עם  ׁש צּ רי אברהם ׁש ל צדּ וֹ  ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב  זה הנּ אמנים . דוד לחסדי  עלי וֹ ן חסד (שםׁש יּ איר ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ׁש לּ קחקג ) אברהם, זה - חסד עוֹ לם. ועד מעוֹ לם ה' ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְוחסד
זהוּ  האחרוֹ ן. לעוֹ לם ונתן וחיּ ים אוֹ ר העליוֹ ן ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵמהעוֹ לם

תהלי זוהר 

השפע:כא. ממנה יניקו  שלא  הס "א, מן ומחסה שמירה צריכה המלכות
הס"א:כב. בפני  ומחסה  שמירה וצריכה נפש, שנקראת המלכות , זו נפשי
ואומרכג. אברהם, מדרגת  חסד, שהוא א "ל, השם  הזכיר למה מדייק ,

דוד, חסדי בשם להקרא שתוכל המלכות, תשוקת  זה  שאל  משום  שזה 
החסד: מדת מן השפעה שתקבל ידי על 

הזוהר זיו
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ב:אטז חסיתי כּ י אל ׁש מרני לדוד מכּת ם
בּ לב טוֹ בתי אּת ה אדני  ליהו אמרּת 

הגנב  לפרס
וגו' ב חסיתי  כי אל  א)שמרני טז]:(טז, לפרק  תהלי זה[שימוש .

 הי מ וחול הנהר  שפת  מ טיט  קח הגנב. לפרס טוב המזמור
אותו ומלא חרס ספל וקח הנחשדי כל וכתוב וגבל אות וערב
ואחד  אחד כל בספל הנחשדי השמות כל ושי שאובי מי
מ ח' ח "י. הוא  שלו וש פעמי י' המזמור  זה  עליו ואמור לעצמו
רצו יהי  יאמר . פע ובכל עלי, שפרה  "נחלת מ י ' ,חבלי"
שלו עינו  יפתח שגנב ומי  ,וכ  כ גנב מי  שתודיעני  ח"י  מלפני
ומוציא האויבי ומשלי הלב לפתיחת וטוב למעלה. פתקו ויעלה

לרוחה . בה  רגיל שהיה מצרה האד

תהלי שימוש

מהחיצוני נשמרת = " ת" עניה , = "מ" שהיא  המלכות 

ב""מכ ּת ם  חסיתי ּכ י אל ׁש מרני א)לדוד  חדש :(טז, [זוהר ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

תשא כי  נו:)פ' תורה](דף מהו זוהר ביארנו, זה
משלה אור  לה שאין לפי מך  תם, מך, תם,כ"מכּת ם", , ִ◌ְ◌ָ◌

תם, אז  עליונים , באורות ומאירה בשלימות, הלבנה כאשר 
זהו  הלבנה, נשמרת כאשר  מתי , לדוד", "מכּת ם כן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִועל

תהלי זוהר 

של כ. אור לה  שאין להלבנה, נדמית המלך, דוד שורש המלכות, מדת  זו
התפארת: מן  המלכות  כן וכמו השמש , מן שמקבלת מה אלא  עצמה,

הזוהר זיו
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אל  "ׁש מרני  כמו כאשכתוב "חסיתי ", מהו ,"ב חסיתי כּ י ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
נפׁש י"שכתוב ב )"חסיה נז, .כב(תהלים ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

למלכות חסד שיאיר החסד צד לעורר רצה  קל ש דוקא

ב ""מכּת ם חסיתי  ּכ י  אל ׁש מרני א)לדוד פ':(טז, ח"ג [זוהר ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

רלט:)פנחס תורה](דף  א"ל"זוהר "ׁש מרני הטעם, ,כגמה ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
לחסדי  העליון, חסד  שיאיר  להתעורר, נצרך אברהם של צד 

הנאמנים. דוד 

 חסיתי י אל ְִִִִֵֵָָָמרני 

ּב ׁש מרני  חסיתי  ּכ י  א)אל תשא]:(טז , כי פ' חדש ?מתי [זוהר ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  הלּ בנה. טז)כּ ׁש נּ ׁש מרת אל (תהלים ׁש מרני  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

חסיתי  זּ ה מה חסיתי . ׁש נּ אמרכּ י כּ מוֹ  נז)? נפ ׁש "י .(שם חסיה  ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לחס עלי חסד איר לע רר, ריאמני ה דוד די ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אל מה ׁש מרני  לעוֹ רר,הּט עם  ׁש צּ רי אברהם ׁש ל צדּ וֹ  ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב  זה הנּ אמנים . דוד לחסדי  עלי וֹ ן חסד (שםׁש יּ איר ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ׁש לּ קחקג ) אברהם, זה - חסד עוֹ לם. ועד מעוֹ לם ה' ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְוחסד
זהוּ  האחרוֹ ן. לעוֹ לם ונתן וחיּ ים אוֹ ר העליוֹ ן ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵמהעוֹ לם

תהלי זוהר 

השפע:כא. ממנה יניקו  שלא  הס "א, מן ומחסה שמירה צריכה המלכות
הס"א:כב. בפני  ומחסה  שמירה וצריכה נפש, שנקראת המלכות , זו נפשי
ואומרכג. אברהם, מדרגת  חסד, שהוא א "ל, השם  הזכיר למה מדייק ,

דוד, חסדי בשם להקרא שתוכל המלכות, תשוקת  זה  שאל  משום  שזה 
החסד: מדת מן השפעה שתקבל ידי על 

הזוהר זיו
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:חפציג עלי כּ ל ואדּ ירי הּמ ה בּ ארץ אׁש ר ׁש ים לקדוֹ  
נסכּ יהםד בם: אּס י בּ ל מהרוּ  אחר עצּ בוֹ תם ירבּ וּ  

ׁש  את אא וּ בל שׂ פתי:מדּ ם על יהוהמוֹ תם 
:גּ וֹ רלי ּת וֹ מי אּת ה וכוֹ סי חלקי חבליםומנת 

ׁש ּת לוּ יה האחרוֹ ן העוֹ לם  הוּ א יראיו . על ע וֹ לם ועד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
היּ ראה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ וֹ 

ב חפצי ל  וא ירי ה ה  אר א ר  יְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלקד
הּמ הלקדוֹ ׁש ים ּב ארץ ג)א ׁש ר ע"ב]:(טז , פג דף  לך  לך פ' [בראשית  ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

קד וֹ ׁש  נקרא בּ כּ ל, ׁש לם ׁש ה וּ א כּ האדם אחר ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
הנּ סּת ר לאוֹ ר כּ ּס א לבן אוֹ ר  אוֹ תוֹ  נעשׂ ה נתקנים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש ניהם
ואז  הלּ בן, האוֹ ר  אוֹ תוֹ  על רה מה נוֹ דע ואינוֹ  נראה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
קד וֹ ׁש , נקרא ואז בּ כּ ל, ׁש לם ׁש הוּ א האדם וכ ׁש לם. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהאוֹ ר

ׁש נּ אמר  טז)כּ מוֹ  כּ מ וֹ (תהלים וגוֹ '. הּמ ה בּ ארץ אׁש ר לקדוֹ ׁש ים ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌
עלי וֹ ן. בּ סוֹ ד  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵכן

המלכות שהיא  בגורלי ומשפיע  תומי ה ' אתה 

ו "ה' חלקי גּ וֹ רלי"מנת ּת וֹ מי אּת ה ה)כוֹ סי פ':(ט"ז, ח"ג  [זוהר ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

קצ:)בלק תורה](דף עץ זוהר על  וראה, בוא יצחק רבי  אמר 
גּ וֹ רלי", ּת וֹ מי "אּת ה דוד  אמר תלוים, בו כחותיו שכל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהזה

המלך  דוד בו שנאחז  הגורל  זה "גּ וֹ רלי ", .כד מהו ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 

דוד:כד. של וחלקו גורלו המלכות מדת  זו

הזוהר זיו
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עלי: ׁש פרה נחלת אף בּ נּ עמים לי אתזנפלוּ  אבר 
יהו:כליוֹ תי יּס רוּ ני לילוֹ ת אף יעצני אׁש ר 

לילת נקראת  ח נה ְְְִֵֵֶַָָָמר בה 

כלי וֹ תי אבר יּס רוּ ני  ליל וֹ ת אף יעצני א ׁש ר ה' ז)את :(ט"ז, ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

קלז.] דף תרומה פ' ב' חלק -[זוהר דּ עת יחוּ ה לּ לילה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְולילה
לזו)מרכּ בוֹ תיה כּ מ וֹ (זו ליל וֹ ת, נקראוֹ ת וכלּ ן הכּ ּס א, גּ וּ ף ׁש הן ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

טז)ׁש נּ אמר  עליוֹ נה(תהלים מרכּ בה כליוֹ תי . י ּס רוּ ני לילוֹ ת אף ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לילה לילוֹ ת, נקראת ּת ח ּת וֹ נה מר כּ בה ליוֹ ם. י וֹ ם ימים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלּ לילה.

אמר לא  ופעמי 'את ' דוד שאמר  את'פעמי'

 וגו'""אבר יעצני  אׁש ר ה' ז)את  פ'.(ט"ז , ג ' חלק  זוהר תורה [זוהר ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

קצט.] דף רואיםבלק אנו הרי אלעזר , רבי אמר
ה את  אבר" שכתוב  את, דוד אמר  יעצני",שלפעמים אׁש ר  ' ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

וגו '"וכתוב: עת  בּ כל ה' את ב )"אברכה  לד, "בּ רכי,(תהלים ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ה'" את א)נפׁש י  קד, נתתקן (שם  התפלה בהתחלת כן כמו  , ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

דוד אמר  ולפעמים  המבורך, ה' את ברכו ה'לומר ◌ְ◌ָ"בּ רכוּ 
כ )מלאכיו" קג, וגו '",(שם צבאיו כּ ל ה' כא)"בּ רכוּ  פסוק ולא(שם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

את. אמר

עלינו  השכינה את  מושכי אנו התפילה  לפני

העליון,אלא היכל  של במרומים שהם  העליונים, למלאכים
לפי  ה', את ברכו למטה, היושבים אנו  ה', ברכו נאמר

תהלי זוהר 
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:חפציג עלי כּ ל ואדּ ירי הּמ ה בּ ארץ אׁש ר ׁש ים לקדוֹ  
נסכּ יהםד בם: אּס י בּ ל מהרוּ  אחר עצּ בוֹ תם ירבּ וּ  

ׁש  את אא וּ בל שׂ פתי:מדּ ם על יהוהמוֹ תם 
:גּ וֹ רלי ּת וֹ מי אּת ה וכוֹ סי חלקי חבליםומנת 

ׁש ּת לוּ יה האחרוֹ ן העוֹ לם  הוּ א יראיו . על ע וֹ לם ועד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
היּ ראה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ וֹ 

ב חפצי ל  וא ירי ה ה  אר א ר  יְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלקד
הּמ הלקדוֹ ׁש ים ּב ארץ ג)א ׁש ר ע"ב]:(טז , פג דף  לך  לך פ' [בראשית  ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

קד וֹ ׁש  נקרא בּ כּ ל, ׁש לם ׁש ה וּ א כּ האדם אחר ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
הנּ סּת ר לאוֹ ר כּ ּס א לבן אוֹ ר  אוֹ תוֹ  נעשׂ ה נתקנים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש ניהם
ואז  הלּ בן, האוֹ ר  אוֹ תוֹ  על רה מה נוֹ דע ואינוֹ  נראה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
קד וֹ ׁש , נקרא ואז בּ כּ ל, ׁש לם ׁש הוּ א האדם וכ ׁש לם. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהאוֹ ר

ׁש נּ אמר  טז)כּ מוֹ  כּ מ וֹ (תהלים וגוֹ '. הּמ ה בּ ארץ אׁש ר לקדוֹ ׁש ים ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌
עלי וֹ ן. בּ סוֹ ד  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵכן

המלכות שהיא  בגורלי ומשפיע  תומי ה ' אתה 

ו "ה' חלקי גּ וֹ רלי"מנת ּת וֹ מי אּת ה ה)כוֹ סי פ':(ט"ז, ח"ג  [זוהר ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

קצ:)בלק תורה](דף עץ זוהר על  וראה, בוא יצחק רבי  אמר 
גּ וֹ רלי", ּת וֹ מי "אּת ה דוד  אמר תלוים, בו כחותיו שכל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהזה

המלך  דוד בו שנאחז  הגורל  זה "גּ וֹ רלי ", .כד מהו ָ◌ִ◌

תהלי זוהר 

דוד:כד. של וחלקו גורלו המלכות מדת  זו

הזוהר זיו
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עלי: ׁש פרה נחלת אף ּב נּ עמים לי אתזנפלוּ  אבר 
יהו:כליוֹ תי יּס רוּ ני לילוֹ ת אף יעצני אׁש ר 

לילת נקראת  ח נה ְְְִֵֵֶַָָָמר בה 

כלי וֹ תי אבר יּס רוּ ני  ליל וֹ ת אף יעצני א ׁש ר ה' ז)את :(ט"ז, ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

קלז.] דף תרומה פ' ב' חלק -[זוהר דּ עת יחוּ ה לּ לילה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְולילה
לזו)מרכּ בוֹ תיה כּ מ וֹ (זו ליל וֹ ת, נקראוֹ ת וכלּ ן הכּ ּס א, גּ וּ ף ׁש הן ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

טז)ׁש נּ אמר  עליוֹ נה(תהלים מרכּ בה כליוֹ תי . י ּס רוּ ני לילוֹ ת אף ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לילה לילוֹ ת, נקראת ּת ח ּת וֹ נה מר כּ בה ליוֹ ם. י וֹ ם ימים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלּ לילה.

אמר לא  ופעמי 'את ' דוד שאמר  את'פעמי'

 וגו'""אבר יעצני  אׁש ר ה' ז)את  פ'.(ט"ז , ג ' חלק  זוהר תורה [זוהר ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

קצט.] דף רואיםבלק אנו הרי אלעזר , רבי אמר
ה את  אבר" שכתוב  את, דוד אמר  יעצני",שלפעמים אׁש ר  ' ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

וגו '"וכתוב: עת  בּ כל ה' את ב )"אברכה  לד, "בּ רכי,(תהלים ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ה'" את א)נפׁש י  קד, נתתקן (שם  התפלה בהתחלת כן כמו  , ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

דוד אמר  ולפעמים  המבורך, ה' את ברכו ה'לומר ◌ְ◌ָ"בּ רכוּ 
כ )מלאכיו" קג, וגו '",(שם צבאיו כּ ל ה' כא)"בּ רכוּ  פסוק ולא(שם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

את. אמר

עלינו  השכינה את  מושכי אנו התפילה  לפני

העליון,אלא היכל  של במרומים שהם  העליונים, למלאכים
לפי  ה', את ברכו למטה, היושבים אנו  ה', ברכו נאמר

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד106 תשרי סדר כז ליו

טזתהלי מזמור  | לחודש  ב | ראשו ספר 

הזאת א"ת עלינו להמשיך צריכים אצל כהשאנו נכנס ועמה ,
אחזה בּ צדק "אני דוד: אמר כן  ועל פניו, לחזות  ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲהמלך ,
ה', את ברכו התפלה התחלת  ולפיכך  ודאי, בצד"ק ,"ָפני◌ֶ◌
א"ת מושכים שאנו וכיון  הזאת, א"ת ראשינו על להמשיך

ולשבח. התפלה לומר  לנו  יש עלינו, הזאת

התפילה קוד לאיש שלו לומר  אסור

תפלתו,ולפיכך האדם  שיתפלל  קודם לאיש לברך  אסור 
ומברך  מקדים ואם הזאת, א"ת ראשו על  וימשוך
ראשו, על  במה האיש לזה נתמשך הרי לאיש, תחלה
אמר העליונים למלאכים ולפיכך הזאת. א"ת של במקומה

להוספה. ה' א"ת ואנחנו ה'", ◌ְ◌ָ"בּ רכוּ 

המלכות את  מברכי
וגו'""אבר יעצני  א ׁש ר ה ' ז)את דף:(ט "ז, תשא כי  פ' חדש [זוהר ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

כתוב:נד:] ואמר, אלעזר רבי  דרש את עוד אבר"ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
יעצני " אׁש ר  וכתובה' ּת הלּ תוֹ , ּת מיד  עת  בּ כל  ה' את  "אברכה ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ב )בּ פי " לד, לא"ת,(תהלים  התחתונים, מן ברכות  נצרך למי  , ְ◌ִ◌
בפתילה כשלהבת בהם נאחזת זה,כושהיא יודע שהיה ודוד ,

א"ת. אברכה  אמר

תהלי זוהר 

עדכה. א' מן אותיות, כ"ב מן שנכללת  כיון  א "ת, נקראת  המלכות  מדת
צדק. בשם  נקראת  וגם ישראל כו.ת ', עם  הזאת  התקשרות  ובשביל

ישראל: כנסת בשם המלכות נקראת

הזוהר זיו
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יהוח בּ לׁש וּ יתי מימיני כּ י תמיד לנגדּ י 
ׁש כּ ןטאּמ וֹ ט: י בּ שׂ רי אף כּ בוֹ די ויּ גל לבּ י שׂ מח לכן 
חסידילבטח: תּת ן א לׁש אוֹ ל נפׁש י תעזב א כּ י 

ׁש חת: אתיאלראוֹ ת שׂ מחוֹ ת שׂ בע חיּ ים ארח ּת וֹ דיעני 
בּ ימינ נעמוֹ ת נצח:ּפ ני 

ילת מחד כליתי, ירני לילת  ְְִִִִֵֵַַַַָא

ּב ימינּת וֹ דיעני  נעמוֹ ת  ּפ ני את שׂ מחוֹ ת שׂ בע ח יּ ים  ארח ִ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

יא)נצח  תשא]:(טז, כי  פ' חדש זה[זהר טז)ועל (תהלים ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ח יּ ים. ארח ב )ּת וֹ דיעני ארח(שמות אהים . ויּ דע ִ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַֹ◌

ה וּ א וּ מי  בּ וֹ ,חיּ ים, נכלל  הבע ׁש כּ ל  אוֹ תוֹ  שׂ מחוֹ ת, שׂ בע ? ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ נג ּפ ניו בּ ימינויחזיר נעמ וֹ ת  ואז  בּ הם. אחוּ ז ׁש אני  ,ּפ ני ד  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

לעשׂ וֹ ת הצּ וּ ר ח וֹ זר  וּ כׁש נּ כללת, בּ ימין. נכלל ׁש המאל ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶנצח ,
י ּת נוּ . זה כּ ן ועל ּת מים, ׁש ל ּפ על וֹ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ֶאת

 הקרב את  ואוכל  המזבח על יושב אריה 

ּב ימינ"ּת וֹ דיעני  נעמוֹ ת  ּפ ני את שׂ מחוֹ ת שׂ בע חיּ ים  ארח ִ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

יא)נצח" חדש]:(טז , זוהר תורה; כאשר[זוהר וראה , בוא  ֶ◌ַ◌

צד  עם שולטת  ההיא  מזבח מעשיהם, מטיבים ישראל 
הקרבן כזהימין  על עליה רובץ אריה כתבנית רואים והיו ,

תהלי זוהר 

החסד:כז . מדת  היינו הימין וצד  מזב "ח, נקראת המלכות מדת

הזוהר זיו
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הזאת א"ת עלינו להמשיך צריכים אצל כהשאנו נכנס ועמה ,
אחזה בּ צדק "אני דוד: אמר כן  ועל פניו, לחזות  ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲהמלך ,
ה', את ברכו התפלה התחלת  ולפיכך  ודאי, בצד"ק ,"ָפני◌ֶ◌
א"ת מושכים שאנו וכיון  הזאת, א"ת ראשינו על להמשיך

ולשבח. התפלה לומר  לנו  יש עלינו, הזאת

התפילה קוד לאיש שלו לומר  אסור

תפלתו,ולפיכך האדם  שיתפלל  קודם לאיש לברך  אסור 
ומברך  מקדים ואם הזאת, א"ת ראשו על  וימשוך
ראשו, על  במה האיש לזה נתמשך הרי לאיש, תחלה
אמר העליונים למלאכים ולפיכך הזאת. א"ת של במקומה

להוספה. ה' א"ת ואנחנו ה'", ◌ְ◌ָ"בּ רכוּ 

המלכות את  מברכי
וגו'""אבר יעצני  א ׁש ר ה ' ז)את דף:(ט "ז, תשא כי  פ' חדש [זוהר ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

כתוב:נד:] ואמר, אלעזר רבי  דרש את עוד אבר"ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
יעצני " אׁש ר  וכתובה' ּת הלּ תוֹ , ּת מיד  עת  בּ כל  ה' את  "אברכה ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ב )בּ פי " לד, לא"ת,(תהלים  התחתונים, מן ברכות  נצרך למי  , ְ◌ִ◌
בפתילה כשלהבת בהם נאחזת זה,כושהיא יודע שהיה ודוד ,

א"ת. אברכה  אמר

תהלי זוהר 

עדכה. א' מן אותיות, כ"ב מן שנכללת  כיון  א "ת, נקראת  המלכות  מדת
צדק. בשם  נקראת  וגם ישראל כו.ת ', עם  הזאת  התקשרות  ובשביל

ישראל: כנסת בשם המלכות נקראת

הזוהר זיו
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יהוח בּ לׁש וּ יתי מימיני כּ י תמיד לנגדּ י 
ׁש כּ ןטאּמ וֹ ט: י בּ שׂ רי אף כּ בוֹ די ויּ גל לבּ י שׂ מח לכן 
חסידילבטח: תּת ן א לׁש אוֹ ל נפׁש י תעזב א כּ י 

ׁש חת: אתיאלראוֹ ת שׂ מחוֹ ת שׂ בע חיּ ים ארח ּת וֹ דיעני 
בּ ימינ נעמוֹ ת נצח:ּפ ני 

ילת מחד כליתי, ירני לילת  ְְִִִִֵֵַַַַָא

ּב ימינּת וֹ דיעני  נעמוֹ ת  ּפ ני את שׂ מחוֹ ת שׂ בע ח יּ ים  ארח ִ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

יא)נצח  תשא]:(טז, כי  פ' חדש זה[זהר טז)ועל (תהלים ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ח יּ ים. ארח ב )ּת וֹ דיעני ארח(שמות אהים . ויּ דע ִ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַֹ◌

ה וּ א וּ מי  בּ וֹ ,חיּ ים, נכלל  הבע ׁש כּ ל  אוֹ תוֹ  שׂ מחוֹ ת, שׂ בע ? ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ נג ּפ ניו בּ ימינויחזיר נעמ וֹ ת  ואז  בּ הם. אחוּ ז ׁש אני  ,ּפ ני ד  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

לעשׂ וֹ ת הצּ וּ ר ח וֹ זר  וּ כׁש נּ כללת, בּ ימין. נכלל ׁש המאל ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶנצח ,
י ּת נוּ . זה כּ ן ועל ּת מים, ׁש ל ּפ על וֹ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ֶאת

 הקרב את  ואוכל  המזבח על יושב אריה 

ּב ימינ"ּת וֹ דיעני  נעמוֹ ת  ּפ ני את שׂ מחוֹ ת שׂ בע חיּ ים  ארח ִ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

יא)נצח" חדש]:(טז , זוהר תורה; כאשר[זוהר וראה , בוא  ֶ◌ַ◌

צד  עם שולטת  ההיא  מזבח מעשיהם, מטיבים ישראל 
הקרבן כזהימין  על עליה רובץ אריה כתבנית רואים והיו ,

תהלי זוהר 

החסד:כז . מדת  היינו הימין וצד  מזב "ח, נקראת המלכות מדת

הזוהר זיו
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דוד  חנה קרית המזבח, אריאל נקראת ולכך אותו, ואוכל
לה. להאיר עמל  ימיו  וכל היא, דוד של חלקו כי ודאי,

מלכות  ע תפארת  שיתחברו התפלל דוד

"ו יּ דע ועל שכתוב : כמו חיּ ים", ארח "ּת וֹ דיעני  אמר  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ִכן
כה)אהים" ב , הואכח(שמות  מי חיּ ים", "ארח "שׂ בע כט, , ֱ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌

פניו  יחזיר  בו, נכללות שבע שכל זה ,"ּפ ני את ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְשׂ מחוֹ ת
בהם נאחז שאני  פניך נצח",ללעומת בּ ימינ "נעמוֹ ת ואז ,ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בימין. יתכלל שהשמאל



תהלי זוהר 

לרחמים :כח. יתהפך הדין  מדת שהוא אלהים  שהשם פירוש

החיים :כט. ארח איזהו ז'ל .שואל הכולל תפארת שהוא ומבאר 
המלכות, עם להזדווג פניו יחזור  הוא  החיים, עץ ונקרא הספירות

שלה, בפנים דוד בימין שנאחז ויתכלל  דין השמאל  יומתק ואז 
רחמים :

הזוהר זיו
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יהואיז ׁש מעה לדוד הקׁש יבהּת פלּ ה צדק 
מרמה: שׂ פתי בּ א תפלּ תי האזינה רנּ תי

 בדר לאומרו
וגו' צדק ה' א)שמעה  יז]:(יז , לפרק תהלי דבעי[שימוש למא טוב .

מ י' י"ה . הוא שלו וש מצלח ואת יתיה צלי  באורחא. למיזל
הגבור  הש י "ה  מלפני רצו יהי  ואמור. "מרמה. מ ה' "שדוני ,
סלה סלה  אמ אמ אמ אורחותי ותישר דרכי  שתצליח והנורא 

סלה .

תהלי שימוש

ה לת עני את   צפ  אבינ ויעקב לה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹדוד

צדקּת פלּ ה  ה' ׁש מעה א)לדוד בראשית:(יז , פ' בראשית (דף[זוהר ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

נאמר]כג :) ועליה  ׁש כינה, וזוֹ  בּ ּת פלּ ה, יז)ע שׂ ירי (תהלים ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אמר הּק ד ׁש  בּ רוּ ח ודוד צדק '. ה' ׁש מעה לדוד  ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ'ּת פלּ ה

י שׂ ראל  על  אמר  הגּ ל וּ ת, ׁש ל  היּ מים  לבּ י (שם)בּ אחרית 'בּ חנּת  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הכּ ל  איּ וֹ ב אמר וּ מה גּ ל וּ ת, אלּ א לילה ואין לּ ילה ', ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ קדּת  ◌ֹ
רצה והטן , ויּ ל ענן כּ לה ׁש אמר  ישׂ ראל על מׁש ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה

איּ  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואמר  לוֹ , ידבּ ר.לקטרג בדעת א וֹ ב  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הגּ ל וּ ת: דּ חק את קדׁש וֹ  בּ רוּ ח ׁש ראה בּ גלל , ּכ בּ יעקב ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַאף

האחר וֹ נהויעקב, הגּ לוּ ת ׁש ל דּ חק הּק דׁש  בּ רוּ ח ׁש ראה בּ גלל ְ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ה יּ מים, באבּ ס וֹ ף כי  שם וילן במקום ויפגע  כח) (בראשית (אמר ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ואמר ) הגלות , של הלילה ובא לב )השמש, ויּ צר(שם  מאד יעקב ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַויּ ירא

תהלי זוהר 
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דוד  חנה קרית המזבח, אריאל נקראת ולכך אותו, ואוכל
לה. להאיר עמל  ימיו  וכל היא, דוד של חלקו כי ודאי,

מלכות  ע תפארת  שיתחברו התפלל דוד

"ו יּ דע ועל שכתוב : כמו חיּ ים", ארח "ּת וֹ דיעני  אמר  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ִכן
כה)אהים" ב , הואכח(שמות  מי חיּ ים", "ארח "שׂ בע כט, , ֱ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌

פניו  יחזיר  בו, נכללות שבע שכל זה ,"ּפ ני את ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְשׂ מחוֹ ת
בהם נאחז שאני  פניך נצח",ללעומת בּ ימינ "נעמוֹ ת ואז ,ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בימין. יתכלל שהשמאל



תהלי זוהר 

לרחמים :כח. יתהפך הדין  מדת שהוא אלהים  שהשם פירוש

החיים :כט. ארח איזהו ז'ל .שואל הכולל תפארת שהוא ומבאר 
המלכות, עם להזדווג פניו יחזור  הוא  החיים, עץ ונקרא הספירות

שלה, בפנים דוד בימין שנאחז ויתכלל  דין השמאל  יומתק ואז 
רחמים :

הזוהר זיו
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יהואיז ׁש מעה לדוד הקׁש יבהּת פלּ ה צדק 
מרמה: שׂ פתי בּ א תפלּ תי האזינה רנּ תי

 בדר לאומרו
וגו' צדק ה' א)שמעה  יז]:(יז , לפרק תהלי דבעי[שימוש למא טוב .

מ י' י"ה . הוא שלו וש מצלח ואת יתיה צלי  באורחא. למיזל
הגבור  הש י "ה  מלפני רצו יהי  ואמור. "מרמה. מ ה' "שדוני ,
סלה סלה  אמ אמ אמ אורחותי ותישר דרכי  שתצליח והנורא 

סלה .

תהלי שימוש

ה לת עני את   צפ  אבינ ויעקב לה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹדוד

צדקּת פלּ ה  ה' ׁש מעה א)לדוד בראשית:(יז , פ' בראשית (דף[זוהר ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

נאמר]כג :) ועליה  ׁש כינה, וזוֹ  בּ ּת פלּ ה, יז)ע שׂ ירי (תהלים ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אמר הּק ד ׁש  בּ רוּ ח ודוד צדק '. ה' ׁש מעה לדוד  ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ'ּת פלּ ה

י שׂ ראל  על  אמר  הגּ ל וּ ת, ׁש ל  היּ מים  לבּ י (שם)בּ אחרית 'בּ חנּת  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הכּ ל  איּ וֹ ב אמר וּ מה גּ ל וּ ת, אלּ א לילה ואין לּ ילה ', ֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ קדּת 
רצה והטן , ויּ ל ענן כּ לה ׁש אמר  ישׂ ראל על מׁש ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה

איּ  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואמר  לוֹ , ידבּ ר.לקטרג בדעת א וֹ ב  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הגּ ל וּ ת: דּ חק את קדׁש וֹ  בּ רוּ ח ׁש ראה בּ גלל , ּכ בּ יעקב ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַאף

האחר וֹ נהויעקב, הגּ לוּ ת ׁש ל דּ חק הּק דׁש  בּ רוּ ח ׁש ראה בּ גלל ְ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ה יּ מים, באבּ ס וֹ ף כי  שם וילן במקום ויפגע  כח) (בראשית (אמר ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ואמר ) הגלות , של הלילה ובא לב )השמש, ויּ צר(שם  מאד יעקב ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַויּ ירא

תהלי זוהר 
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כּ מ וֹ  צדדים, לׁש ׁש ה בּ גּ לוּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  העם את וחלּ ק  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְל וֹ .
לג )ׁש נּ אמר  בּ ראׁש (שם ראׁש נה, ילדיהן ואת הפחוֹ ת את ויּ שׂ ם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֹ

יוֹ סף  ואת רחל ואת אחרנים וילדיה לאה ואת אדוֹ ם. ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ְבּ גל וּ ת
אמר ׁש לּ הם, וצער עניּ וּ ת  ּכ אחר ׁש ראה וּ בגלל (שםאחרנים. ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

לאכל כח) לחם לי ונתן ואמר, אבי . בּ ית אל בׁש ל וֹ ם ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְו ׁש בּת י
ללבּ ׁש . ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶוּ בגד

 ת פ יתל   ואחר נר ל בח  אד יסר ל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלע

תפלּ תיׁש מעה  האזינה ר נּ תי  הקׁש יבה  צדק א)ה' :(יז, ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ויחי פ' בראשית :)[זוהר  רמג  חזקיּ ה](דף ורבּ י י וֹ סי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י
רבּ י  אמר בּ ק ּפ וֹ טקיּ א . ׁש מע וֹ ן ר בּ י את  לראוֹ ת הוֹ לכים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהי וּ 
רבּ וֹ נוֹ  ׁש ל  ׁש בחוֹ  אדם יסדּ ר  לעוֹ לם ׁש אמרנ וּ  זה ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחזקיּ ה
להתּפ לּ ל  ורוֹ צה טרוּ ד ׁש לּ בּ וֹ  מי ּת פ לּ תוֹ . יתּפ לּ ל   ּכ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

יכוֹ ל וא בצרה, והוּ א ׁש בח ּת פלּ תוֹ , את רבּ וֹ נוֹ לסדּ ר  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ה וּ א מה ?כּ ראוּ י, ָ◌ָ◌ַ◌

וׁש בחאמר סדּ וּ ר וּ רצוֹ נוֹ , לבּ וֹ  לכוּ ן יכוֹ ל ׁש א גּ ב על אף לוֹ , ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
ׁש יּ גּ רע  לּמ ה רבּ וֹ נוֹ  אף ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  ׁש בח את יסדּ ר  אלּ א ? ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌

ּת פלּ ה ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ּת פלּ תוֹ . ויתּפ לּ ל לכ וּ ן, יכוֹ ל  ׁש א גּ ב ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַעל 
- צדק  ה' ׁש מעה  ר נּ תי . הקׁש יבה צדק ה' ׁש מעה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד
 ּכ ואחר ר בּ וֹ נוֹ . ׁש בח ׁש ל  סדּ וּ ר  ׁש הוּ א מוּ ם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה ,
רבּ וֹ נוֹ  ׁש בח לס דּ ר ׁש יּ כוֹ ל מי ּת פלּ תי . האזינה ר נּ תי  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהקׁש יבה

כּ תוּ ב עליו עוֹ שׂ ה, א)וא ׁש מע (ישעיה איננּ י  תפלּ ה תרבּ וּ  כּ י  גּ ם  ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌
וגוֹ '. ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְידיכם
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מיׁש רים:ב ּת חזינה עיני יצא מׁש ּפ טי בּ חנּת ג מלּ פני 
יעבר בּ ל זּמ תי ּת מצא בל צרפּת ני לּ ילה ּפ קדּת  לבּ י

ארחוֹ תד ּפ י: ׁש מרּת י אני שׂ פתי בּ דבר אדם לפעלּ וֹ ת 
פעמי:הּפ ריץ: נמוֹ ּט וּ  בּ ל ּב מעגּ לוֹ תי אׁש רי ּת מ 

למעלה ע לה מ יו  אד ציא  פה ל וד ר ר ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָל
ונ ,רקיעי הר ,ב קע  ת א נבח ו כנס , למק כנס ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ

לא  וא ר ר  זה  ְִִִֵֶָֹא

תפלּ תיׁש מעה האזינה  רנּ תי  הקׁש יבה  צדק  א)ה' [זוהר:(יז, ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

מצורע פ' נ"ה .)ויקרא  ואמר,](דף  ּפ תח חזקיּ ה (תהליםר בּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לפני יז) ישׂ ראל כּ נסת חביבה כּ ּמ ה  וגוֹ '. צדק' ה' ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ'ׁש מעה

לפני  בּ אה י שׂ ראל  ׁש כּ נסת זמן ׁש בּ כל  הוּ א,  ּבּ רו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
זהוּ  כּ נגדּ ּה . מזדּ ּמ ן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אמר תפלּ תי . האזינה רנּ תי הק ׁש יבה צדק  ה ' ׁש מעה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
נמצאת ׁש היא כּ מוֹ  י שׂ ראל , כּ נסת עם התקרּת י אני ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָדּ וד,
- צדק ה' ׁש מעה , ּכ וּ מוּ ם נמצא.  ּכ אני  גּ ם ,ְלפני◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

תפלּ תי . האזינה  רנּ תי  הקׁש יבה -  ּכ ואחר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה,

מרמהבּ א  שׂ פתי בּ א זּ ה  מה מרמה, ׁש נינוּ ,שׂ פתי  ּכ אלּ א ? ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עוֹ לה  מּפ יו, אדם ׁש ּמ וֹ ציא ּת פלּ ה ׁש ל  וד בּ וּ ר דּ בּ וּ ר ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל 
א וֹ תוֹ  נבחן  וׁש ם ׁש נּ כנס, למקוֹ ם ונכנס רקיעים, וּ ב וֹ קע ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
- כּ ׁש ר דּ בּ וּ ר  זה אם  א. ואם כּ ׁש ר דּ בּ וּ ר  זה אם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהדּ בּ וּ ר ,
- א ואם רצוֹ נ וֹ . לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש  הּמ ל לפני אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמכניסים

אחרת  ר וּ ח ד בּ וּ ר בּ אוֹ ת וֹ  וּ מתע וֹ ררת החוּ צה, א וֹ תוֹ  .מסטים  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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כּ מ וֹ  צדדים, לׁש ׁש ה בּ גּ לוּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  העם את וחלּ ק  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְל וֹ .
לג )ׁש נּ אמר  בּ ראׁש (שם ראׁש נה, ילדיהן ואת הפחוֹ ת את ויּ שׂ ם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֹ

יוֹ סף  ואת רחל ואת אחרנים וילדיה לאה ואת אדוֹ ם. ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ְבּ גל וּ ת
אמר ׁש לּ הם, וצער עניּ וּ ת  ּכ אחר ׁש ראה וּ בגלל (שםאחרנים. ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

לאכל כח) לחם לי ונתן ואמר, אבי . בּ ית אל בׁש ל וֹ ם ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְו ׁש בּת י
ללבּ ׁש . ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶוּ בגד

 ת פ יתל   ואחר נר ל בח  אד יסר ל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלע

תפלּ תיׁש מעה  האזינה ר נּ תי  הקׁש יבה  צדק א)ה' :(יז, ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ויחי פ' בראשית :)[זוהר  רמג  חזקיּ ה](דף ורבּ י י וֹ סי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י
רבּ י  אמר בּ ק ּפ וֹ טקיּ א . ׁש מע וֹ ן ר בּ י את  לראוֹ ת הוֹ לכים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהי וּ 
רבּ וֹ נוֹ  ׁש ל  ׁש בחוֹ  אדם יסדּ ר  לעוֹ לם ׁש אמרנ וּ  זה ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחזקיּ ה
להתּפ לּ ל  ורוֹ צה טרוּ ד ׁש לּ בּ וֹ  מי ּת פ לּ תוֹ . יתּפ לּ ל   ּכ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

יכוֹ ל וא בצרה, והוּ א ׁש בח ּת פלּ תוֹ , את רבּ וֹ נוֹ לסדּ ר  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ה וּ א מה ?כּ ראוּ י, ָ◌ָ◌ַ◌

וׁש בחאמר סדּ וּ ר וּ רצוֹ נוֹ , לבּ וֹ  לכוּ ן יכוֹ ל ׁש א גּ ב על אף לוֹ , ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
ׁש יּ גּ רע  לּמ ה רבּ וֹ נוֹ  אף ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  ׁש בח את יסדּ ר  אלּ א ? ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌

ּת פלּ ה ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ּת פלּ תוֹ . ויתּפ לּ ל לכ וּ ן, יכוֹ ל  ׁש א גּ ב ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַעל 
- צדק  ה' ׁש מעה  ר נּ תי . הקׁש יבה צדק ה' ׁש מעה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד
 ּכ ואחר ר בּ וֹ נוֹ . ׁש בח ׁש ל  סדּ וּ ר  ׁש הוּ א מוּ ם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה ,
רבּ וֹ נוֹ  ׁש בח לס דּ ר ׁש יּ כוֹ ל מי ּת פלּ תי . האזינה ר נּ תי  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהקׁש יבה

כּ תוּ ב עליו עוֹ שׂ ה, א)וא ׁש מע (ישעיה איננּ י  תפלּ ה תרבּ וּ  כּ י  גּ ם  ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌
וגוֹ '. ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְידיכם
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מיׁש רים:ב ּת חזינה עיני יצא מׁש ּפ טי בּ חנּת ג מלּ פני 
יעבר בּ ל זּמ תי ּת מצא בל צרפּת ני לּ ילה ּפ קדּת  לבּ י

ארחוֹ תד ּפ י: ׁש מרּת י אני שׂ פתי בּ דבר אדם לפעלּ וֹ ת 
פעמי:הּפ ריץ: נמוֹ ּט וּ  בּ ל ּב מעגּ לוֹ תי אׁש רי ּת מ 

למעלה ע לה מ יו  אד ציא  פה ל וד ר ר ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָל
ונ ,רקיעי הר ,ב קע  ת א נבח ו כנס , למק כנס ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ

לא  וא ר ר  זה  ְִִִֵֶָֹא

תפלּ תיׁש מעה האזינה  רנּ תי  הקׁש יבה  צדק  א)ה' [זוהר:(יז, ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

מצורע פ' נ"ה .)ויקרא  ואמר,](דף  ּפ תח חזקיּ ה (תהליםר בּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לפני יז) ישׂ ראל כּ נסת חביבה כּ ּמ ה  וגוֹ '. צדק' ה' ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ'ׁש מעה

לפני  בּ אה י שׂ ראל  ׁש כּ נסת זמן ׁש בּ כל  הוּ א,  ּבּ רו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
זהוּ  כּ נגדּ ּה . מזדּ ּמ ן הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אמר תפלּ תי . האזינה רנּ תי הק ׁש יבה צדק  ה ' ׁש מעה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
נמצאת ׁש היא כּ מוֹ  י שׂ ראל , כּ נסת עם התקרּת י אני ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָדּ וד,
- צדק ה' ׁש מעה , ּכ וּ מוּ ם נמצא.  ּכ אני  גּ ם ,ְלפני◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

תפלּ תי . האזינה  רנּ תי  הקׁש יבה -  ּכ ואחר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה,

מרמהבּ א  שׂ פתי בּ א זּ ה  מה מרמה, ׁש נינוּ ,שׂ פתי  ּכ אלּ א ? ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עוֹ לה  מּפ יו, אדם ׁש ּמ וֹ ציא ּת פלּ ה ׁש ל  וד בּ וּ ר דּ בּ וּ ר ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל 
א וֹ תוֹ  נבחן  וׁש ם ׁש נּ כנס, למקוֹ ם ונכנס רקיעים, וּ ב וֹ קע ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
- כּ ׁש ר דּ בּ וּ ר  זה אם  א. ואם כּ ׁש ר דּ בּ וּ ר  זה אם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהדּ בּ וּ ר ,
- א ואם רצוֹ נ וֹ . לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש  הּמ ל לפני אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמכניסים

אחרת  ר וּ ח ד בּ וּ ר בּ אוֹ ת וֹ  וּ מתע וֹ ררת החוּ צה, א וֹ תוֹ  .מסטים  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

תהלי זוהר 
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אמרתי:ו ׁש מע לי אזנ הט אל תענני כי קראתי אני
בּ ימינ:ז מּמ תקוֹ ממים חוֹ סים ׁש יע מוֹ  חסדי הפלה
ּת סּת ירני:ח כּ נפי בּ צל עין בּ ת כּ איׁש וֹ ן מּפ ניטׁש מרני 

עלי: יקּ יפוּ  בּ נפׁש  איבי ׁש דּ וּ ני זוּ  ּס גרוּ ירׁש עים חלבּ מוֹ  
בגאוּ ת: דּ בּ רוּ  עּת היאּפ ימוֹ  סבבוּ נוּ (סבבוני)ארינוּ  

בּ ארץ: לנטוֹ ת ׁש יתוּ  י יכסוֹ ףיבעיניהם כּ אריה דּ מינוֹ  
בּ מסּת רים: יׁש ב וככפיר יהויגלטרוֹ ף קוּ מה 

: ּחרב מרׁש ע נפׁש י ּפ לּ טה הכריעהוּ  פניו קדּ מה
יהויד יד חלקםממתים מחלד ממתים 

והנּ יחוּ (וצפינך)בּ חיּ ים בנים ישׂ בּ עוּ  בטנם ּת מלּ א וּ צפוּ נ 

יקי צ ל הע הרגי הרג א ה  ה מה  ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעל

ּב חיּ ים ממתים חלקם מחלד ממתים  ה' יד )יד [זוהר:(יז, ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

פקודי פ' רנ"ד:)שמות עקיבא](דף ׁש ר בּ י  מוּ ם וּ ראה, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש אל  דּ וד  בׁש ל וֹ ם. ויצא בּ ׁש ל וֹ ם נכנס כּ ראוּ י, למעלה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעלה

ׁש כּ תוּ ב הת ּפ ר ׁש , וא יז)ׁש אלה, ה'(תהלים יד 'ממתים ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
בּ חיּ ים  חלקם מחלד  ׁש נּ הרגוּ (תוהה)'.ממתים אלּ ה זּ ה מה על ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

כּ די  חטא חטאוּ  ׁש א זכּ אים, צדּ יקים, העוֹ לם ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ הרוּ גי
◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ענ ׁש וּ .

בּ חיּ ים.בּ א חלקם מחלד ממתים ה' יד ממתים וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
זה - ה' יד וחלד. ה ',  יד - צדדים ׁש ני הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָכּ אן 

תהלי זוהר 
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לעוֹ לליהם: אשׂ בּ עהטויתרם פני אחזה ּב צדק אני 
:ּת מוּ נת בהקיץ

מחלד  ממתים אליו. מת כּ נּ סת ׁש הנּ ׁש מה הוּ א,  ּבּ רו ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש כּ תוּ ב עליו, ׁש וֹ לט הוּ א ׁש הגּ וּ ף האחר, הצּ ד זה (ישעיה- ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אבּ יטלח) עוֹ דא  חדל .אדם י וֹ ׁש בי  עם  ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ה' פני פני אחזה  צדק הנקראת  המלכות  ידי על

וגו '"י "אנ פני אחזה טו)ּב צדק עב .]:(יז, דף נח פ ' א ' חלק  זוהר תורה ; [זוהר ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

שלו ודבקות חביבות המלך דוד ואמר, ההוא יהודי פתח
היה  ההיא היתה לאבאב "ן  הבּ וֹ נים מאסוּ  "אבן  אמר: ועליה ,ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ּפ נּ ה " כב )לראׁש  קיח, כבוד (תהלים  במראה להסתכל חפץ וכאשר  , ְ◌ִֹ◌ָ◌
נכנס  כך ואחר  תחלה בידו  האב"ן  אותה לקח שכל לברבונו , לפי ,

ההיא, באב"ן אלא יכנס  לא רבונו, לפני להתראות החפץ מי
הּק דׁש " אל אהרן  יבא "בּ זא "ת ג )שנאמר : טז, התפאר לג(ויקרא  ודוד  , ְ◌ָֹ◌ַֹ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌

"פני אחזה בּ צד"ק "אני  ואמר: דוד לדעצמו  של  יגיעתו  וכל , ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
העליון. לפני  כראוי ההיא אב"ן עם להתראות

תהלי זוהר 

Łבעה לא . אחת אבן "על הכתוב: בסוד אב"ן, נקראת המלכות  ְִֶֶַַַָמדת 
ט )עינים " ג, והבן:(זכריה שבע, ולא דוקא  שבעה פירוש ,לב ., ִֵָ

תפלתו: להעלות  לעזרתו ולקחה  הקדושה, בשכינה  עצמו שהתקשר 
ונקראתלג. זא "ת, נקראת המלכות  מדת במקורה הקדושה  השכינה

צד"ק: ונקראת הקדוש ,לד.אב"ן, מלך התפארת היינו פניך אחזה 
הוא: ברוך הוי"ה שם  ששמו

הזוהר זיו
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אמרתי:ו ׁש מע לי אזנ הט אל תענני כי קראתי אני
בּ ימינ:ז מּמ תקוֹ ממים חוֹ סים ׁש יע מוֹ  חסדי הפלה
ּת סּת ירני:ח כּ נפי בּ צל עין בּ ת כּ איׁש וֹ ן מּפ ניטׁש מרני 

עלי: יקּ יפוּ  בּ נפׁש  איבי ׁש דּ וּ ני זוּ  ּס גרוּ ירׁש עים חלבּ מוֹ  
בגאוּ ת: דּ בּ רוּ  עּת היאּפ ימוֹ  סבבוּ נוּ (סבבוני)ארינוּ  

בּ ארץ: לנטוֹ ת ׁש יתוּ  י יכסוֹ ףיבעיניהם כּ אריה דּ מינוֹ  
בּ מסּת רים: יׁש ב וככפיר יהויגלטרוֹ ף קוּ מה 

: ּחרב מרׁש ע נפׁש י ּפ לּ טה הכריעהוּ  פניו קדּ מה
יהויד יד חלקםממתים מחלד ממתים 

והנּ יחוּ (וצפינך)בּ חיּ ים בנים ישׂ בּ עוּ  בטנם ּת מלּ א וּ צפוּ נ 

יקי צ ל הע הרגי הרג א ה  ה מה  ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעל

ּב חיּ ים ממתים חלקם מחלד ממתים  ה' יד )יד [זוהר:(יז, ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

פקודי פ' רנ"ד:)שמות עקיבא](דף ׁש ר בּ י  מוּ ם וּ ראה, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש אל  דּ וד  בׁש ל וֹ ם. ויצא בּ ׁש ל וֹ ם נכנס כּ ראוּ י, למעלה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעלה

ׁש כּ תוּ ב הת ּפ ר ׁש , וא יז)ׁש אלה, ה'(תהלים יד 'ממתים ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
בּ חיּ ים  חלקם מחלד  ׁש נּ הרגוּ (תוהה)'.ממתים אלּ ה זּ ה מה על ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

כּ די  חטא חטאוּ  ׁש א זכּ אים, צדּ יקים, העוֹ לם ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ הרוּ גי
◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ענ ׁש וּ .

בּ חיּ ים.בּ א חלקם מחלד ממתים ה' יד ממתים וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
זה - ה' יד וחלד. ה ',  יד - צדדים ׁש ני הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָכּ אן 

תהלי זוהר 
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לעוֹ לליהם: אשׂ בּ עהטויתרם פני אחזה ּב צדק אני 
:ּת מוּ נת בהקיץ

מחלד  ממתים אליו. מת כּ נּ סת ׁש הנּ ׁש מה הוּ א,  ּבּ רו ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ׁש כּ תוּ ב עליו, ׁש וֹ לט הוּ א ׁש הגּ וּ ף האחר, הצּ ד זה (ישעיה- ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אבּ יטלח) עוֹ דא  חדל .אדם י וֹ ׁש בי  עם  ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ה' פני פני אחזה  צדק הנקראת  המלכות  ידי על

וגו '"י "אנ פני אחזה טו)ּב צדק עב .]:(יז, דף נח פ ' א ' חלק  זוהר תורה ; [זוהר ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

שלו ודבקות חביבות המלך דוד ואמר, ההוא יהודי פתח
היה  ההיא היתה לאבאב "ן  הבּ וֹ נים מאסוּ  "אבן  אמר: ועליה ,ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ּפ נּ ה " כב )לראׁש  קיח, כבוד (תהלים  במראה להסתכל חפץ וכאשר  , ְ◌ִֹ◌ָ◌
נכנס  כך ואחר  תחלה בידו  האב"ן  אותה לקח שכל לברבונו , לפי ,

ההיא, באב"ן אלא יכנס  לא רבונו, לפני להתראות החפץ מי
הּק דׁש " אל אהרן  יבא "בּ זא "ת ג )שנאמר : טז, התפאר לג(ויקרא  ודוד  , ְ◌ָֹ◌ַֹ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌

"פני אחזה בּ צד"ק "אני  ואמר: דוד לדעצמו  של  יגיעתו  וכל , ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
העליון. לפני  כראוי ההיא אב"ן עם להתראות

תהלי זוהר 

Łבעה לא . אחת אבן "על הכתוב: בסוד אב"ן, נקראת המלכות  ְִֶֶַַַָמדת 
ט )עינים " ג, והבן:(זכריה שבע, ולא דוקא  שבעה פירוש ,לב ., ִֵָ

תפלתו: להעלות  לעזרתו ולקחה  הקדושה, בשכינה  עצמו שהתקשר 
ונקראתלג. זא "ת, נקראת המלכות  מדת במקורה הקדושה  השכינה

צד"ק: ונקראת הקדוש ,לד.אב"ן, מלך התפארת היינו פניך אחזה 
הוא: ברוך הוי"ה שם  ששמו

הזוהר זיו
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לחודש ג

יהואיח לעבד דּ בּ רלמנצּ ח אׁש ר לדוד 
ליהובּ יוֹ ם הזּ את הירה דּ ברי את 
יהו ׁש אוּ ל:הצּ יל וּ מיּ ד איביו כּ ל מכּ ף אוֹ תוֹ  

יהוב ארחמ יהוג חזקי:ויּ אמר 
וקרןסלעי מגנּ י בּ וֹ  אחסה צוּ רי אלי וּ מפלטי וּ מצוּ דתי 

משׂ גּ בּ י: יהוד יׁש עי אקרא איבימהלּ ל וּ מן 
ׁש ע: יבעתוּ ני:האוּ  בליּ על ונחלי מות חבלי אפפוּ ני 

מות:ו מוֹ קׁש י קדּ מוּ ני סבבוּ ני ׁש אוֹ ל ליזחבלי בּ צּ ר 
יהו אהיאקרא יׁש מעואל אׁש וּ ע 

באזניו: ּת בוֹ א לפניו ׁש ועתי ו קוֹ לי וּת געׁש חמהיכלוֹ  
לוֹ : חרה כּ י ויּ תגּ עׁש וּ  ירגּ זוּ  הרים וּ מוֹ סדי הארץ וּת רעׁש 

בּ ערוּ ט גּ חלים ּת אכל מּפ יו ואׁש  בּ אּפ וֹ  עׁש ן עלה

ממלכי להנצל
וגו' לעבד א)למנצח  יח]:(יח, לפרק תהלי לסטי [שימוש ראית א

אליה . הוא שלו וש  מלפני יברחו  וה אותו אמור לקראת באי
ה ' ב "ש, בא "ת ד"ממרו מ'  מ י ' "שאול , מ ל' דבר, "אשר מ א'
מכל שתצילני אלי "ה מלפני רצו יהי  ואמור. .הנות "האל מ
ושמ מי על אותו אמור ועוד רע. פגע ומכל שונאי  ומכל אויבי 

ויתרפא . החולה  ומשח

תהלי שימוש
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רגליו:ימּמ נּ וּ : ּת חת וערפל ויּ רד ׁש מים ויּ רכּ ביאויּ ט 

הרחמי במדת  ישראל אל  נתגלה  ה '

רגליו""ו יּ ט ּת חת וערפל ו יּ רד  י)ׁש מים פ':(יח, ח"ב [זוהר ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

פ:)יתרו תורה](דף בשעהזוהר שמעון, רבי אמר 
הקדוש  קרא סיני, בהר  להתגלות חפץ הוא ברוך שהקדוש
ישראל  עכשיו להם, ואמר  שלו, פמליא לכל הוא ברוך
עליהם, להתגלות חפץ ואני דרכי , יודעים שאין צעירים,
אבל  לסבול, יוכלו לא גבורה של  בכח עליהם אתגלה אם
שכתוב : זהו משפטי , ויקבלו ברחמים עליהם אתגלה

הליׁש י" ב יּ וֹ ם טז)"ויהי  יט, ודאי ,(שמות השלישי  ביום , ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
רחמים .להשהוא 

ה א ה רה  ונת רחמי הב רהנת ה  מ ד ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָ

ויּ רד"מניין , ׁש מי"ם "ויּ ט י)שכתוב: כב , ב ' ובזה(שמואל , ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
להם הקדים לישראל, הוא ברוך הקדוש נתגלה
הגבורה. מצד התורה להם ניתנה כך ואחר בתחלה, רחמים

ה' ירד  ְֵַַָָלהיכ

רגליו ""ו יּ ט ּת חת  וערפל ו יּ רד י)ׁש מים יתרו:(יח , פ' ח"ב  [זוהר ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

פו.) תורה](דף  כתוב:זוהר אמר  יצחק ׁש מים רבי  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ"ויּ ט

תהלי זוהר 

ג'לה . ספירה שהיא  השלישי יום גם  שמי"ם , נקראת התפארת ספירת
הרחמים. מדת  ומדתה הבנין ימי  של הספירות ז ' מן

הזוהר זיו
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לחודש ג

יהואיח לעבד דּ בּ רלמנצּ ח אׁש ר לדוד 
ליהובּ יוֹ ם הזּ את הירה דּ ברי את 
יהו ׁש אוּ ל:הצּ יל וּ מיּ ד איביו כּ ל מכּ ף אוֹ תוֹ  

יהוב ארחמ יהוג חזקי:ויּ אמר 
וקרןסלעי מגנּ י בּ וֹ  אחסה צוּ רי אלי וּ מפלטי וּ מצוּ דתי 

משׂ גּ בּ י: יהוד יׁש עי אקרא איבימהלּ ל וּ מן 
ׁש ע: יבעתוּ ני:האוּ  בליּ על ונחלי מות חבלי אפפוּ ני 

מות:ו מוֹ קׁש י קדּ מוּ ני סבבוּ ני ׁש אוֹ ל ליזחבלי בּ צּ ר 
יהו אהיאקרא יׁש מעואל אׁש וּ ע 

באזניו: ּת בוֹ א לפניו ׁש ועתי ו קוֹ לי וּת געׁש חמהיכלוֹ  
לוֹ : חרה כּ י ויּ תגּ עׁש וּ  ירגּ זוּ  הרים וּ מוֹ סדי הארץ וּת רעׁש 

בּ ערוּ ט גּ חלים ּת אכל מּפ יו ואׁש  בּ אּפ וֹ  עׁש ן עלה

ממלכי להנצל
וגו' לעבד א)למנצח  יח]:(יח, לפרק תהלי לסטי [שימוש ראית א

אליה . הוא שלו וש  מלפני יברחו  וה אותו אמור לקראת באי
ה ' ב "ש, בא "ת ד"ממרו מ'  מ י ' "שאול , מ ל' דבר, "אשר מ א'
מכל שתצילני אלי "ה מלפני רצו יהי  ואמור. .הנות "האל מ
ושמ מי על אותו אמור ועוד רע. פגע ומכל שונאי  ומכל אויבי 

ויתרפא . החולה  ומשח

תהלי שימוש
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רגליו:ימּמ נּ וּ : ּת חת וערפל ויּ רד ׁש מים ויּ רכּ ביאויּ ט 

הרחמי במדת  ישראל אל  נתגלה  ה '

רגליו""ו יּ ט ּת חת וערפל ו יּ רד  י)ׁש מים פ':(יח, ח"ב [זוהר ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

פ:)יתרו תורה](דף בשעהזוהר שמעון, רבי אמר 
הקדוש  קרא סיני, בהר  להתגלות חפץ הוא ברוך שהקדוש
ישראל  עכשיו להם, ואמר  שלו, פמליא לכל הוא ברוך
עליהם, להתגלות חפץ ואני דרכי , יודעים שאין צעירים,
אבל  לסבול, יוכלו לא גבורה של  בכח עליהם אתגלה אם
שכתוב : זהו משפטי , ויקבלו ברחמים עליהם אתגלה

הליׁש י" ב יּ וֹ ם טז)"ויהי  יט, ודאי ,(שמות השלישי  ביום , ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
רחמים .להשהוא 

ה א ה רה  ונת רחמי הב רהנת ה  מ ד ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָ

ויּ רד"מניין , ׁש מי"ם "ויּ ט י)שכתוב: כב , ב ' ובזה(שמואל , ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
להם הקדים לישראל, הוא ברוך הקדוש נתגלה
הגבורה. מצד התורה להם ניתנה כך ואחר בתחלה, רחמים

ה' ירד  ְֵַַָָלהיכ

רגליו ""ו יּ ט ּת חת  וערפל ו יּ רד י)ׁש מים יתרו:(יח , פ' ח"ב  [זוהר ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

פו.) תורה](דף  כתוב:זוהר אמר  יצחק ׁש מים רבי  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ"ויּ ט

תהלי זוהר 

ג'לה . ספירה שהיא  השלישי יום גם  שמי"ם , נקראת התפארת ספירת
הרחמים. מדת  ומדתה הבנין ימי  של הספירות ז ' מן

הזוהר זיו
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רוּ ח: כּ נפי על ויּ דא ויּ עף כּ רוּ ב סתרוֹ יבעל  חׁש יׁש ת 
ׁש חקים: עבי מים חׁש כת סכּ תוֹ  נגדּ וֹ יגסביבוֹ תיו מנּ גּה  

ונאמר:(שם)ו יּ רד " סיני ", הר על העם כל  לעיני ה' "וירד ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
יא) יט, תאמר(שמות אפשר  ירד, אנה ויּ רד ", ׁש מים "ויּ ט  ,ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

כתוב  סיני" הר  "על לסיני, סיני ,לושירד בהר  כתוב ולא , ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ירד  אנה ויּ רד", ׁש מים "ויּ ט ?אלא ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

עמה להתייחד עליה  ירד וה ' סיני הר על היתה השכינה 

ו אמר למדרגה ממדרגה  במדרגותיו, ירד יוסי, מכתררבי 
הלבנה נוארה ואז ההיא, באר"ץ שנדבק  עד לכתר,
לאר"ץ  ויּ רד" ׁש מים "ויּ ט  שכתוב: זהו  בשלימות, ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַועמדה
סיני , הר  על נמצא היה מה סיני", הר "על כתוב: ובכן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַההיא ,

השכינה. שזו אומרת זאת

תהלי זוהר 

ועיקרלו . מיותר , הוא שמוקף  שמה  לי ונראה הזהר, מפורשי נדחקו כאן 
דהיינו לומר  תרצה ואם ירד, לאן  פירש  ולא סתם , וירד שכתוב : קושייתו,
אם סיני, הר  על  נכתב  ה ', וירד שנאמר אחר  בתורה הלא סיני, הר על  שירד
יוסי, רבי מתרץ  זה ועל  וירד, סתם ולא סיני  הר  על  לומר  לו היה  כאן גם כן 
א"רץ , שנקראת הספירה  עד העליונות, ספירות מן  הורדה  הוא  שהמכוון 
אלא אורה, לה  אין כי יען לבנה , ונקראת הקדושה , והשכינה המלכות שהיא
שהיתה ולולי שלימותה, וזהו הספירות, שאר  עם התפארת, בה  שמאיר  מה
באמצעות האלהות אור  התגלות ידי על  התורה שתנתן כזאת, הורדה 
הרי כי הגדולה , האלהות אור לסבול  לישראל באפשרות היה  לא  המלכות,

לסבול .גם להם קשה  היה  הזאת, הירידה  אחר 

הזוהר זיו
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אׁש : וגחלי בּ רד עברוּ  יהוידעביו בּ מים ויּ רעם 
: אׁש וגחלי בּ רד קלוֹ  יּת ן חצּ יוטוועליוֹ ן ׁש לח ויּ  

ל הע יסד צ יק יחידי ע ד על ע מד  ל הע ְְִִִֵַַַָָָָָל

וגחלי־אׁש ו יּ רעם  ּב רד  קלוֹ  יּת ן ועלי וֹ ן  ה' יד )ּב מים :(יח, ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

וישב פ ' בראשית קפו.)[זוהר ואמר,](דף  ּפ תח יהוּ דה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
יח) אׁש '.(תהלים וגחלי בּ רד  קוֹ ל וֹ  יּת ן ועלי וֹ ן ה' בּ מים ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ'ויּ רעם

לוֹ  התקין העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ראה, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְבּ א
בּ עּמ וּ ד  עוֹ מדים העּמ וּ דים וכל עוֹ מד , מה על עּמ וּ דים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה

ׁש כּ תוּ ב ּפ רׁש וּ ה והרי  יחידי , ט )אחד ביתּה (משלי בּ נתה חכמוֹ ת ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
אחת בּ דרגּ ה  ע וֹ מדים הם אלּ ה וכל ׁש בעה , עּמ וּ דיה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָחצבה 

ׁש נּ קראת י)מהם העוֹ לם,(שם וּ כ ׁש נּ ברא עוֹ לם. יסוֹ ד  צדּ יק ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ותּק וּ נוֹ , העוֹ לם  ׁש ל הלמוּ ת ׁש הוּ א הּמ קוֹ ם  מאוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנברא

ה וּ א וּ מי ה כּ ל, ׁש ל והאמצע  העוֹ לם ׁש ל  אחת נקדּ ה ?ׁש הוּ א  ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌
ׁש כּ ת וּ ב נ)ציּ וֹ ן, ויּ קרא(תהלים דּ בּ ר ה' אהים אל לאסף מזמוֹ ר ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מקוֹ ם וּ מאיזה מבאוֹ . עד  ׁש מׁש  מּמ זרח ׁש כּ תוּ ב ארץ מצּ יּ וֹ ן , ? ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
צד  ׁש הוּ א הּמ ק וֹ ם מאוֹ תוֹ  הוֹ פיע . אהים יפי מכלל ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמצּ יּ וֹ ן

כּ ראוּ י הלמה האמוּ נה ׁש ל  בוהלמוּ ת החזיקו  ישראל [וכעת ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אדם מחזיק ויום יום שכל משום התורה, של המצוות שמתעטףבסודות בציצית

הה וּ אבה] וּ מהּמ קוֹ ם העוֹ לם, כּ ל ׁש ל והנּ קדּ ה  החזק וציּ וֹ ן ,ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌
העוֹ לם. כּ ל נזּ וֹ ן וּ מ ּת וֹ כ וֹ  ונעשׂ ה, העוֹ לם  כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִנתקן

כּ יון וּ בא וגוֹ '. ק וֹ לוֹ  יּת ן ועלי וֹ ן ה' בּ מים ויּ רעם וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
קוֹ לוֹ  י ּת ן ועליוֹ ן כּ תוּ ב ל ּמ ה ה', בּ מים ויּ רעם ?ׁש אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד116 תשרי סדר כט ליו

יחתהלי מזמור  | לחודש  ג | ראשו ספר

רוּ ח: כּ נפי על ויּ דא ויּ עף כּ רוּ ב סתרוֹ יבעל  חׁש יׁש ת 
ׁש חקים: עבי מים חׁש כת סכּ תוֹ  נגדּ וֹ יגסביבוֹ תיו מנּ גּה  

ונאמר:(שם)ו יּ רד " סיני ", הר על העם כל  לעיני ה' "וירד ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
יא) יט, תאמר(שמות אפשר  ירד, אנה ויּ רד ", ׁש מים "ויּ ט  ,ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

כתוב  סיני" הר  "על לסיני, סיני ,לושירד בהר  כתוב ולא , ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ירד  אנה ויּ רד", ׁש מים "ויּ ט ?אלא ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

עמה להתייחד עליה  ירד וה ' סיני הר על היתה השכינה 

ו אמר למדרגה ממדרגה  במדרגותיו, ירד יוסי, מכתררבי 
הלבנה נוארה ואז ההיא, באר"ץ שנדבק  עד לכתר,
לאר"ץ  ויּ רד" ׁש מים "ויּ ט  שכתוב: זהו  בשלימות, ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַועמדה
סיני , הר  על נמצא היה מה סיני", הר "על כתוב: ובכן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַההיא ,

השכינה. שזו אומרת זאת

תהלי זוהר 

ועיקרלו . מיותר , הוא שמוקף  שמה  לי ונראה הזהר, מפורשי נדחקו כאן 
דהיינו לומר  תרצה ואם ירד, לאן  פירש  ולא סתם , וירד שכתוב : קושייתו,
אם סיני, הר  על  נכתב  ה ', וירד שנאמר אחר  בתורה הלא סיני, הר על  שירד
יוסי, רבי מתרץ  זה ועל  וירד, סתם ולא סיני  הר  על  לומר  לו היה  כאן גם כן 
א"רץ , שנקראת הספירה  עד העליונות, ספירות מן  הורדה  הוא  שהמכוון 
אלא אורה, לה  אין כי יען לבנה , ונקראת הקדושה , והשכינה המלכות שהיא
שהיתה ולולי שלימותה, וזהו הספירות, שאר  עם התפארת, בה  שמאיר  מה
באמצעות האלהות אור  התגלות ידי על  התורה שתנתן כזאת, הורדה 
הרי כי הגדולה , האלהות אור לסבול  לישראל באפשרות היה  לא  המלכות,

לסבול .גם להם קשה  היה  הזאת, הירידה  אחר 

הזוהר זיו
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אׁש : וגחלי בּ רד עברוּ  יהוידעביו בּ מים ויּ רעם 
: אׁש וגחלי בּ רד קלוֹ  יּת ן חצּ יוטוועליוֹ ן ׁש לח ויּ  

ל הע יסד צ יק יחידי ע ד על ע מד  ל הע ְְִִִֵַַַָָָָָל

וגחלי־אׁש ו יּ רעם  ּב רד  קלוֹ  יּת ן ועלי וֹ ן  ה' יד )ּב מים :(יח, ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

וישב פ ' בראשית קפו.)[זוהר ואמר,](דף  ּפ תח יהוּ דה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
יח) אׁש '.(תהלים וגחלי בּ רד  קוֹ ל וֹ  יּת ן ועלי וֹ ן ה' בּ מים ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ'ויּ רעם

לוֹ  התקין העוֹ לם, את הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ראה, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְבּ א
בּ עּמ וּ ד  עוֹ מדים העּמ וּ דים וכל עוֹ מד , מה על עּמ וּ דים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה

ׁש כּ תוּ ב ּפ רׁש וּ ה והרי  יחידי , ט )אחד ביתּה (משלי בּ נתה חכמוֹ ת ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
אחת בּ דרגּ ה  ע וֹ מדים הם אלּ ה וכל ׁש בעה , עּמ וּ דיה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָחצבה 

ׁש נּ קראת י)מהם העוֹ לם,(שם וּ כ ׁש נּ ברא עוֹ לם. יסוֹ ד  צדּ יק ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ותּק וּ נוֹ , העוֹ לם  ׁש ל הלמוּ ת ׁש הוּ א הּמ קוֹ ם  מאוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנברא

ה וּ א וּ מי ה כּ ל, ׁש ל והאמצע  העוֹ לם ׁש ל  אחת נקדּ ה ?ׁש הוּ א  ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌
ׁש כּ ת וּ ב נ)ציּ וֹ ן, ויּ קרא(תהלים דּ בּ ר ה' אהים אל לאסף מזמוֹ ר ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מקוֹ ם וּ מאיזה מבאוֹ . עד  ׁש מׁש  מּמ זרח ׁש כּ תוּ ב ארץ מצּ יּ וֹ ן , ? ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
צד  ׁש הוּ א הּמ ק וֹ ם מאוֹ תוֹ  הוֹ פיע . אהים יפי מכלל ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמצּ יּ וֹ ן

כּ ראוּ י הלמה האמוּ נה ׁש ל  בוהלמוּ ת החזיקו  ישראל [וכעת ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אדם מחזיק ויום יום שכל משום התורה, של המצוות שמתעטףבסודות בציצית

הה וּ אבה] וּ מהּמ קוֹ ם העוֹ לם, כּ ל ׁש ל והנּ קדּ ה  החזק וציּ וֹ ן ,ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌
העוֹ לם. כּ ל נזּ וֹ ן וּ מ ּת וֹ כ וֹ  ונעשׂ ה, העוֹ לם  כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִנתקן

כּ יון וּ בא וגוֹ '. ק וֹ לוֹ  יּת ן ועלי וֹ ן ה' בּ מים ויּ רעם וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
קוֹ לוֹ  י ּת ן ועליוֹ ן כּ תוּ ב ל ּמ ה ה', בּ מים ויּ רעם ?ׁש אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

תהלי זוהר 
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ויהּמ ם: רב וּ ברקים ויּ גּ לוּ טזויפיצם מים אפיקי ויּ ראוּ  
יהו מגּ ערת ּת בל רוּ חמנּ ׁש ממוֹ סדוֹ ת ת 

: רבּ ים:יזאּפ מּמ ים ימׁש ני יּק חני מּמ רוֹ ם יׁש לח 
מּמ נּ י:יח אמצוּ  כּ י וּ מנאי עז מאיבי יקדּ מוּ נייטיצּ ילני 

יהו ויהי אידי לי:ביוֹ ם ויּ וֹ ציאניכ למׁש ען 
בּ י: חפץ כּ י יחלּ צני יהוכאלּמ רחב יגמלני 

לי: ׁש יב י ידי כּ בר יהוכבכּ צדקי דּ רכי ׁש מרּת י כּ י 
הימא רׁש עּת י מׁש ּפ טיוכג:וא כל כּ י 

מנּ י: אסיר א וחקּ תיו עּמ וֹ כדלנגדּ י תמים ואהי 
מעוֹ ני: יהוכהואׁש ּת ּמ ר ׁש ב כּ ברויּ  כצדקי לי 

אלא]הנּ ה האמוּ נה[ס"א ס וֹ ד עולם]כּ אן  מה ׁש צּ יּ וֹ ן ׁש אמרנ וּ [על ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
מּמ נּ וּ  נזּ וֹ ן והע וֹ לם  העוֹ לם, ׁש ל  והיּ פי הלמוּ ת מוּ םהיא , ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

וזה דּ ין זה ויר וּ ׁש לים, צ יּ וֹ ן הם אחת, והן הן , דרגוֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּת י 
מּמ עלה רחמים. וּ מ כּ אן דּ ין מכּ אן אחד , וּ ׁש ניהם ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים, ִ◌ָ◌
ונ ׁש מע, יוֹ צא הּק וֹ ל ׁש אוֹ תוֹ  לאחר ׁש נּ ׁש מע. קוֹ ל  יוֹ צא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
ונפרדים יוֹ צאים והרחמים הדּ ין, ודרכי הדּ ינים י וֹ צאים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָאז
אף  ועלי וֹ ן, בּ רחמים. הדּ ין בּ ית זה ה', בּ מים ויּ רעם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמם.
אז  י וֹ צא, ההוּ א ׁש הּק וֹ ל כּ יון נוֹ דע , ואינוֹ  נמצא ׁש אינוֹ  גּ ב  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַעל 
כּ יון  קוֹ לוֹ . יּת ן ועלי וֹ ן ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ורחמים. דּ ין הכּ ל , ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

ואׁש . מים אׁש , וגחלי בּ רד  אז  קוֹ לוֹ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש יּ ּת ן

תהלי זוהר 
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עיניו: לנגד ּת מיםכוידי גּ בר עם ּת תחּס ד חסיד עם 
ּת תּפ ּת ל:כזּת ּת ּמ ם: ׁש  עּק  ועם ּת תבּ רר נבר כּ יכחעם 

 די לב ע  הל ְֲִִַַָָָֹיעקב

ּת תּפ ּת ל עם  עּק ׁש  ועם ּת תח ּס ד כו )חסיד פ':(יח, בראשית [זוהר ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

קלט:)תולדות כּ ,](דף נראה בּ לבן  וכן יהוּ דה, רבּ י ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
כּ כּ תוּ ב מכף, היה הוּ א ׁש הרי כ )מוּ ם נחׁש ּת י (בראשית ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש לם, איׁש  נקרא ׁש יּ עקב גּ ב על ואף . בּ גלל ה' ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַויברכני
בּ רחמים ע ּמ וֹ  ללכת לוֹ  ׁש הצטר מי עם ׁש לם, היה  ּכ ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמוּ ם
קׁש ה בּ דין עּמ וֹ  ללכת ל וֹ  ׁש הצטר מי  ועם ,הוֹ ל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ועליו  ב וֹ , הי וּ  חלקים ׁש ני  מוּ ם ,הוֹ ל היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ בעקמימוּ ת

יח)כּ ת וּ ב עם(תהלים ּת תּפ ּת ל'. עּק ׁש  ועם ּת תחּס ד חסיד 'עם ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הכּ ל  הּק ׁש ה, הדּ ין ׁש ל בּ צּ ד העּק ׁש  ועם החס"ד, בּ צד ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָחסיד ◌ֹ

◌ָ◌ָכּ ראוּ י .

על הא   מג  הא  ר  ד ה אמ נת   זיאח ת ֱֲִֵֶֶַַַָָָָא
רע ת  רחת  ת א ע לל  טטי יקימ ְְִִִֶַָָָָָ

ּב וֹ האל החסים לכל הוּ א  מגן צרוּ פה  ה' אמרת דּ רּכ וֹ  ּת מים  ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִֹ◌

לא) בראשית:(יח, פ' בראשית יט:)[זוהר  יהי ](דף  אהים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
ׁש אחר לּת ינוֹ קוֹ ת. אסכּ רה ׁש נּ בראה חסר, מארת וכוּ '. ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָֹֹ◌ְ◌ְֹֹ◌ְמארת
ואוֹ תּה  לּמ ח , קלּפ ה נבראה הראׁש וֹ ן, אוֹ ר  ׁש ל אוֹ ר ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ גנז
עוֹ לה ׁש יּ וֹ צאת, כּ יון אחרת. קלּפ ה וּ מוֹ ציאה מתּפ טת ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְקל ּפ ה
בּ הם להתדּ בּ ק  רוֹ צה קטנּ וֹ ת, פנים לגבּ י  מגּ יעה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְוי וֹ רדת,

תהלי זוהר 
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ויהּמ ם: רב וּ ברקים ויּ גּ לוּ טזויפיצם מים אפיקי ויּ ראוּ  
יהו מגּ ערת ּת בל רוּ חמנּ ׁש ממוֹ סדוֹ ת ת 

: רבּ ים:יזאּפ מּמ ים ימׁש ני יּק חני מּמ רוֹ ם יׁש לח 
מּמ נּ י:יח אמצוּ  כּ י וּ מנאי עז מאיבי יקדּ מוּ נייטיצּ ילני 

יהו ויהי אידי לי:ביוֹ ם ויּ וֹ ציאניכ למׁש ען 
בּ י: חפץ כּ י יחלּ צני יהוכאלּמ רחב יגמלני 

לי: ׁש יב י ידי כּ בר יהוכבכּ צדקי דּ רכי ׁש מרּת י כּ י 
הימא רׁש עּת י מׁש ּפ טיוכג:וא כל כּ י 

מנּ י: אסיר א וחקּ תיו עּמ וֹ כדלנגדּ י תמים ואהי 
מעוֹ ני: יהוכהואׁש ּת ּמ ר ׁש ב כּ ברויּ  כצדקי לי 

אלא]הנּ ה האמוּ נה[ס"א ס וֹ ד עולם]כּ אן  מה ׁש צּ יּ וֹ ן ׁש אמרנ וּ [על ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
מּמ נּ וּ  נזּ וֹ ן והע וֹ לם  העוֹ לם, ׁש ל  והיּ פי הלמוּ ת מוּ םהיא , ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

וזה דּ ין זה ויר וּ ׁש לים, צ יּ וֹ ן הם אחת, והן הן , דרגוֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּת י 
מּמ עלה רחמים. וּ מ כּ אן דּ ין מכּ אן אחד , וּ ׁש ניהם ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים, ִ◌ָ◌
ונ ׁש מע, יוֹ צא הּק וֹ ל ׁש אוֹ תוֹ  לאחר ׁש נּ ׁש מע. קוֹ ל  יוֹ צא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
ונפרדים יוֹ צאים והרחמים הדּ ין, ודרכי הדּ ינים י וֹ צאים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָאז
אף  ועלי וֹ ן, בּ רחמים. הדּ ין בּ ית זה ה', בּ מים ויּ רעם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמם.
אז  י וֹ צא, ההוּ א ׁש הּק וֹ ל כּ יון נוֹ דע , ואינוֹ  נמצא ׁש אינוֹ  גּ ב  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַעל 
כּ יון  קוֹ לוֹ . יּת ן ועלי וֹ ן ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ורחמים. דּ ין הכּ ל , ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

ואׁש . מים אׁש , וגחלי בּ רד  אז  קוֹ לוֹ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש יּ ּת ן

תהלי זוהר 
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עיניו: לנגד ּת מיםכוידי גּ בר עם ּת תחּס ד חסיד עם 
ּת תּפ ּת ל:כזּת ּת ּמ ם: ׁש  עּק  ועם ּת תבּ רר נבר כּ יכחעם 

 די לב ע  הל ְֲִִַַָָָֹיעקב

ּת תּפ ּת ל עם  עּק ׁש  ועם ּת תח ּס ד כו )חסיד פ':(יח, בראשית [זוהר ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

קלט:)תולדות כּ ,](דף נראה בּ לבן  וכן יהוּ דה, רבּ י ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
כּ כּ תוּ ב מכף, היה הוּ א ׁש הרי כ )מוּ ם נחׁש ּת י (בראשית ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש לם, איׁש  נקרא ׁש יּ עקב גּ ב על ואף . בּ גלל ה' ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַויברכני
בּ רחמים ע ּמ וֹ  ללכת לוֹ  ׁש הצטר מי עם ׁש לם, היה  ּכ ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמוּ ם
קׁש ה בּ דין עּמ וֹ  ללכת ל וֹ  ׁש הצטר מי  ועם ,הוֹ ל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ועליו  ב וֹ , הי וּ  חלקים ׁש ני  מוּ ם ,הוֹ ל היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ בעקמימוּ ת

יח)כּ ת וּ ב עם(תהלים ּת תּפ ּת ל'. עּק ׁש  ועם ּת תחּס ד חסיד 'עם ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הכּ ל  הּק ׁש ה, הדּ ין ׁש ל בּ צּ ד העּק ׁש  ועם החס"ד, בּ צד ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָחסיד

◌ָ◌ָכּ ראוּ י .

על הא   מג  הא  ר  ד ה אמ נת   זיאח ת ֱֲִֵֶֶַַַָָָָא
רע ת  רחת  ת א ע לל  טטי יקימ ְְִִִֶַָָָָָ

ּב וֹ האל החסים לכל הוּ א  מגן צרוּ פה  ה' אמרת דּ רּכ וֹ  ּת מים  ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִֹ◌

לא) בראשית:(יח, פ' בראשית יט:)[זוהר  יהי ](דף  אהים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
ׁש אחר לּת ינוֹ קוֹ ת. אסכּ רה ׁש נּ בראה חסר, מארת וכוּ '. ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָֹֹ◌ְ◌ְֹֹ◌ְמארת
ואוֹ תּה  לּמ ח , קלּפ ה נבראה הראׁש וֹ ן, אוֹ ר  ׁש ל אוֹ ר ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ גנז
עוֹ לה ׁש יּ וֹ צאת, כּ יון אחרת. קלּפ ה וּ מוֹ ציאה מתּפ טת ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְקל ּפ ה
בּ הם להתדּ בּ ק  רוֹ צה קטנּ וֹ ת, פנים לגבּ י  מגּ יעה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְוי וֹ רדת,

תהלי זוהר 



יתה זוהר הלימוד120 תשרי סדר ל  ליו

יחתהלי מזמור  | לחודש  ג | ראשו ספר

אוֹ תּה  מפריד מהם, להּפ רד ר וֹ צה וא בּ תוֹ כם, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להצטיּ ר
כּ ׁש בּ רא למּט ה, אוֹ תּה  וּ מוֹ ריד  מם הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ח וּ ה את  ׁש ראתה כּ יו הזּ ה. בּ עוֹ לם זה לתּק ן כּ די  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם
דמ וּ ת וראתה מעלה ׁש ל יפי  ׁש ל אדם ׁש ל בּ צדּ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ בוּ קה
בּ פנים להתדּ בּ ק מּק דם כּ מ וֹ  ורצתה מם, ּפ רחה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה ,
נזף  לּה . נתנוּ  א ׁש לּ מעלה הערים ׁש וֹ מרי אוֹ תם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְקּט נּ וֹ ת .
ויׁש בה היּ ם , בּ ׁש ּפ וּ לי  אוֹ תּה  והּט יל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָבּ הם
הּק דוֹ ׁש  א וֹ ת ּה  הוֹ ציא אז ואׁש ּת וֹ . אדם ׁש חּט א עד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָׁש ם
ּת ינוֹ קוֹ ת אוֹ תם כּ ל על וׁש וֹ ל ּט ת ה יּ ם, מּפ וּ לי הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ חּט אי  להענׁש  ׁש ראוּ יים אדם בּ ני  ׁש ל  קּט נּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָּפ נים
מתקרבת בּ עוֹ לם. וּ מׁש וֹ ּט ּט ת הוֹ לכת והיא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תיהם,
גּ ן  ׁש ערי ׁש וֹ מרי כּ ר וּ בים, ורוֹ אה ׁש בּ ארץ עדן גּ ן ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְל ׁש ערי
ׁש היא בּ גלל  החרב , להּט  אוֹ תוֹ  אצל ׁש ם וי וֹ ׁש בת ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָהעדן,

אוֹ תוֹ  מצּ ד להּט .יצאה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

בּ עוֹ לם,בּ ׁש עה וּ מׁש וֹ ּט ּט ת בּ וֹ רחת  להּט , אוֹ תוֹ   ׁש ּמ תהּפ ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ הם וצוֹ חקת להענׁש , ׁש ראוּ יים ּת ינוֹ קוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵוּ מוֹ צאת
וזה אוֹ ר ּה , את ׁש הקּט ינה הלּ בנה בּ פגימת וזהוּ  אוֹ תם. ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוהוֹ רגת
התקרבה  ּכ אחר  בּ וֹ . להתדּ בּ ק יכלה א קין כּ ׁש נּ וֹ לד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְֹֹ◌ְמארת.
מאה ׁש ּמ ׁש  אדם וּ מע וֹ פפים . וׁש דים רוּ חוֹ ת והוֹ לידה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵאליו
 ֹוּ מּת ו נעמה, ׁש בּ אה עד  נקב וֹ ת, ר וּ חוֹ ת עם ׁש נים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש ׁש ים
מהם. והוֹ לידה ועזא "ל, עז"א האהים בּ ני אחריה ּט עוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָיפיּה 
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יחתהלי מזמור  | לחודש  ג | ראשו ספר

אוֹ תּה  מפריד מהם, להּפ רד ר וֹ צה וא בּ תוֹ כם, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להצטיּ ר
כּ ׁש בּ רא למּט ה, אוֹ תּה  וּ מוֹ ריד  מם הוּ א  ּבּ רו ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ח וּ ה את  ׁש ראתה כּ יו הזּ ה. בּ עוֹ לם זה לתּק ן כּ די  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם
דמ וּ ת וראתה מעלה ׁש ל יפי  ׁש ל אדם ׁש ל בּ צדּ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ בוּ קה
בּ פנים להתדּ בּ ק מּק דם כּ מ וֹ  ורצתה מם, ּפ רחה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה ,
נזף  לּה . נתנוּ  א ׁש לּ מעלה הערים ׁש וֹ מרי אוֹ תם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְקּט נּ וֹ ת .
ויׁש בה היּ ם , בּ ׁש ּפ וּ לי  אוֹ תּה  והּט יל  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָבּ הם
הּק דוֹ ׁש  א וֹ ת ּה  הוֹ ציא אז ואׁש ּת וֹ . אדם ׁש חּט א עד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָׁש ם
ּת ינוֹ קוֹ ת אוֹ תם כּ ל על וׁש וֹ ל ּט ת ה יּ ם, מּפ וּ לי הוּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ חּט אי  להענׁש  ׁש ראוּ יים אדם בּ ני  ׁש ל  קּט נּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָּפ נים
מתקרבת בּ עוֹ לם. וּ מׁש וֹ ּט ּט ת הוֹ לכת והיא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבוֹ תיהם,
גּ ן  ׁש ערי ׁש וֹ מרי כּ ר וּ בים, ורוֹ אה ׁש בּ ארץ עדן גּ ן ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְל ׁש ערי
ׁש היא בּ גלל  החרב , להּט  אוֹ תוֹ  אצל ׁש ם וי וֹ ׁש בת ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָהעדן,

אוֹ תוֹ  מצּ ד להּט .יצאה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

בּ עוֹ לם,בּ ׁש עה וּ מׁש וֹ ּט ּט ת בּ וֹ רחת  להּט , אוֹ תוֹ   ׁש ּמ תהּפ ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ הם וצוֹ חקת להענׁש , ׁש ראוּ יים ּת ינוֹ קוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵוּ מוֹ צאת
וזה אוֹ ר ּה , את ׁש הקּט ינה הלּ בנה בּ פגימת וזהוּ  אוֹ תם. ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוהוֹ רגת
התקרבה  ּכ אחר  בּ וֹ . להתדּ בּ ק יכלה א קין כּ ׁש נּ וֹ לד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְֹֹ◌ְמארת.
מאה ׁש ּמ ׁש  אדם וּ מע וֹ פפים . וׁש דים רוּ חוֹ ת והוֹ לידה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵאליו
 ֹוּ מּת ו נעמה, ׁש בּ אה עד  נקב וֹ ת, ר וּ חוֹ ת עם ׁש נים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש ׁש ים
מהם. והוֹ לידה ועזא "ל, עז"א האהים בּ ני אחריה ּט עוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָיפיּה 
הוֹ לכת ׁש היא בּ עוֹ לם, וׁש דים רעוֹ ת רוּ חוֹ ת התּפ ּט וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ ה

בּ לּ ילה לילית]וּ מׁש וֹ ּט ּט ת עם וצ וֹ חקת[נ"א: בּ עוֹ לם [נ"א והוֹ לכת ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
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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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חד ּפ תח ה וּ א  דּ אנ ּת  עלמין  רבּ וֹ ן  ואמר: לּט וֹ ב זכ וּ ר הנּ ביא אליּ ה וּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
כּ ל  על סתימא עלּ אין  כּ ל על עלּ אה  ה וּ א  אנ ּת  בח ׁש בּ ן . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְולא 
ע שׂ ר דּ אּפ ק ּת  ה וּ א  אנּת  כּ לל . ב ּת פיסא מח ׁש בא  לית  ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְסתימין ,
סתימין עלמין  בה וֹ ן לאנהגא  ספירן, ע שׂ ר  להוֹ ן  וקרינן  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִּת ּק וּ נין ,
נ ׁש א , מבּ ני אתכּ סיאת  וּ בה וֹ ן דּ אתגּ לין. ועלמין  את גּ לין, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ לא 
מאן כּ ל - מלגאו  דּ אנּת  וּ בגין  לוֹ ן . וּ מיחד ל וֹ ן דקׁש יר ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואנּת 
כּ א לּ וּ  לּה  אתחב  [ספירן ], ע שׂ ר  מא לּ ין  מחברי ּה  חד  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ אפריׁש 
וחד  ארי חד  כּ סדרן , אזלין  אנּ וּ ן ספירן עשׂ ר ואלּ ין  . ּב ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאפרי ׁש 
,ל דּ אנהיג מאן ולית  ל וֹ ן, דאנהיג הוּ א ואנּת  בּ ינ וֹ ני. וחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָקצר 
דּ מנּ יה וּ  לוֹ ן  ּת ּק נ ּת  לבוּ ׁש ין  סטרא . מכּ ל ולא  לתּת א ולא לעלּ א  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָלא
דּ אתקריא וּ  לוֹ ן , ּת ּק נּת  ג וּ פין  וכּמ ה נ ׁש א. לבני  נׁש מתין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָּפ רחין
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דא : בּ תּק וּ נא ואתקריא וּ  עליה וֹ ן. דּ מכסין לבוּ ׁש ין  לגבּ י ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִגוּ פין
גּ וּ פא . - ּת פארת שׂ מאלא . דּ רוֹ עא - גב וּ רא ימינא . דּ רוֹ עא - ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶחסד
קד ׁש . בּ רית  א וֹ ת דג וּ פא , סיּ וּ מא  - יס וֹ ד  ׁש וֹ קין . ּת רין  - וה וֹ ד  ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶנצח 

אי מוֹ חא , - חכמה לּה . קרינן ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה ּפ ה - יה מלכ וּ ת  ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת רין א לּ ין  ועל מבין. ה לּ ב  וּ ב ּה  לבּ א , - בּ ינה  מ לּ גאו. ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה
כּ תר איהוּ  - עליוֹ ן כּ תר אהינ וּ ". ליהוה "הנּ סּת ר וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְכּ תיב:
קרקפּת א  ואיהוּ  אחרית. מראׁש ית מ גּ יד אתמר : ועל ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַמלכ וּ ת .

י א וֹ ת  איהוּ  מ לּ גאו ואוֹ תוּ דתפילי . ואוֹ ת ה "ד | וא"ו  ואוֹ ת "א  ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌
וענ ּפ וֹ י,ה" בּ דר וֹ עוֹ י  דאילנא ׁש קיוּ  ואיהוּ  אציל וּ ת . ארח דּ איהוּ  א , ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש קי וּ : בּ הה וּ א  ואתר בּ י  לאילנא דא ׁש קי ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְכּ מיּ א 
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עלמין, דּ אׁש קיר בּ וֹ ן הּס בּ וֹ ת , וסבּ ת  הע לּ וֹ ת עלּ ת ה וּ א  אנּת  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לג וּ פא , כּ נ ׁש מתא איה וּ  נביעוּ  וההוּ א נביעוּ . בּ הה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלאילנא
דּ לגאו מה מכּ ל  דּ יוּ קנא  ולית דּ מיוֹ ן לית וּ ב לג וּ פא , ח יּ ים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

וא ּפ ק  וארעא, ׁש מיּ א  וּ בראת  וסיהרא ּת וּ לבר. ׁש מ ׁש א מ נּ ה וֹ ן ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ועשׂ בּ ין, דּ עדן , וגנתא  וּ דׁש אין , אילנין  וּ בארעא  וּ מ זּ לי , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְוכוֹ כב יּ א 
בּ הוֹ ן לאׁש ּת מ וֹ דעא נׁש א. וּ בני וּ בעירין, ונ וּ נין, ועוֹ פין  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוחיון
אׁש ּת מוֹ דעאן ואי ות ּת אין, עלּ אין  בּ הוֹ ן  יתנהגוּ ן   ואי ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִע לּ אין,
בּ עלּ אי יחוּ דא  לית , ּמנ וּ בר כּ לל.  ּב דּ ידע ולית ות ּת אי , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִע לּ אי 
אית  - חד  כּ ל ספירן וכל כּ לּ א . על  אדוֹ ן א ׁש ּת מ וֹ דע ואנּת  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְותּת אי.

מלאכיּ א  אתקריאוּ  וּ בהוֹ ן ידיעא , ׁש ם ׁש ם לי ּה   ל לית ואנּת  . ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
דכלּ הוּ . ׁש לימ וּ  ה וּ א  ואנּת  ׁש מהן , כל ממלּ א הוּ א דּ אנ ּת  ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא ,
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דא : בּ תּק וּ נא ואתקריא וּ  עליה וֹ ן. דּ מכסין לבוּ ׁש ין  לגבּ י ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִגוּ פין
גּ וּ פא . - ּת פארת שׂ מאלא . דּ רוֹ עא - גב וּ רא ימינא . דּ רוֹ עא - ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶחסד
קד ׁש . בּ רית  א וֹ ת דג וּ פא , סיּ וּ מא  - יס וֹ ד  ׁש וֹ קין . ּת רין  - וה וֹ ד  ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶנצח 

אי מוֹ חא , - חכמה לּה . קרינן ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה ּפ ה - יה מלכ וּ ת  ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת רין א לּ ין  ועל מבין. ה לּ ב  וּ ב ּה  לבּ א , - בּ ינה  מ לּ גאו. ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה
כּ תר איהוּ  - עליוֹ ן כּ תר אהינ וּ ". ליהוה "הנּ סּת ר וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְכּ תיב:
קרקפּת א  ואיהוּ  אחרית. מראׁש ית מ גּ יד אתמר : ועל ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַמלכ וּ ת .

י א וֹ ת  איהוּ  מ לּ גאו ואוֹ תוּ דתפילי . ואוֹ ת ה "ד | וא"ו  ואוֹ ת "א  ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌
וענ ּפ וֹ י,ה" בּ דר וֹ עוֹ י  דאילנא ׁש קיוּ  ואיהוּ  אציל וּ ת . ארח דּ איהוּ  א , ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש קי וּ : בּ הה וּ א  ואתר בּ י  לאילנא דא ׁש קי ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְכּ מיּ א 
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עלמין, דּ אׁש קיר בּ וֹ ן הּס בּ וֹ ת , וסבּ ת  הע לּ וֹ ת עלּ ת ה וּ א  אנּת  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לג וּ פא , כּ נ ׁש מתא איה וּ  נביעוּ  וההוּ א נביעוּ . בּ הה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלאילנא
דּ לגאו מה מכּ ל  דּ יוּ קנא  ולית דּ מיוֹ ן לית וּ ב לג וּ פא , ח יּ ים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

וא ּפ ק  וארעא, ׁש מיּ א  וּ בראת  וסיהרא ּת וּ לבר. ׁש מ ׁש א מ נּ ה וֹ ן ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ועשׂ בּ ין, דּ עדן , וגנתא  וּ דׁש אין , אילנין  וּ בארעא  וּ מ זּ לי , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְוכוֹ כב יּ א 
בּ הוֹ ן לאׁש ּת מ וֹ דעא נׁש א. וּ בני וּ בעירין, ונ וּ נין, ועוֹ פין  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוחיון
אׁש ּת מוֹ דעאן ואי ות ּת אין, עלּ אין  בּ הוֹ ן  יתנהגוּ ן   ואי ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִע לּ אין,
בּ עלּ אי יחוּ דא  לית , ּמנ וּ בר כּ לל.  ּב דּ ידע ולית ות ּת אי , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִע לּ אי 
אית  - חד  כּ ל ספירן וכל כּ לּ א . על  אדוֹ ן א ׁש ּת מ וֹ דע ואנּת  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְותּת אי.

מלאכיּ א  אתקריאוּ  וּ בהוֹ ן ידיעא , ׁש ם ׁש ם לי ּה   ל לית ואנּת  . ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
דכלּ הוּ . ׁש לימ וּ  ה וּ א  ואנּת  ׁש מהן , כל ממלּ א הוּ א דּ אנ ּת  ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא ,



הנביא אליהו פתיחת 4

           §©¨¦¨§¨£©ª¨§¨§¦¨§¨¤¨¥¥
        ̈©¦§©§¦¦§¨¦©©§¨¦§©¨¥§¥

        ¨©¤©¨§©¥§©¤¤¨©§¦©¦§¨¦
        §¥§©¨©©§¦§©¥¤¨§©£¤©¨

         ¥¦¤©§¨¨§¥¤¦¨£¨©¥§§¦§¨¨
          ©¨¨¨§Ÿ©§¥©¨§¨©§¨©§¦©¨

         ¥¦§Ÿ©§¥©¦¨©§¨©§¦¥§¨¨©
        §¨©¤¨©§¨¨§§¦¥¨§§§¨§§¦§¥¨¨§©§

          ¨¤¥¦§©¥¨¨§¦§©£¦¤¥¤¤¦§¨§¦
         ©£¥§¥¨¨¦©§¨¦§¨¨©¨¤§¨¦

        ¤¤¦©©§©§¨Ÿ§¥¤¤§¥©¥¨¡¤¦
         ¤¤¦§¦©Ÿ§©§¥¦§©¥¨¨£¨Ÿ

          ¤¥§¤¤©¨©¤¦§Ÿ¦§¨©¨©¤©£¦
    §Ÿ¦¨¥©¦§¨

ארמית בלשון אליהו פתח

בּ לא  כּ ג וּ פא  ׁש מהן כלּ הוּ  א ׁש ּת ארוּ  מנּ הוֹ ן , ּת סּת לּ ק אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכד 
ולא  מבין  הוּ א אנ ּת  ידיעא . בּ חכמה ולא חכּ ים  הוּ א אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתא.
ּת וּ קפ לא ׁש ּת מוֹ דעא  אלּ א ידיעא , אתר ל לית ידיעא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ בינה 
בּ דינא  עלמא  אתנהג  אי לוֹ ן  וּ לאחזאה נ ׁש א . לבני ְוחיל◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ ין נ ׁש א . דּ בני  ע וֹ בדיה וֹ ן  כּ פוּ ם  וּ מׁש ּפ ט, צדק  דּ אינ וּ ן  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמי ,
מלכוּ תא  - צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא  - מׁש ּפ ט גבוּ רה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאיה וּ 
בּ רית . א וֹ ת  - צדק הין  ק ׁש וֹ ט . סמכי ּת רין צדק מאזני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַק דּ יׁש א,
צדק  ל דּ אית לאו  אבל עלמא . אתנהיג  אי לאחזאה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹכּ לּ א 
מ כּ ל  ולא רחמי, דאיהוּ  ידיעא  מׁש ּפ ט ולא  דין , דאיה וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא 

מדּ וֹ ת  כּ לל .אלּ ין ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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לק וּ ם  אית  ר ׁש וּ תא דהא  .יד על מ לּ ין  ויתח דּ ׁש וּ ן  ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִרבּ י
לׁש וּ ם  לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דלא מה , יד על טמירין רזין  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלג לּ אה 

כּ ען: עד נ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ר 
והּת פארת קם וה גּ ב וּ רה ה גּ ד לּ ה  יהוה  ל ואמר: ּפ תח ׁש מע וֹ ן רבּ י ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה ּמ מלכה . יהוה  ל וּ בארץ . בּ מים כל כּ י וההוֹ ד, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהנּ צח 
ורעיא  דּ חברוֹ ן דּ מיכין  א נּ וּ ן  ׁש מע וּ  עלּ אין לראׁש . לכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תנא 
א לּ ין – עפר " ׁש וֹ כני ור נּ נ וּ  "הקיצוּ  מנתכ וֹ ן. אּת ערוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא
ול בּ י יׁש נה "אני בּ ּה : דּ אתמר דהה וּ א  מּס טרא דּ א נּ וּ ן  צדּ יקיּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִא נּ וּ ן 
ור נּ נ וּ " "הקיצוּ  בהוֹ ן : אתמר  דּ א וּ בגין  מתים. א נּ וּ ן  ולאו  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵער ".
לא ּת ערוּ תא  ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  מהימנא , רעיא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוגו'.
דמיכין כּ לּ הוּ  צדּ יקיּ א כּ ען דּ עד בגלוּ תא, יׁש נה  דּ איהי  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינ ּת א,
רעיא  לג בּ י  קלין ּת לת ׁש כינּת א  יהיבת מיּ ד בח וֹ ריה וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש נּת א 
אתמר:  על דהא - מהימנא  רעיא קוּ ם לי ּה : ויימא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא,
בהוֹ ן ויימא  דּ ילי ּה , אתון בּ אר בּ ע  לגבּ אי – ד וֹ פק" דּ וֹ די ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ"קוֹ ל
ציּ וֹ ן בּ ת  עוֹ נ "ּת ם  דהא תּמ תי". י וֹ נתי רעיתי אח וֹ תי  לי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ"ּפ תחי

טל" נמלא  "מאי טל". נמלא  "ׁש רא ׁש י ."להגלוֹ ת י וֹ סיף ?א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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בּ לא  כּ ג וּ פא  ׁש מהן כלּ הוּ  א ׁש ּת ארוּ  מנּ הוֹ ן , ּת סּת לּ ק אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכד 
ולא  מבין  הוּ א אנ ּת  ידיעא . בּ חכמה ולא חכּ ים  הוּ א אנ ּת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתא.
ּת וּ קפ לא ׁש ּת מוֹ דעא  אלּ א ידיעא , אתר ל לית ידיעא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ בינה 
בּ דינא  עלמא  אתנהג  אי לוֹ ן  וּ לאחזאה נ ׁש א . לבני ְוחיל◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ ין נ ׁש א . דּ בני  ע וֹ בדיה וֹ ן  כּ פוּ ם  וּ מׁש ּפ ט, צדק  דּ אינ וּ ן  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמי ,
מלכוּ תא  - צדק דאמצעיתא. עּמ וּ דא  - מׁש ּפ ט גבוּ רה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאיה וּ 
בּ רית . א וֹ ת  - צדק הין  ק ׁש וֹ ט . סמכי ּת רין צדק מאזני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַק דּ יׁש א,
צדק  ל דּ אית לאו  אבל עלמא . אתנהיג  אי לאחזאה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹכּ לּ א 
מ כּ ל  ולא רחמי, דאיהוּ  ידיעא  מׁש ּפ ט ולא  דין , דאיה וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעא 

מדּ וֹ ת  כּ לל .אלּ ין ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הנביא אליהו 5פתיחת

        ©¦¦§§¦§©§¤§¦©¨¤¤£¥§
           ¦§¨§§©¨¦¦§¨¦©¨¤©¤Ÿ¦¨§

     §©§¤¨¨©©¨
         ©¦¦§¨©§¨©§©§¨©§¨¤¤

         §©§¨§©¦§¤¤§©¥©§©¦Ÿ§©¨©¦
         ¨¨¤§©©§¨¨©§§©¦§©¥§Ÿ§Ÿ¤§¦
       ¦§¥§¥¥¤§§¨¤©¤¡¨¦§§¦§©§¤
         ¨¦§©§§¥¨¨¥¥¨©©¦¦¤¥¥¥¤
         ©§¦¨¤¤¡©¨£¦§¥¨§¦¦¥§¥¨§¦¥¦

ארמית בלשון אליהו פתח

לק וּ ם  אית  ר ׁש וּ תא דהא  .יד על מ לּ ין  ויתח דּ ׁש וּ ן  ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִרבּ י
לׁש וּ ם  לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דלא מה , יד על טמירין רזין  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלג לּ אה 

כּ ען: עד נ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ר 
והּת פארת קם וה גּ ב וּ רה ה גּ ד לּ ה  יהוה  ל ואמר: ּפ תח ׁש מע וֹ ן רבּ י ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה ּמ מלכה . יהוה  ל וּ בארץ . בּ מים כל כּ י וההוֹ ד, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהנּ צח 
ורעיא  דּ חברוֹ ן דּ מיכין  א נּ וּ ן  ׁש מע וּ  עלּ אין לראׁש . לכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תנא 
א לּ ין – עפר " ׁש וֹ כני ור נּ נ וּ  "הקיצוּ  מנתכ וֹ ן. אּת ערוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא
ול בּ י יׁש נה "אני בּ ּה : דּ אתמר דהה וּ א  מּס טרא דּ א נּ וּ ן  צדּ יקיּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִא נּ וּ ן 
ור נּ נ וּ " "הקיצוּ  בהוֹ ן : אתמר  דּ א וּ בגין  מתים. א נּ וּ ן  ולאו  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵער ".
לא ּת ערוּ תא  ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  מהימנא , רעיא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוגו'.
דמיכין כּ לּ הוּ  צדּ יקיּ א כּ ען דּ עד בגלוּ תא, יׁש נה  דּ איהי  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינ ּת א,
רעיא  לג בּ י  קלין ּת לת ׁש כינּת א  יהיבת מיּ ד בח וֹ ריה וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש נּת א 
אתמר:  על דהא - מהימנא  רעיא קוּ ם לי ּה : ויימא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא,
בהוֹ ן ויימא  דּ ילי ּה , אתון בּ אר בּ ע  לגבּ אי – ד וֹ פק" דּ וֹ די ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ"קוֹ ל
ציּ וֹ ן בּ ת  עוֹ נ "ּת ם  דהא תּמ תי". י וֹ נתי רעיתי אח וֹ תי  לי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ"ּפ תחי

טל" נמלא  "מאי טל". נמלא  "ׁש רא ׁש י ."להגלוֹ ת י וֹ סיף ?א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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בּ י דאתחרב  דּ מיּ וֹ מא חׁש בּת  אנּת  הוּ א:  בּ רי קדׁש א אמר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 
ביוּ בא  ועאלנא  דילי  בּ ביתא דּ עאלנא דּ לא מקדּ ׁש א הכי , לאו  ? ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נמלא  "ׁש רא ׁש י סימנא :  ל הרי בּ גלוּ תא  דּ אנּת  זמנא כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעאלנא 
טל . איהוּ  דּ ילּה  וחיּ ים  דיל ּה  ׁש לימ וּ  בּ גלוּ תא, ׁש כינתא  ה "א  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָטל",

י א וֹ ת  איה וּ  איהיוּ ודא  ה"א וא וֹ ת  וא "ו, א וֹ ת  ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
י א וֹ ת  אלּ א  ט "ל , מחׁש בּ ן  דלא  וא"ווּ ׁש כינ ּת א ואוֹ ת ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

דּ כל דּ סליק וּ  מ נּ ביע וּ  לׁש כינּת א מליא  דּ איהי  ט"ל. לחׁש בּ ן  אתון  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רעיא קם  מ יּ ד  עלּ אין. עד מקוֹ רין  עּמ י ּה . קדּ יׁש ין  ואבהן  מהימנא ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ואמן ": אמן לע וֹ לם יהוה  ּבּ ר ו" דיח וּ דא: רזא יז,כּ אן זהר  (ּת ּק וּ ני  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌
לת"ז) אחרת הקדּ מה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַא
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דכל ויהי טמירא  ק דּ יׁש ין דכל  קדּ י ׁש א  עּת יקא קדם  מן רעוא  ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רי ׁש יּה  למליא  מנּ י ּה  ע לּ אה טלּ א   דּ יתמ ׁש דכ לּ א. סתימא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירין 
דאנ ּפ ין בּ נהירוּ  ק דּ יׁש ין ּת ּפ וּ חין לחקל | וּ לה ּט יל אנ ּפ ין, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ זעיר
דכל  ק דּ יׁש א ע ּת יקא קדם מן   ויתמ דכלּ א. וּ בחדותא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רעוא
חנּ א  ורחמי רעוּ תא  דכלּ א. סתימא טמירין דכל טמירא ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַק דּ יׁש ין,
ועל  ביתי, בּ ני כּ ל  ועל עלי  וחדוה בּ רע וּ תא עלּ אה  בּ נהירוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוחס דּ א 
עקתין מכּ ל ויפרקיננא  עּמ י ּה . י שׂ ראל  כּ ל  ועל  אלי, ה נּ לוים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
וּ ּפ רנסתא  מזוֹ נא לנא  ויתיהב  ויזמין לעלמא , דיית וּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִבּ י ׁש ין
ויׁש זבינן ּת לין. בּ י ּה  מז וֹ ני  דכל ממזלא ועקתא , צרה  בּ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטבּת א,
ויתי גּ יה נּ וֹ ם. ׁש ל וּ מדּ ינּה  הּמ ות  דמלא וּ מחרבּ א בּ יׁש א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמעינא 
ורחמי רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי וחס דּ א ח נּ א  נפׁש תנא  וּ לכל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלנא 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן קדמיּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ִמן 
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בּ י דאתחרב  דּ מיּ וֹ מא חׁש בּת  אנּת  הוּ א:  בּ רי קדׁש א אמר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 
ביוּ בא  ועאלנא  דילי  בּ ביתא דּ עאלנא דּ לא מקדּ ׁש א הכי , לאו  ? ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נמלא  "ׁש רא ׁש י סימנא :  ל הרי בּ גלוּ תא  דּ אנּת  זמנא כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעאלנא 
טל . איהוּ  דּ ילּה  וחיּ ים  דיל ּה  ׁש לימ וּ  בּ גלוּ תא, ׁש כינתא  ה "א  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָטל",

י א וֹ ת  איה וּ  איהיוּ ודא  ה"א וא וֹ ת  וא "ו, א וֹ ת  ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
י א וֹ ת  אלּ א  ט "ל , מחׁש בּ ן  דלא  וא"ווּ ׁש כינ ּת א ואוֹ ת ה "א  אוֹ ת "ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

דּ כל דּ סליק וּ  מ נּ ביע וּ  לׁש כינּת א מליא  דּ איהי  ט"ל. לחׁש בּ ן  אתון  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רעיא קם  מ יּ ד  עלּ אין. עד מקוֹ רין  עּמ י ּה . קדּ יׁש ין  ואבהן  מהימנא ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ואמן ": אמן לע וֹ לם יהוה  ּבּ ר ו" דיח וּ דא: רזא יז,כּ אן זהר  (ּת ּק וּ ני  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌
לת"ז) אחרת הקדּ מה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַא
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דכל ויהי טמירא  ק דּ יׁש ין דכל  קדּ י ׁש א  עּת יקא קדם  מן רעוא  ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
רי ׁש יּה  למליא  מנּ י ּה  ע לּ אה טלּ א   דּ יתמ ׁש דכ לּ א. סתימא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירין 
דאנ ּפ ין בּ נהירוּ  ק דּ יׁש ין ּת ּפ וּ חין לחקל | וּ לה ּט יל אנ ּפ ין, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ זעיר
דכל  ק דּ יׁש א ע ּת יקא קדם מן   ויתמ דכלּ א. וּ בחדותא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רעוא
חנּ א  ורחמי רעוּ תא  דכלּ א. סתימא טמירין דכל טמירא ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַק דּ יׁש ין,
ועל  ביתי, בּ ני כּ ל  ועל עלי  וחדוה בּ רע וּ תא עלּ אה  בּ נהירוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוחס דּ א 
עקתין מכּ ל ויפרקיננא  עּמ י ּה . י שׂ ראל  כּ ל  ועל  אלי, ה נּ לוים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
וּ ּפ רנסתא  מזוֹ נא לנא  ויתיהב  ויזמין לעלמא , דיית וּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִבּ י ׁש ין
ויׁש זבינן ּת לין. בּ י ּה  מז וֹ ני  דכל ממזלא ועקתא , צרה  בּ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטבּת א,
ויתי גּ יה נּ וֹ ם. ׁש ל וּ מדּ ינּה  הּמ ות  דמלא וּ מחרבּ א בּ יׁש א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמעינא 
ורחמי רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי וחס דּ א ח נּ א  נפׁש תנא  וּ לכל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלנא 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן קדמיּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ִמן 
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
- והיכלין היכלין, תׁש עה ואתעביד וּ  כּ חדא, ונהרין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ פריסא ,
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ולא  נ ׁש מתין , | א נּ וּ ן  ולאו  ר וּ חין, אנּ וּ ן ולאו נהוֹ רין , | אנּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלאו
כלּ ה וּ  דּ קימי נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל רעוּ תא  בהוּ  דּ קיּ מא מאן  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאית 
בּ תריהוּ , למר דּ ף כ לּ הוּ  בּ ח ׁש בּ נא מ נּ יהוּ  חד דּ איהוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה ,
לא  וא לּ ין אתידע וּ . ולא מתדּ בּ קן ולא בּ מח ׁש בה , דקימי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש עּת א
תפסין. ולא  בּ ּה  ּת פסין  עלּ אה, במחׁש בה ולא ברע וּ תא, לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַקימי 
מרזא  נה וֹ רין | אנּ וּ ן וכל דמהימנוּ תא. רזי כל קימי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ אלּ ין

כּ לה  וּ לת ּת א , עלּ אה ס וֹ ף וּ דמח ׁש בה  אין  מטוּ ,אּק רוּ ן הכא עד ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מח ׁש בה . ולא  רעוּ תא  הכא לאו  אתידע וּ , ולא  מטוּ ן , ולא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנהוֹ רין 

מּמ אן אתידע ולא מחׁש בה, נהיר אתלבּ ׁש כּ דיןדּ נהיר ,כּ ד  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
| עד בדא דּ א  ואעיל  דּ נהיר , למאן  ונהיר  בינה גּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואס ּת ים

וּ בר כּ חדא, כּ לּ ה וּ  אתק ׁש רדּ את כּ ליל וּ  כּ לּ א סליק, כּ ד דקרבּ נא זא ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
וּ מחׁש בה  בּ סליקוּ , כלּ הוּ  קימי  כּ דין  בדא , דּ א ונהיר בדא, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָדּ א
עלּ אה  מחׁש בה מ נּ ּה  דאתנהיר נהיר וּ  הה וּ א  ס וֹ ף . בּ אין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאתע ּט ר

כּ לל) בּ ּה  אתידע ונהיר(דּ לא וקימא , אׁש ּת כח  ומ נּ ּה  ס וֹ ף , אין אּק רי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ צדּ יק יּ א , חוּ לקיה וֹ ן ז כּ אה  קאים, כּ לּ א  דּ א ועל דּ נהיר, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלמאן 

וּ בעלמא דין דאתי.בּ עלמא ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
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רעוּ תא אמר דּ כד לעלּ א, בּ צלוֹ תין ידאי  ארימית ׁש מעוֹ ן : ר בּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע וּ תא ההוּ א על  קימא  לעלּ א לעלּ א ולא דּ לא ע לּ אה אתידע  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ  ל ל א ּת פס ריׁש א ע ל והה וּ א  לעלא , י ּת יר  - דסתים רי ׁש א למין. ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
כּ לּ א  דנהיר  מאי ונהיר  ידיע, ולא דא ּפ יק מאי סתימוּ ,בּ אּפ יק ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌

חד  מ נּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה  למר דּ ף  - ע לּ אה  דמחׁש בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְרעוּ 
מחׁש בה  דההיא  בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא  ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ריסוּ 
וּ כדין דנהיר , מאי נהיר  פריסא , ההוּ א עד מטי, ולא מטי - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִע לּ אה

מח  וההוּ א הה וּ א  ידיע. דּ לא  סתים בּ נהיר וּ  נהיר עלּ אה  ׁש בה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהיר וּ  האי  בּ ט ׁש  כּ דין ידע, לא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמחׁש בה

ד  דפרסא  ולא ק בּ נהירוּ  אתידע  ולא ידיע , דּ לא מ ּמ ה  דּ נהיר  ימא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  אתידע, דלא דמח ׁש בה  נהיר וּ  האי וּ כדין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
- והיכלין היכלין, תׁש עה ואתעביד וּ  כּ חדא, ונהרין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ פריסא ,
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ולא  נ ׁש מתין , | א נּ וּ ן  ולאו  ר וּ חין, אנּ וּ ן ולאו נהוֹ רין , | אנּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלאו
כלּ ה וּ  דּ קימי נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל רעוּ תא  בהוּ  דּ קיּ מא מאן  ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאית 
בּ תריהוּ , למר דּ ף כ לּ הוּ  בּ ח ׁש בּ נא מ נּ יהוּ  חד דּ איהוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה ,
לא  וא לּ ין אתידע וּ . ולא מתדּ בּ קן ולא בּ מח ׁש בה , דקימי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש עּת א
תפסין. ולא  בּ ּה  ּת פסין  עלּ אה, במחׁש בה ולא ברע וּ תא, לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַקימי 
מרזא  נה וֹ רין | אנּ וּ ן וכל דמהימנוּ תא. רזי כל קימי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ אלּ ין

כּ לה  וּ לת ּת א , עלּ אה ס וֹ ף וּ דמח ׁש בה  אין  מטוּ ,אּק רוּ ן הכא עד ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מח ׁש בה . ולא  רעוּ תא  הכא לאו  אתידע וּ , ולא  מטוּ ן , ולא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנהוֹ רין 

מּמ אן אתידע ולא מחׁש בה, נהיר אתלבּ ׁש כּ דיןדּ נהיר ,כּ ד  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
| עד בדא דּ א  ואעיל  דּ נהיר , למאן  ונהיר  בינה גּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואס ּת ים

וּ בר כּ חדא, כּ לּ ה וּ  אתק ׁש רדּ את כּ ליל וּ  כּ לּ א סליק, כּ ד דקרבּ נא זא ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
וּ מחׁש בה  בּ סליקוּ , כלּ הוּ  קימי  כּ דין  בדא , דּ א ונהיר בדא, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָדּ א
עלּ אה  מחׁש בה מ נּ ּה  דאתנהיר נהיר וּ  הה וּ א  ס וֹ ף . בּ אין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאתע ּט ר

כּ לל) בּ ּה  אתידע ונהיר(דּ לא וקימא , אׁש ּת כח  ומ נּ ּה  ס וֹ ף , אין אּק רי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ צדּ יק יּ א , חוּ לקיה וֹ ן ז כּ אה  קאים, כּ לּ א  דּ א ועל דּ נהיר, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלמאן 

וּ בעלמא דין דאתי.בּ עלמא ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
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מ"ח ארמיתתיקון בלשון

בּ "רא בּ ראׁש ית, בּ רא ׁש י "ת דא  כּ גוונא  ׁש בּ "ת , ּת ּמ ן ּת ר"י ּת ּמ ן ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
את  י שׂ ראל  בני וׁש מר וּ  אּת מר עלייה וּ  ׁש בּ ת וֹ ת , ּת רי ואינוּ ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת "י:
ׁש בּ ת , הכא אדכּ יר זמנין  ּת רין  וגוֹ מר , הבּ ת את לעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה בּ ת 
ז כּ אה  א לּ א  לדרתם, מאי לדרתם  ותּת אה, עלּ אה  ׁש כינ ּת א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
מּת ּמ ן ואת ּפ ני  ל בּ א, ב ּת י בּ תרי  בּ ׁש בּ ת דּ ירה לוֹ ן  דּ עביד מאן  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאיה וּ 
דּ ׁש ריין צדּ יק, דּ א עוֹ לם  בּ רית  ׁש בּ ת, ח לּ וּ ל  דּ איהוּ  הרע  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר
בּ ני מיניּה . לאתמליא וחד לי ּה  לאמלאה  חד עלי ּה , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּת רוייהוּ 
ע ּמ וּ דא  סבא דּ י שׂ ראל בּ נ וֹ י  וה וֹ ד, נצח כּ ליין  ּת רין  אינ וּ ן  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ענג אבהן, ּת לת  אלּ ין ׁש ביעי  ׁש ביעי ׁש ביעי ּת לת ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדאמצעיתא ,
נהר אית ונהר , ה גּ "ן, את  להׁש ק וֹ ת  מעד"ן  יוֹ צא ונ "הר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת
נחל  דּ אתקרי  נהר  ואית  ּפ לגיו , נהר  דּ אתקרי  נהר אית נהר, ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואית
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בּ "רא בּ ראׁש ית, בּ רא ׁש י "ת דא  כּ גוונא  ׁש בּ "ת , ּת ּמ ן ּת ר"י ּת ּמ ן ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
את  י שׂ ראל  בני וׁש מר וּ  אּת מר עלייה וּ  ׁש בּ ת וֹ ת , ּת רי ואינוּ ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת "י:
ׁש בּ ת , הכא אדכּ יר זמנין  ּת רין  וגוֹ מר , הבּ ת את לעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה בּ ת 
ז כּ אה  א לּ א  לדרתם, מאי לדרתם  ותּת אה, עלּ אה  ׁש כינ ּת א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
מּת ּמ ן ואת ּפ ני  ל בּ א, ב ּת י בּ תרי  בּ ׁש בּ ת דּ ירה לוֹ ן  דּ עביד מאן  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאיה וּ 
דּ ׁש ריין צדּ יק, דּ א עוֹ לם  בּ רית  ׁש בּ ת, ח לּ וּ ל  דּ איהוּ  הרע  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר
בּ ני מיניּה . לאתמליא וחד לי ּה  לאמלאה  חד עלי ּה , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּת רוייהוּ 
ע ּמ וּ דא  סבא דּ י שׂ ראל בּ נ וֹ י  וה וֹ ד, נצח כּ ליין  ּת רין  אינ וּ ן  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ענג אבהן, ּת לת  אלּ ין ׁש ביעי  ׁש ביעי ׁש ביעי ּת לת ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדאמצעיתא ,
נהר אית ונהר , ה גּ "ן, את  להׁש ק וֹ ת  מעד"ן  יוֹ צא ונ "הר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת
נחל  דּ אתקרי  נהר  ואית  ּפ לגיו , נהר  דּ אתקרי  נהר אית נהר, ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואית
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

בּ ׁש בּ ת . יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים  ה ּמ וֹ סיף וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם ,
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ראתה  א עין א ּת מר עליּה  ע לּ אה עדן זוּ לת,אהים קדוּ מים, ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
א בּ א  בּ ין  ואעבר  א ', דאיהוּ  עלּ אה מעדן דּ נפיק  ו ', איהוּ  נהר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהאי
וּ מּת ּמ ן ׁש ביעי, צדּ יק  עד  וּ מטי ׁש נה , מאוֹ ת חמ ׁש  ואזיל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואיּמ א ,
דּ נטיר מאן  איה וּ  זכּ אה ּת ּת אה . ׁש כינ ּת א דאיהי לגנּ תא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש קי
דטח וֹ ל , עציב וּ  ּת ּמ ן אתקריב  דלא לבּ א , דּ איה וּ  לׁש בּ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִדּ ירה
אׁש  תבער וּ  א א ּת מר  דּ עלּה  דגיהנּ ם, נ וּ רא  דאיהוּ  דּ מרה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוכעס
דּ כעיס  מאן  דּ כל  ו דּ אי הוּ א  והכי הבּ ת, בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ כל
אינ וּ ן חד חסר  מלאכוֹ ת ארבּ עים  דגיהנּ ם, נוּ רא אוֹ קיד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
דלקה  ע שׂ רה  ואינ וּ ן  בּ ׁש בּ ת, חד  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָלקבל 
דּ א  וּ בגין לארעא , ות ׁש עה  לנח ׁש  וע שׂ רה  לחוּ ה ועשׂ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם 
אינ וּ ן מלאכ וֹ ת  דּ אלּ ין בּ ׁש בּ ת, ל וֹ קין אין  מתניתין  מארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרוּ 
אינ וּ ן ׁש ּת ים . ה בּ ת  יציא וֹ ת  מלקיּ וֹ ת . לקבל  לי שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲח ׁש יבין
מאתריּה  חפץ דּ אעקר  מאן  אחת, בּ בת  לוֹ ן  דעביד  וה נּ חה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקירה 
דחיּ י אילנא  אעקר כּ א לּ וּ  וּ מר ׁש וּ תי ּה , מאתריּה  לבר ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְואנּ ח
גרים  דּ א דּ עביד  מאן נ וּ כראה, בּ רׁש וּ  ליּה  וא נּ ח  בּ רית, אוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

אחר בּ ר ׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דּ ילּה , מר ׁש וּ ת  נ ׁש מתיּה  דאיהידּ אעקר א  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
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די שׂ ראל , מארעא  דּ אתעקר וּ  לישׂ ראל גרם ודא  וּ טחוֹ ל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָמרה 
מאן איה וּ  והכי הרבּ ים, רׁש וּ ת  דאיהי  נ וּ כראה  בּ ארעא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואת גּ לּ יא וּ 
איה וּ  ׁש בּ תא "י נוּ כראה, בּ רׁש וּ  דּ יליּה  קדׁש  בּ רית א וֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אעיל 
והבּ וֹ ר א ּת מר  עליּה  ׁש בּ תא "י מרה, בּ י ׁש א א ּת תא חּמ "ה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְטחוֹ ל,
ואיה וּ  בּ וֹ , יׁש  ועקר בּ ים  נחׁש ים אבל  בּ וֹ  אין  מים מים , בּ וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵרק
גלוּ תא  ואיהי וקבלא , וחׁש וֹ כא  והסּפ ד  וקינה וצ ּמ א וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָרעב
אוּ קמ וּ ה , והא בּ כ לּ א  ׁש נּ וּ י  לּה  למעבד  י שׂ ראל וּ צריכין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .
אתר א ׁש כּ חת לא וכד בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר  דּ איהוּ  דּ חוֹ ל דבּ וּ ר ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואיהוּ 
בּ ּה  דּ א ּת מר  דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא ברחת , איהי ּת ּמ ן , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ריא 
מעל  נעלי ׁש ל אּת מר עלּה  טח וֹ ל  בּ רחת. אנכי גּ ברּת י שׂ רי  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני 
עוֹ מד  א ּת ה  א ׁש ר  ה ּמ קוֹ ם כּ י  סר וּ חה , דּ ט ּפ ה מטוּ נף  נעל  , ַרגלי◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ׁש טּת י ׁש כינ ּת א אמרת ועלי ּה  ׁש בּ ת , דא הוּ א, קדׁש  אדמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו 
אטנּ פם , איככה רגלי  את  רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת
בּ מאכלין, בּ ׁש רגּ א בּ לבוּ ׁש ין  לׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת נ ׁש  בּ ר   צרי דּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגין
ליּה  מ וֹ סיפין הּמ וֹ סיף וכל הּק דׁש , על  מח וֹ ל  מ וֹ סיף  למהוי   ְוצרי◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
חס  יתירה  נפ ׁש  אוֹ תּה  לוֹ  גּ וֹ רעים הגוֹ רע וכל בּ ׁש בּ ת. יתירה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

בּ ׁש בּ ת . יתירה נפׁש  לוֹ  מ וֹ סיפים  ה ּמ וֹ סיף וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם ,
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לע לרא  ה דיה ְִֵַַָָָ29פילת

ע לם ל רא הדיה פילת 

י ֹום  ּכל אֹותּה האֹומר ּכל  הי ׁשּוע ֹות . לכל מביאה ית ּבר ה' את ּולה ּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָלהֹודֹות
מּיד   הֹופ מהּלב זּו ּתחּנה  האֹומר וכל ע ֹולמים, מּבֹורא ּגלּויים נּסים לראֹות ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּיזּכה

לרחמים. ּדין ְֲִִִַַמּדת 

, לע ל נר , לע  אד הא, ר דה  לכי ה מלכי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמל
.דה  ָ
ל.דה  מדה  לפני א עומד/ת  אני ְְֲִֶֶֶַָָ

צריכ/ה אמת אני  ה  לעת  כאפס  אי יהיה אמר אני מה ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻוכל
.ל ְְלה דת 

.ל לה דת  צריכ/ה אני הל על  ְְֲֲִֵַַֹהרי
. ברחמי חסד , ח לי נת הל  ,מ הל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹי

ע ל. דה  בריה ל  על ְִַַָָָָָ
אתי דה   עה י, מכ לי ,  עזר  עמי רבבת רי ר ב על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

אתי , ע דדת עלי, מר אתי, ריפאת  אתי ח אתי ,  לְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָה
מיד. אי אה ִִִֶַָָָדה

טבי, דה  י מע לעת ח מצת, לעת ח לי   תנ א ה ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
להתל. ְְְִֵַַֹוח

דה.דה  ל להיד  ידע י ולא לי עזר  עמיה ל  על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
ורגע.דה  רגע כל  עי ע ה  א ה  החסדי ל על  ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
נושמ/ת.דה  אני נימה נימה  ל על  ְְֲִִִֶַָָָָ
לי.דה   אי ברי ה ל  על  ,לכיה מלכי מל  ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ראיתי דה  מיד לא א אפיל לטבתי הל כי , לפעמי לי ה ְְֲִִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הבר ה א  מ יע מה  ל יודע/ת אני לב עמק  לטבתי, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה

קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 6

זוהר השבת
- אור הזוהר  זוהר על פרשת השבוע  תוכן הספר: 
וימים  השבת  ושמירת  מעלת  על  זוהר   - מחלק. 
ורמ"א  מחבר  שבת  הלכות  ערוך  שלחן   - טובים 
מחלק לכל שבתות השנה - ספורי הזוהר, ספורים 
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר - סיפור מדהים 
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא - מזכה 

הרבים כהלכתה - ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
שמים  ויראת  השם  לאהבת  מסוגל  זה  קדוש  ספר 
טהורה, וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים 
לנשמת  ולהתקשר  והנסתר,  הסוד  הזוהר,  חכמי 

הרשב"י ורבי אלעזר בנו זיע"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

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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לע לרא  ה דיה ְִֵַַָָָפילת 30

רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה



המבואר  הקטורת  פיטו

המבואר הקטורת פיטום

הטרת  רת אמירת ְְֲִֶַַַַָָֹֻסגת

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער   דה יחד (האר "י ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
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רטית החה  בילי, מיחד נעה והא עברי , י תר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻהב
לעת. יכל לכיה מלכי מל רק מ מלמת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻמד קת

הב,דה  את להערי יודע/ת אני  רק י  לי, קה  פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

האר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי

לי.דה   ת פלאיה י הח על ְִִִִֶַַַַַָָָָ

אדה  ולא לי   נת א ה הל  את  י לי,   קט הכי  הבר  על  ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר. ֵֶַָאחד

י.דה  הפ ת  את  מע  אה  ְִִֵֶֶַַַָָָ

!לע עמי רא  הי א לי, מעמקי סליחה מ מבקש /ת אני  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ
רק דה,  ל למר  במק לי ,  ת מה  את  הערכי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא 

ְְִִַהתל נני.

 ל הע ל  אד וא ה ואפר עפר לעל!!!אני מי  רחק אל  אא , ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

כ "ו ) ס' (צּואה  העבֹודה  וׁשרׁש יסֹוד הסה"ק ע"ּפ ְְְֲִֶַַַָָָָֹמבּוסס 
הּזֹו ה ּקד ֹוׁשה ה ּתפ ּלה את ּולהפיץ לפרסם ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמצוה
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המבואר הקטורת פיטום

הטרת  רת אמירת ְְֲִֶַַַַָָֹֻסגת

י שׂ ראל : סגוּ ל וֹ ת הרב לׁש וֹ ן וחלאיםא.וזוֹ  מגּ פה מבּט לת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מלכיּ וֹ ת.ב.רעים. מעבּ וּ ד  בּ מעשׂ הג.ינּ צל  מצ וּ יה הבּ רכה ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
גּ יהנּ וֹ ם.ד .ידיו. ׁש ל  מדּ ינּה  הּק לּפ וֹ תה.ינּ צל  מבּט לת  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וסטרא הכּ וּ פיםו.אחרא.והחיצוֹ נים מבּט לתז מבּט לת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רעים. והעוֹ לםחהרהוּ רים הזּ ה עוֹ לם עוֹ למוֹ ת ׁש ני נוֹ חל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מעליו.ט.הבּ א. ה דּ ינים כּ ל י.מסלּ ק בּ עיני וחסד חן ימצא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לעׁש ר.יא.ר וֹ איו. מסגּ לת ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

ה נּ ּה  הּק טרת ּפ ּט וּ ם  אמירת הּמ נהגים, וספר וּ ת הזּ הר  ספר ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלפי
הכּ תוּ ב  ּפ י על מגּ פה, לעצירת יביג)סגוּ לה  יז, את(דר  ויּ ּת ן : ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

החיּ ים, וּ בין בּ ין-הּמ תים, ויּ עמד על-העם. ויכ ּפ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת,
הּמ גּ פה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַוּת עצר

החיּ ים כּ ף  בּ ספר פלאג'י  חיּ ים ר בּ י כּ תב  זאת, י"זלאוֹ ר  סימ) ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִָ

י"ח) בּ כתב את גּ ויל אוֹ  קלף  על הּק טרת ּפ רׁש ת "יכּת ב :ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דהקטוֹ רת סגוּ לה, לוֹ  ויעשׂ ה בּ וֹ  ויקרא ּת וֹ רה כּ ספר  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַאוּ רית
ּפ רנסה ל וֹ  יהיה  ותמיד ּפ רנסת וֹ  יפסק  דּ א לוֹ  וּ מבטח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ַמעׁש יר 

בּ צמצוּ ם". וא בּ רוח וכל כּ לה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

יאמר אח"כּ  בּ מקוֹ מ וֹ  כּ כּ תוּ ב חצוֹ ת ּת יּק וּ ן שיאמר  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
כּ נּ זכּ ר נכנעת חצוֹ ת ׁש אחר לפי  ההיא, בּ כוּ נה הּק טרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּט וּ ם

הנת ) ער   דה יחד (האר "י ה ּק טרת ּפ ּט וּ ם סדר ויקראוּ  ... ְֲִַַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
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למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת

המבואר  הקטורת  פיטו

הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,אבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .בוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

הערות

ויחיד א. יחיד  כל ומיהו וז "ל: שכתב ללב יפה  בספר ועיין
תפילתו בסיום עצמו לבין בינו תבוא יתפלל  שלא  צרה כל על

זה : בנוסח 
הדבר מן ישראל  עמך  הושע  מלט והצל  פדה  העולמים, ריבון
מיני ומכל הירקון  ומן  השדפון  ומן הביזה ומן  החרב  ומן
תענה , ואתה  נקרא  טרם  לעולם ובאות  המתרגשות פורעניות

המגפה . עוצר  אתה ברוך
הכוונותב. שער בספה"ק מ "ש  ע "א)ועיין  י "ג יחוד(דף בענין ,

עיי"ש . מאוד, מסוגל  ב "מ, למגפה הקטורת, דפיטום  גדול 



המבואר  הקטורת  פיטו 

למעלה גּ דוֹ ל  ר ׁש ם  יעשׂ ה  הּק לּפ ה, ממׁש לת הנּ זכּ רת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּ וּ נה
אנׁש ים י ' יתח בּ ר וּ  אם  וּ בפרט לילה חצוֹ ת  אחר יהיה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם

עכ"ל . ה', ◌ֵ◌ְ◌ִיראי 

הטרת  אמירת דק זה יח ד ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹיאמר

הּת פלּ ה קדם בּ ׁש חרית הּק טרת" 'ּפ ּט וּ ם אוֹ מרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה
כּ י  העמידה, קדם הּמ נחה בּ תפלּ ת וגם הּת מיד, קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
אנוּ  לכן הּת פלּ וֹ ת, ידי  על העוֹ למוֹ ת להעלוֹ ת היא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתנוּ 
בּ עליּ ת ויעלוּ  הּק לּפ וֹ ת יתאחזוּ  ׁש א כּ די  א וֹ ת וֹ , ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ּת פלּ וֹ ת ׁש ני  קדם אוֹ תוֹ  אוֹ מרים אנוּ  ולכן ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

הנת )הנּ זכּ רוֹ ת. (ער ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַַַַָ

רבע  סתם כּ י הּק ב ', 'רבע לוֹ מר   צרי ואין רבע, סדוֹ מית ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶמלח
כּ ל  היּ רדּ ן 'כּ ּפ ת הּק ב, רבע ה וּ א  וּ בבּ ריתא בּ ּמ ׁש נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהאמוּ ר

ׁש הוּ א'. 'כּ ל א בּ חירק, הנת )ׁש היא' (ער ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַַַַָ

ג' וכ וּ ' צבאוֹ ת' 'ה' הּפ סוּ קים יאמר הּק טרת ּפ עמים,ואחר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּפ סוּ קים לוֹ מר הזהיר ז"ל והאר "י ּפ עמים .. ג' לי ' סתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
יאמר א ּת חנוּ ן אוֹ מרים אין וּ ב יּ וֹ ם הּק טרת, אחר  ּת מיד ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ נרמז  סּמ א"ל, מן  לה צּ לה מסגּ לים ׁש הם וכוּ ', סתר ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ'אּת ה
ׁש ליטה לוֹ  אין אלּ וּ  וּ ב יּ מים מצּ ר', לי סתר 'אּת ה ּת ב וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 

לעוֹ ררוֹ . ציקי)ואין (אר  ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִִַ

הטרת:  ְֲִִֶַַֹאמירת

בּ תׁש וּ בה: לחזרה וּ מוֹ עיל מסיּ ע בּ כוּ נה הּק טרת  ּפ ּט וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאמירת
מראקב) תי רי סר ,חסידי ְְְֲִִִִִֵַַַַָ(מנת

המבואר  הקטורת  פיטו

הטרת: אמירת ואחרי לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹפה

לצּ לן רחמנא ּת בוֹ א ׁש א צרה כּ ל על כּ בר נדּפ ס קטרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵסדר
מוה"ר הגה"ק מזּ קני זצוק"למקבּ ל העׁש יל יהוֹ ׁש ע אברהם ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌

מוּ גהמאּפ טא הכּ וּ נוֹ ת עם ישׂ ראל, אוֹ הב ספה"ק בעהמ"ח , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הגאוה"ק בּ פקדּ ת מחדׁש  ונדּפ ס האריז"ל, כּ תבי ּפ י ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעל

זצ"ל. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמׁש ינאווע

להרבּ וֹ ת טוֹ ב הּמ גּ פה בּ א ׁש ּק דם הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָוּ מוּ בא
בּ דיׁש וֹ ,אבּ תפלּ ה ׁש וֹ ר תחסם א מתוּ חה הדּ ין ׁש ּמ דּ ת ואחר , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌

וצוּ קה צרה מכּ ל להנּ צל יכוֹ לים הּק טרת בּ אמירת .בוּ בפרט ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק טרת, סדר אמירת אחר לאמרּה  ּת פלּ ה נדּפ ס קטרת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בסדר
להעּת יק כּ דאי ּת חלּ ה אמנם זי"ע. הּק דוֹ ׁש  מהׁש ל"ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא

הּק טרתכּ אן אמירת לפני לאמרּה  בּ ספרּת פלּ ה ׁש נּ דּפ סה , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מים: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַׁש דּ י

הערות

ויחיד א. יחיד  כל ומיהו וז "ל: שכתב ללב יפה  בספר ועיין
תפילתו בסיום עצמו לבין בינו תבוא יתפלל  שלא  צרה כל על

זה : בנוסח 
הדבר מן ישראל  עמך  הושע  מלט והצל  פדה  העולמים, ריבון
מיני ומכל הירקון  ומן  השדפון  ומן הביזה ומן  החרב  ומן
תענה , ואתה  נקרא  טרם  לעולם ובאות  המתרגשות פורעניות

המגפה . עוצר  אתה ברוך
הכוונותב. שער בספה"ק מ "ש  ע "א)ועיין  י "ג יחוד(דף בענין ,

עיי"ש . מאוד, מסוגל  ב "מ, למגפה הקטורת, דפיטום  גדול 



המבואר  הקטורת  פיטו 

הטרת אמירת לפני לאמר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹפה

וּ רחימוּ ׁש םל בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים  בּ יחוּ דא בו"ה  י "ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א  אנכי ה נּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
עלי וֹ ן, בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רׁש ּה  לתקּ ן  הקּ טרת ּפ ר ׁש יּ וֹ ת סדר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלקרוֹ ת 

יהו מלּ פני רצוֹ ן אהינוּ יאהדונהיויהי  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
וּ מרצּ ה ואהי  וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינ וּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌

חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ ר וּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ ר ׁש יּ וֹ ת קריאת ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני אוֹ תּה  וּ מכניס עוֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכר וֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד בּ עדינוּ  וצנּ ה מגן ּת הא וּ זכ וּ תּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 עּמ י שׂ ראל  כּ ל וּ בכלל  ורעינ וּ  אוֹ הבנוּ  וכל  מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה  הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל  וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
המקטריגים  מכּ ל  להצּ ילנוּ  ׁש הם מקוֹ מוֹ ת בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ בביה
נחת   ֹמּת ו  לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא  וּ ליראת טהוֹ רה ׁש מים ליראת וז כּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת
אקים  בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  וכּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים  אקרא ר וֹ אינ וּ  כּ ל  וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר  לא-ל יגמר יאהדונהיעליוֹ ן  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
יהו אל יאהדונהיבּ עדי  ידי מעשׂ ה לע וֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי  עלינוּ אהינוּ יאהדונהיּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
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כּ רנב וֹ . בּ ת אמּת לאי הלוֹ ם עליו אבינ וּ  דּ אברהם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאּמ יּה 
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

ז וֹ בח,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נז בּ ח, ה זּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. ל ׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א  מי אף  יוֹ סי, רבּ י  אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית  ּת נאי  ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בל בּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הע וֹ בד : אחר  אלּ א הוֹ לכת הּמ חׁש בה ׁש אין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצוֹ תיו ס וֹ ף  ואת ירא הא קים את נׁש מע הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
האדם, כּ ל  זה כּ י  ע"כ .ׁש מוֹ ר  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהוא ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
הּס ּמ ים  קטרת  את  לפני אב וֹ תינוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
מׁש ה  על-יד אוֹ תם צוּ ית כּ אׁש ר  ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

:בּ תוֹ רת כּ כּ תוּ ב ְנביא◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

נטףיאהדונהייהוויּ אמר  סּמ ים  קח-ל אל-מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

הּס ּמ ים: בּ שׂ מים .קטרת  מ ּמ יני הּמ ר כּ בת  יהוהּת ערבת ויּ אמר ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌
מ ׁש ה : לד לו )אל ל, ל :(שמות קח מ ׁש ה אל יהוה מצות ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּק טרת . מזבּ ח  על  הּק טרת  את  להקטיר מע וּ ט ס ּמ ים:עשׂ ה  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מים . ׁש ני  - ׁש נים  האפרסמ וֹ ן.נטף:ר בּ ים  מעץ ה נּ וֹ טף שׂ רף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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הטרת אמירת לפני לאמר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹפה

וּ רחימוּ ׁש םל בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א   בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לים  בּ יחוּ דא בו"ה  י "ה ׁש ם ליחדא וּ דחילוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ רחימוּ 
בּ א  אנכי ה נּ ה ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
עלי וֹ ן, בּ מק וֹ ם ׁש וֹ רׁש ּה  לתקּ ן  הקּ טרת ּפ ר ׁש יּ וֹ ת סדר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלקרוֹ ת 

יהו מלּ פני רצוֹ ן אהינוּ יאהדונהיויהי  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
וּ מרצּ ה ואהי  וּ מק בּ לת חׁש וּ בה ׁש ּת הא אבוֹ תינ וּ  ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌

חכמינוּ  לנוּ  ׁש ּס דּ ר וּ  אלּ וּ  וּ פסוּ קים ּפ ר ׁש יּ וֹ ת קריאת ְלפני◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
לפני אוֹ תּה  וּ מכניס עוֹ מד  גּ ד וֹ ל כּ הן כּ אלּ וּ  לברכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכר וֹ נם
בּ יתינוּ  בּ ני כּ ל וּ בעד בּ עדינוּ  וצנּ ה מגן ּת הא וּ זכ וּ תּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים,
 עּמ י שׂ ראל  כּ ל וּ בכלל  ורעינ וּ  אוֹ הבנוּ  וכל  מׁש ּפ חּת נוּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
בּ צרה  הנּ תוּ נים אוֹ תם כּ ל  וּ בפרט ׁש הם, מק וֹ מוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
המקטריגים  מכּ ל  להצּ ילנוּ  ׁש הם מקוֹ מוֹ ת בּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ בביה
נחת   ֹמּת ו  לפני ׁש למה לת ׁש וּ בה וזכּ ינוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ טינים
חטא  וּ ליראת טהוֹ רה ׁש מים ליראת וז כּ נּ וּ  הדּ עת  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהרחבת
אקים  בּ עיני וּ לרחמים וּ לחסד  וּ לחן גּ ד וֹ ל  וכּ בוֹ ד  ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לע ׁש ר
לאהים  אקרא ר וֹ אינ וּ  כּ ל  וּ בעיני וחוּ ה אדם בּ ני  כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ בעיני

יהו עלי, גּ וֹ מר  לא-ל יגמר יאהדונהיעליוֹ ן  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
יהו אל יאהדונהיבּ עדי  ידי מעשׂ ה לע וֹ לם  ּחסד ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

יהו נעם ויהי  עלינוּ אהינוּ יאהדונהיּת רף . ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה 
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כּ רנב וֹ . בּ ת אמּת לאי הלוֹ ם עליו אבינ וּ  דּ אברהם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאּמ יּה 
עמ טו"ב י)(יאמר ְִַָֹ

 זבחי מ נת ו )ויאמר: ד  :(רק ְְְִִֶֶַַָֹ

ז וֹ בח,ׁש םל לׁש ם זבח, לׁש ם נז בּ ח, ה זּ בח דברים ׁש ה ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ניחוֹ ח. ל ׁש ם ריח, לׁש ם אים, לׁש ם הׁש ם, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלׁש ם
ׁש א  מי אף  יוֹ סי, רבּ י  אמר חטא. לׁש ם והאׁש ם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהחּט את 
בּ ית  ּת נאי  ׁש הוּ א  כּ ׁש ר, אלּ וּ , מכּ ל אחד  לׁש ם בל בּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הע וֹ בד : אחר  אלּ א הוֹ לכת הּמ חׁש בה ׁש אין  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין,

מצוֹ תיו ס וֹ ף  ואת ירא הא קים את נׁש מע הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
האדם, כּ ל  זה כּ י  ע"כ .ׁש מוֹ ר  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהוא ּת ה  אהינוּ יאהדונהיהוּ א ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
הּס ּמ ים  קטרת  את  לפני אב וֹ תינוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקטירוּ 
מׁש ה  על-יד אוֹ תם צוּ ית כּ אׁש ר  ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

:בּ תוֹ רת כּ כּ תוּ ב ְנביא◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רה ה טרת ְֶַַַָָָֹרת 

נטףיאהדונהייהוויּ אמר  סּמ ים  קח-ל אל-מׁש ה ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

הּס ּמ ים: בּ שׂ מים .קטרת  מ ּמ יני הּמ ר כּ בת  יהוהּת ערבת ויּ אמר ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌
מ ׁש ה : לד לו )אל ל, ל :(שמות קח מ ׁש ה אל יהוה מצות ויּ אמר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּק טרת . מזבּ ח  על  הּק טרת  את  להקטיר מע וּ ט ס ּמ ים:עשׂ ה  ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ שׂ מים . ׁש ני  - ׁש נים  האפרסמ וֹ ן.נטף:ר בּ ים  מעץ ה נּ וֹ טף שׂ רף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌
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וחלבּ נ  ועשׂ ית וּ ׁש חלת יהיה: בּ בד בּ ד  זכּ ה  וּ לבנה סּמ ים ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וׁש חק ּת  קד ׁש : טהוֹ ר  ממלּ ח רוֹ קח  מע שׂ ה רקח קטרת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹאת ּה 
אׁש ר  מוֹ עד  בּ אהל העדת לפני מּמ נּ ה ונתּת ה הדק ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

ניחח ריח ִֵֵַַאר

רע .וחל בּ נה :ציּפ וֹ רן.וּ ׁש חלת : ׁש ריח וֹ  כּ אןסּמ ים :שׂ רף  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ לוֹ מר: עּת ה , עד  ׁש ּמ נה כּ מנין  נוֹ ספים  בּ שׂ מים עוֹ ד על ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵרוֹ מז 

נוֹ ספים , חמׁש  ז כּ ה :עוֹ ד  ה כּ ל וּ לבנה ס - מז ּק קת . אילן שׂ רף ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֹ
ואחר בּ שׂ מים , ׁש ני על  ר וֹ מז הרא ׁש וֹ ן  סּמ ים סּמ נים , עשׂ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחד 
ע וֹ ד  לר בּ וֹ ת  בּ א  ה ני וה ּס ּמ ים חמה, בּ יחד  ׁש ׁש ה עוֹ ד מנה  ָּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש א  והּס בּ ה עשׂ רה . האחד היא וּ לבוֹ נה  עשׂ רה , הרי  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
האר בּ עה  ׁש א לּ וּ  כּ יון ה ּס ממנים כּ ל  את  בּ פרוּ ׁש  ה כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהז כּ יר
וּ ׁש אר קטרת ע ׁש ן  ענן  עוֹ לה ׁש בּ הם העּק רים הם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזכּ יר 

הּט וֹ ב  הריח את נוֹ תנים יהיה :.(רמ")ה בּ שׂ מים בּ בד ׁש וים בּ ד ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְַַַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  מׁש קלוֹ   ּכ זה  ׁש ל כּ מ ׁש קל וֹ  בּ מ ׁש קל  ׁש וים ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש קלם .

ל "ד )זה ל', סּמ ים .(מת וחלבּ נה וּ ׁש חלת נטף "סּמ ים  הּמ לּ ים ֶ◌ְַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
"אבר בּ גימטריּ א  זכּ ה", י וֹ סף וּ לבנה אהרן מ ׁש ה  יעקב יצחק  הם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌

ה ּק טרת  ּפ רׁש ת  את ׁש אוֹ מרים  וּ בזה  ר וֹ עים, ה בעה ׁש הם  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְודוד"
אליהם , להתקרב דּ קדה  עזּ וּ ת עצמ וֹ  על  ממ ׁש י(רצ עת  .(סי' ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵָ

קטרת: אתּה  קטרת .ועשׂ ית מהם  רוֹ קח :הכן  מע שׂ ה  רקח  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
הא ּמ ן. כּ מעשׂ ה וּ כ ּת וּ ׁש ה  היטב ממ לּ ח :מעוּ ר בּ בת מער בּ ב ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ה ּס ממנים . מיני  נ כּ ר  יהיה  קד ׁש :ׁש א  טהוֹ רטהוֹ ר  ויהיה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הדק :וקדוֹ ׁש : מ ּמ נּ ה דּ ק .וׁש חק ּת  דּ ק הכּ ל ונת ּת הל ׁש חק ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העדת: לפני בּ קדׁש מ ּמ נּ ה  העדוּ ת אר וֹ ן  לפני  יקטיר  בּ כ ּפ וּ ר ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
מ וֹ עד:ה ּק דׁש ים . ה זּ הב בּ אהל מזבּ ח  הוּ א הּפ נימי מז בּ ח  ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה נה . ימ וֹ ת  בּ ׁש אר - זה ׁש ּמ ה:ׁש בּ היכל , ל אוּ עד א ׁש ר  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
. עּמ ׁש אדבּ ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם 
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והקטיר  ונאמר : לכם: ּת היה קד ׁש ים קד ׁש  ׁש ּמ ה ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִאוּ עד 
את-הנּ רת  בּ היטיבוֹ  בּ בּ קר בּ בּ קר סּמ ים קטרת אהרן ֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעליו
יקטירנּ ה  הערבּ ים בּ ין את-הנּ רת אהרן וּ בהעת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַיקטירנּ ה:

יהו לפני ּת מיד לדרתיכם:יאהדונהיקטרת ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌
חז"ל הטרת לד ְֲִֶַַַַָָֹרת

הקּ טרתרבּ נן ּת נ וּ  וׁש ים כּ יצד.ּפ ּט וּ ם מאוֹ ת ׁש ׁש  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

לכם: ּת היה קד ׁש ים  קדׁש קד ׁש  כּ רא וּ י, אוֹ תּה  ּת עשׂ וּ  כּ ׁש ּת כינ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
להקרבה . וּ רא וּ יה  הּק טרת , היא עליו:קדׁש ים  והקטיר  ונאמר ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זח) ל, בּ בּ קרונאמר:(שמות סּמ ים  קטרת  אהרן עליו  והקטיר  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
וּ בקר. בּ קר בּ כל : ה נּ רת :בּ בּ קר  את  את בּ היטיבוֹ  ׁש נּ ּק ה  לאחר ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּמ נ וֹ רה . וּ קני בּ זיכי  - המן מחצית יקטיר נּ ה:כּ וֹ סוֹ ת בּ בּ קר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הּפ נימי. ה ּמ ז בּ ח על בּ יןמנה, הנּ רת את אהרן וּ בהעת ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌

יקטירנּ ה : בּ יןהערבּ ים  ה נ יּ ה בּ ּפ עם הנּ ר וֹ ת את הכּ הן וּ כׁש ידליק ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ה ּק טרת  ׁש ל הני החצי את  יקטיר לפניהער בּ ים , ּת מיד קטרת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה כּ ּפ וּ רים .יהוה : ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת גּ ם יוֹ ם  לדוֹ ר וֹ ת לדרתיכם :בּ כל  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌
קריאתּה , ידי  על  ּמ קיּ מים הּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ כ ׁש אין הפסק, בּ לי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָע וֹ לם

שׂ פתינ וּ . ּפ רים  וּ נׁש לּ מה ר בּ נן:כּ נּ אמר  ו ,ּת נ וּ   ד כריתות (מסכת  ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טור  י "ג  ד הכוונות  שער  קל"ג, סימ או "ח יוס בית ה "ה, פ"ד יומא ירושלמי 

ד') טור בּ לׁש וֹ ןא, בּ ּק ׁש תוֹ  יׁש אל דּ בר  איזה לת ׁש וּ עת  ׁש צּ רי מי  .ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ה ּת ב וֹ ת , וּ בדקדּ וּ ק בּ כ וּ נה הכּ ל וּ כׁש יּ אמר רבּ נן ", "ּת נוּ  קדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַה ּק ד ׁש 

לטוֹ בה  בּ ּק ׁש תנ וּ  כּ ל  יתבּ ר ה ם יּ מלּ א רצ וֹ ן עת (ס ר יהיה  ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ

יראל) רבּ נן:.יעת רבּ וֹ תינ וּ .ּת נוּ  הּק טרת:ׁש נוּ  ערוּ ב ּפ ּט וּ ם ְְִֵַָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
ותּק וּ ן כּ תיׁש ה  - הּק טרת  סמני היתה כּ יצד :ותּק וּ ן אפן בּ איזה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ב ּה :?נעשׂ ית  היוּ  מנים  וּ ׁש מוֹ נה וׁש ים  מאוֹ ת כּ ל ׁש ׁש  ס ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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וחלבּ נ  ועשׂ ית וּ ׁש חלת יהיה: בּ בד בּ ד  זכּ ה  וּ לבנה סּמ ים ה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וׁש חק ּת  קד ׁש : טהוֹ ר  ממלּ ח רוֹ קח  מע שׂ ה רקח קטרת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹאת ּה 
אׁש ר  מוֹ עד  בּ אהל העדת לפני מּמ נּ ה ונתּת ה הדק ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה

ניחח ריח ִֵֵַַאר

רע .וחל בּ נה :ציּפ וֹ רן.וּ ׁש חלת : ׁש ריח וֹ  כּ אןסּמ ים :שׂ רף  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ לוֹ מר: עּת ה , עד  ׁש ּמ נה כּ מנין  נוֹ ספים  בּ שׂ מים עוֹ ד על ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵרוֹ מז 

נוֹ ספים , חמׁש  ז כּ ה :עוֹ ד  ה כּ ל וּ לבנה ס - מז ּק קת . אילן שׂ רף ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֹ
ואחר בּ שׂ מים , ׁש ני על  ר וֹ מז הרא ׁש וֹ ן  סּמ ים סּמ נים , עשׂ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחד 
ע וֹ ד  לר בּ וֹ ת  בּ א  ה ני וה ּס ּמ ים חמה, בּ יחד  ׁש ׁש ה עוֹ ד מנה  ָּכ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש א  והּס בּ ה עשׂ רה . האחד היא וּ לבוֹ נה  עשׂ רה , הרי  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
האר בּ עה  ׁש א לּ וּ  כּ יון ה ּס ממנים כּ ל  את  בּ פרוּ ׁש  ה כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהז כּ יר
וּ ׁש אר קטרת ע ׁש ן  ענן  עוֹ לה ׁש בּ הם העּק רים הם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזכּ יר 

הּט וֹ ב  הריח את נוֹ תנים יהיה :.(רמ")ה בּ שׂ מים בּ בד ׁש וים בּ ד ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְַַַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  מׁש קלוֹ   ּכ זה  ׁש ל כּ מ ׁש קל וֹ  בּ מ ׁש קל  ׁש וים ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש קלם .

ל "ד )זה ל', סּמ ים .(מת וחלבּ נה וּ ׁש חלת נטף "סּמ ים  הּמ לּ ים ֶ◌ְַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
"אבר בּ גימטריּ א  זכּ ה", י וֹ סף וּ לבנה אהרן מ ׁש ה  יעקב יצחק  הם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌

ה ּק טרת  ּפ רׁש ת  את ׁש אוֹ מרים  וּ בזה  ר וֹ עים, ה בעה ׁש הם  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְודוד"
אליהם , להתקרב דּ קדה  עזּ וּ ת עצמ וֹ  על  ממ ׁש י(רצ עת  .(סי' ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵָ

קטרת: אתּה  קטרת .ועשׂ ית מהם  רוֹ קח :הכן  מע שׂ ה  רקח  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
הא ּמ ן. כּ מעשׂ ה וּ כ ּת וּ ׁש ה  היטב ממ לּ ח :מעוּ ר בּ בת מער בּ ב ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ה ּס ממנים . מיני  נ כּ ר  יהיה  קד ׁש :ׁש א  טהוֹ רטהוֹ ר  ויהיה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הדק :וקדוֹ ׁש : מ ּמ נּ ה דּ ק .וׁש חק ּת  דּ ק הכּ ל ונת ּת הל ׁש חק ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העדת: לפני בּ קדׁש מ ּמ נּ ה  העדוּ ת אר וֹ ן  לפני  יקטיר  בּ כ ּפ וּ ר ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
מ וֹ עד:ה ּק דׁש ים . ה זּ הב בּ אהל מזבּ ח  הוּ א הּפ נימי מז בּ ח  ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה נה . ימ וֹ ת  בּ ׁש אר - זה ׁש ּמ ה:ׁש בּ היכל , ל אוּ עד א ׁש ר  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
. עּמ ׁש אדבּ ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם 
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והקטיר  ונאמר : לכם: ּת היה קד ׁש ים קד ׁש  ׁש ּמ ה ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִאוּ עד 
את-הנּ רת  בּ היטיבוֹ  בּ בּ קר בּ בּ קר סּמ ים קטרת אהרן ֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעליו
יקטירנּ ה  הערבּ ים בּ ין את-הנּ רת אהרן וּ בהעת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַיקטירנּ ה:

יהו לפני ּת מיד לדרתיכם:יאהדונהיקטרת ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌
חז"ל הטרת לד ְֲִֶַַַַָָֹרת

הקּ טרתרבּ נן ּת נ וּ  וׁש ים כּ יצד.ּפ ּט וּ ם מאוֹ ת ׁש ׁש  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ניחח ריח ִֵֵַַאר

לכם: ּת היה קד ׁש ים  קדׁש קד ׁש  כּ רא וּ י, אוֹ תּה  ּת עשׂ וּ  כּ ׁש ּת כינ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
להקרבה . וּ רא וּ יה  הּק טרת , היא עליו:קדׁש ים  והקטיר  ונאמר ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

זח) ל, בּ בּ קרונאמר:(שמות סּמ ים  קטרת  אהרן עליו  והקטיר  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
וּ בקר. בּ קר בּ כל : ה נּ רת :בּ בּ קר  את  את בּ היטיבוֹ  ׁש נּ ּק ה  לאחר ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּמ נ וֹ רה . וּ קני בּ זיכי  - המן מחצית יקטיר נּ ה:כּ וֹ סוֹ ת בּ בּ קר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הּפ נימי. ה ּמ ז בּ ח על בּ יןמנה, הנּ רת את אהרן וּ בהעת ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌

יקטירנּ ה : בּ יןהערבּ ים  ה נ יּ ה בּ ּפ עם הנּ ר וֹ ת את הכּ הן וּ כׁש ידליק ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ה ּק טרת  ׁש ל הני החצי את  יקטיר לפניהער בּ ים , ּת מיד קטרת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה כּ ּפ וּ רים .יהוה : ויוֹ ם  בּ ׁש בּ ת גּ ם יוֹ ם  לדוֹ ר וֹ ת לדרתיכם :בּ כל  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ְ◌
קריאתּה , ידי  על  ּמ קיּ מים הּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ כ ׁש אין הפסק, בּ לי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָע וֹ לם

שׂ פתינ וּ . ּפ רים  וּ נׁש לּ מה ר בּ נן:כּ נּ אמר  ו ,ּת נ וּ   ד כריתות (מסכת  ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טור  י "ג  ד הכוונות  שער  קל"ג, סימ או "ח יוס בית ה "ה, פ"ד יומא ירושלמי 

ד') טור בּ לׁש וֹ ןא, בּ ּק ׁש תוֹ  יׁש אל דּ בר  איזה לת ׁש וּ עת  ׁש צּ רי מי  .ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ה ּת ב וֹ ת , וּ בדקדּ וּ ק בּ כ וּ נה הכּ ל וּ כׁש יּ אמר רבּ נן ", "ּת נוּ  קדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַה ּק ד ׁש 

לטוֹ בה  בּ ּק ׁש תנ וּ  כּ ל  יתבּ ר ה ם יּ מלּ א רצ וֹ ן עת (ס ר יהיה  ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ

יראל) רבּ נן:.יעת רבּ וֹ תינ וּ .ּת נוּ  הּק טרת:ׁש נוּ  ערוּ ב ּפ ּט וּ ם ְְִֵַָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌
ותּק וּ ן כּ תיׁש ה  - הּק טרת  סמני היתה כּ יצד :ותּק וּ ן אפן בּ איזה ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ב ּה :?נעשׂ ית  היוּ  מנים  וּ ׁש מוֹ נה וׁש ים  מאוֹ ת כּ ל ׁש ׁש  ס ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

וחמה  וׁש ים מאוֹ ת ׁש ׁש  ב ּה . הי וּ  מנים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
י וֹ ם  בּ כל מנה החּמ ה ימוֹ ת בּ בּ קר .כּ מנין  מחציתוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ערב . יתריםוּ מחציתוֹ  מנים כּ הןׁש ּמ הםוּ ׁש ׁש ה מכניס ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
מהם ונ וֹ טל הכּ ּפ וּ רים.גּ דוֹ ל בּ יוֹ ם חפניו וּ מחזירןמא ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם בּ ערב מןלמכ ּת ׁש ת דּ קּ ה מצות לק יּ ם כּ די ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּה .הדּ קּ ה. הי וּ  סּמ נים עשׂ ר  הן ואחד למנותואלּ וּ  (טוב ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

כּ מנין יוֹ ם  לכל אחד מנה  ׁש יּ גּ יע כּ די בּ יחד , ס ּמ נים  ע שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהאחד
לה לּ ן. כּ ּמ באר יתרים  מנים  ׁש ׁש ה ועוֹ ד החּמ ה, ימוֹ ת 365ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יוֹ ם: בּ כל מנה החּמ ה , ימ וֹ ת כּ מנין וחמה וׁש ים  מאוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ׁש 
ה ּס ממנים , ּת ערבת  מ ּס אחד מנה  מקטירים יוֹ ם  בּ כל ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וּ מ ׁש קל  וחצי, דרהם  מ ׁש קל וֹ  והדּ ינר  דּ ינרים, מאה ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ[מנה
ס גּ רם , 480 = מנה  כּ לוֹ מר, בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ עוֹ ר וֹ ת 64 ה וּ א  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַדרהם

קילוֹ גרם]. 176.64. בּ ערב :הכּ ל וּ מחציתוֹ  בּ בּ קר  חצימחצית וֹ  ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
בּ ערב . מנה  וחצי בּ בּ קר  יתרים :מנה  מנים  נׁש ארוּ וּ ׁש ׁש ה ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌

ה נה . ימוֹ ת 365  ס על  ע וֹ דפים מנים מּת וֹ ׁש ּמ הם :ׁש ׁש ה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
מנים . גּ דוֹ ל:הג' כּ הן  קטרת מכניס  להקטיר  וּ מכניס ל וֹ קח  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ה ּק דׁש ים . בּ קדׁש  הכּ ּפ וּ רים הכּ ּפ וּ רים:בּ יוֹ ם  בּ יוֹ ם  חפניו מ א  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ידיו כּ ּפ וֹ ת  ׁש ל החפן מא בּ ערבבּ כּ ּמ וּ ת ל ּמ כּת ׁש ת  וּ מחזירן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ּפ וּ רים : ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם י וֹ ם בּ ערב דּ ּק ה  בּ כתיׁש ה  ׁש וּ ב כּ וֹ ת ׁש ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  הּק טרת  למצות  דּ ּק הלהכינם  מצות לקיּ ם כּ די ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה דּ ּק ה: לקיּ ם מן הנּ עשׂ ית כּ די  הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עבוֹ דת מצות  את ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה נה . מ בּ ימוֹ ת יוֹ תר  דּ ק  להיכּ ּת ׁש  ׁש צּ ריכה ואחדבּ קטוֹ רת  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּה : היוּ  סממנים כּ מוֹ ע שׂ ר בּ ּה  יׁש  סממנים  סוּ גי  ע שׂ ר  ואחר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה לעיל)ׁש צּ וּ תה בא ר ה ּס ממנים (באר למנוֹ ת  צרי . ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְְְֵֵַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

והחלבּ נה.(ג)והצּ ּפ וֹ רן .(ב)הצּ רי .(א)באצבעותיו ) ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מנה.והלּ בוֹ נה.(ד ) ׁש בעים ׁש בעים מוֹ ר.(ה)מׁש קל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
נר דּ .(ז)וּ קציעה.(ו ) ׁש ה וכר כּ וֹ ם.(ח)וׁש בּ וֹ לת מׁש קל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מנה. עשׂ ר  ׁש ה עשׂ ר.קוֹ שׂ ט(ט)עשׂ ר ׁש נים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ רׁש ינא ּת ׁש עה.ק נּ מוֹ ן(יא)ׁש ׁש ה.ק לּ וּ פה(י) בּ וֹ רית  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

ׁש א  כּ די לאחד, אחד  היּ דים  וׁש לוֹ ם בּ אצ בּ עוֹ ת חס  [יחסר] ידלּ ג  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מהם  פ"ה)אחד העה לע ער  יח ע כּ וּ לּ ם (רי את וימנה  . ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְְֲִִִֵַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

דּ וקא ה יּ מין  יד חי)בּ אצבּ ע וֹ ת   אי ).:הן ׁש מוֹ ת ואלּ וּ  הן אלּ וּ  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִֶַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
ה צּ רי:ה ּס ממנים . והצּ ּפ וֹ רן:הנּ טף א . ה ׁש חלת ב. היא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש ח וֹ ר. ׁש צּ בעוֹ  בּ שׂ ם ׁש רׁש  והחלבּ נה :ׁש הוּ א הכּ תוּ בה ג. ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רע . ׁש ריחוֹ  מהאילנוֹ ת  ה יּ וֹ צא  שׂ רף , היא והלּ בוֹ נה:בּ ּפ סוּ ק  ד  ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ארצוֹ ת  מהעצים ה זּ ב  בּ שׂ ם  ז כּ ה, לבוֹ נה  בּ ּפ סוּ ק הּמ זכּ רת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ִהיא 
קצף . מ ּמ נּ וּ  וזב  בּ עץ  ׁש ּמ כּ ים ידי  על ׁש בעיםהחם  מ ׁש קל ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מנה: ׁש כּ ת וּ ב ׁש בעים כּ מ וֹ  מנה , 70 ואחד  אחד מכּ ל  כּ לוֹ מר: ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אר בּ עת  [ׁש ל  ׁש וה מ ׁש קלם ׁש יּ היה  יהיה  בּ בד בּ ד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק
מנה , 280 הם  70 ּפ עמים  וארבּ ע  בּ ּפ סוּ ק], הּמ ז כּ רים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּס ממנים 

קיל וֹ גרם . 134.4 הכּ ל מ וֹ ר:ס עץ ה . מרף ה ּמ וּ פק  בּ שׂ ם  ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ קציעה :הּמ וֹ ר. כּ ׁש נּ שׂ רף .ו . מאד נ וֹ דף ׁש ריח וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נרדּ : ו ׁש בּ וֹ לת  בּ שׂ ם ]ז. וכרכּ וֹ ם:[ׁש ם  ריחני.ח. עשׂ ב ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מנה : עשׂ ר ׁש ה  ע שׂ ר  ׁש ה מא לּ וּ מ ׁש קל אחד כּ ל מׁש קל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קיל וֹ גרם . 30.72 יחד ׁש הם  מנה 64 הכּ ל ס מנה , 16 ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהארבּ עה 
קׁש ט: ונ וֹ דף ט . בּ י וֹ תר מׁש בּ ח וריחוֹ  לבן ׁש צּ בע וֹ  ע שׂ ב ׁש רׁש  ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ע שׂ ר :למרחוֹ ק . קילוֹ .ׁש נים 5.76 ׁש הם  מנה, ק לּ וּ פה:12 י . ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
עץ  קילוֹ .ׁש ׁש ה:קל ּפ ת  1.44 ׁש הם  מנים , ק נּ מ וֹ ן:3 עץ יא  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌



המבואר  הקטורת  פיטו 

קבּ ין . קפריסיןּת ׁש עה ּת לתא.יין וקבּ ין ּת לת  סאין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עּת יק . חיור חמר מביא קפריסין יין מצא א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם

ניחח ריח ִֵֵַַאר

קנּ מוֹ ן ׁש מ וֹ  קילוֹ ּת ׁש עה.בּ שׂ ם  4.32 ׁש הם  מנים  כּ אן9 ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאוֹ ת  ל ׁש ׁש  מגּ יעים   אי לבאר  כּ די הּמ נים  מנין  את חז"ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָמנ וּ 
אחד  כּ ל מנה  ׁש בעים  הרא ׁש וֹ נים אר בּ עה  מנים , וּ ׁש מ וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִׁש ים 
4 כּ פ וּ ל  16 אחד  כּ ל הניּ ים  ארבּ עה מנים , 280 הם : 4 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל
ה ּק וֹ ׁש ט  ׁש ל 12 ועוֹ ד 64 וע וֹ ד  280 נחבּ ר מנים, 64 הם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
מנים  368 הם : ה כּ ל  ס ק נּ מ וֹ ן ׁש ל 9 וע וֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
ואל מ כּ אן  ה כּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַה ּמ יעדים 

היטב לת ּק נם בּ קטוֹ רת  ׁש ערב וּ  דּ ברים האחד מוֹ נה  מּמ נין ואינם  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ס ּמ נים . כּ ר ׁש ינה.עשׂ ר את בּ וֹ רית לת ּק ן ׁש בּ א ע שׂ ב מין  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

קבּ ין:ה צּ יּפ וֹ רן קיל וֹ גרם .ּת ׁש עה  קפריסין:כּ -8 ה בּ א יין יין  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קפרס . ׁש מ וֹ  מּפ רי  א וֹ  קפריסין , וק בּ יןמעיר ּת לת סאין ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קבּ ים ,ּת לתא וׁש ׁש  סאים ׁש ׁש  זה מיּ ין לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר : : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
קבּ ין, ׁש ׁש  היא סאה  ׁש כּ ל כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
גּ ם  ׁש ה וּ א  סאין . וחצי ׁש ׁש  הכּ ל  ס סאה . חצי ה וּ א  ק בּ ין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ׁש 

ק בּ ין . ואחד  עשׂ רים וחצי כּ ן  ל פל גר קיל 5.553 היא סאה  (וכל ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ליטר) 28 לער וה א ,גרקיל 19.435.5 הל ס  אמת סאי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א)מּס כת ו ), ּת לת וקבּ ין  ּת לת  סאין כּ אן ׁש אמר  דּ מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין, ּת ׁש עה כּ ר ׁש ינה  בּ וֹ רית לעיל אוֹ מר כּ מוֹ  קבּ ין 21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא 
עיּ ן עצמם. בּ פני ק בּ ין  וג' עצמם  בּ פני סאין  ג' ל ׁש קוֹ ל ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קטה  א וֹ מרים וי ׁש  ׁש ם. יע יּ ן ה ּט עם. מה בּ אר  ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם .
כּ אן א ׁש כּ נז  בּ ני [ונסח  ה ּמ ליצה . לתפארת  זה לׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה בּ ריתא
אחד  ענין וה וּ א  ּת לתא . וקבּ ין ּת לתא סאין קפריסין יין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵה וּ א :

וּ נקבה]. זכר  חוריןלׁש וֹ ן חמר מביא  קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

המבואר  הקטורת  פיטו

ר וֹ בע. סד וֹ מית ׁש הוּ א.מלח כּ ל עׁש ן נתןמעלה רבּ י  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת חּס ר ואם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ה נּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף אלּ א אינוֹ  הצּ רי  אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ די באה היא למה כּ רׁש ינא בּ וֹ רית  הקּ טף . לׁש ּפ וֹ תמעצי  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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קבּ ין . קפריסיןּת ׁש עה ּת לתא.יין וקבּ ין ּת לת  סאין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עּת יק . חיור חמר מביא קפריסין יין מצא א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם

ניחח ריח ִֵֵַַאר

קנּ מוֹ ן ׁש מ וֹ  קילוֹ ּת ׁש עה.בּ שׂ ם  4.32 ׁש הם  מנים  כּ אן9 ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאוֹ ת  ל ׁש ׁש  מגּ יעים   אי לבאר  כּ די הּמ נים  מנין  את חז"ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָמנ וּ 
אחד  כּ ל מנה  ׁש בעים  הרא ׁש וֹ נים אר בּ עה  מנים , וּ ׁש מ וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִׁש ים 
4 כּ פ וּ ל  16 אחד  כּ ל הניּ ים  ארבּ עה מנים , 280 הם : 4 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָכּ פוּ ל
ה ּק וֹ ׁש ט  ׁש ל 12 ועוֹ ד 64 וע וֹ ד  280 נחבּ ר מנים, 64 הם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יחד
מנים  368 הם : ה כּ ל  ס ק נּ מ וֹ ן ׁש ל 9 וע וֹ ד  קלּ וּ פה, ׁש ל 3 ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
ואל מ כּ אן  ה כּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם  וּ ׁש ׁש ה יוֹ ם לכל מנה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַה ּמ יעדים 

היטב לת ּק נם בּ קטוֹ רת  ׁש ערב וּ  דּ ברים האחד מוֹ נה  מּמ נין ואינם  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ס ּמ נים . כּ ר ׁש ינה.עשׂ ר את בּ וֹ רית לת ּק ן ׁש בּ א ע שׂ ב מין  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

קבּ ין:ה צּ יּפ וֹ רן קיל וֹ גרם .ּת ׁש עה  קפריסין:כּ -8 ה בּ א יין יין  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
קפרס . ׁש מ וֹ  מּפ רי  א וֹ  קפריסין , וק בּ יןמעיר ּת לת סאין ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

קבּ ים ,ּת לתא וׁש ׁש  סאים ׁש ׁש  זה מיּ ין לוֹ קחים  הי וּ  בּ אוּ ר : : ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
קבּ ין, ׁש ׁש  היא סאה  ׁש כּ ל כּ יון  סאין , וחצי  ׁש ׁש  ׁש עוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
גּ ם  ׁש ה וּ א  סאין . וחצי ׁש ׁש  הכּ ל  ס סאה . חצי ה וּ א  ק בּ ין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ׁש 

ק בּ ין . ואחד  עשׂ רים וחצי כּ ן  ל פל גר קיל 5.553 היא סאה  (וכל ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ליטר) 28 לער וה א ,גרקיל 19.435.5 הל ס  אמת סאי בּ שׂ פת וכתב . ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
כּ ריתוּ ת ע"א)מּס כת ו ), ּת לת וקבּ ין  ּת לת  סאין כּ אן ׁש אמר  דּ מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לפי קבּ ין, ּת ׁש עה כּ ר ׁש ינה  בּ וֹ רית לעיל אוֹ מר כּ מוֹ  קבּ ין 21 ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוא 
עיּ ן עצמם. בּ פני ק בּ ין  וג' עצמם  בּ פני סאין  ג' ל ׁש קוֹ ל ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קטה  א וֹ מרים וי ׁש  ׁש ם. יע יּ ן ה ּט עם. מה בּ אר  ו א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם .
כּ אן א ׁש כּ נז  בּ ני [ונסח  ה ּמ ליצה . לתפארת  זה לׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה בּ ריתא
אחד  ענין וה וּ א  ּת לתא . וקבּ ין ּת לתא סאין קפריסין יין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵה וּ א :

וּ נקבה]. זכר  חוריןלׁש וֹ ן חמר מביא  קפריסין יין מצא  א ואם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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ר וֹ בע. סד וֹ מית ׁש הוּ א.מלח כּ ל עׁש ן נתןמעלה רבּ י  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש היא. כּ ל היּ רדּ ן כּ ּפ ת אף  אוֹ מר בּ ּה הבּ בלי נתן אם ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּפ סלּה . מיתה:דּ ב ׁש  חיּ ב  סּמ מניה מכּ ל אחת חּס ר ואם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ה נּ וֹ טףרבּ ן ׁש רף אלּ א אינוֹ  הצּ רי  אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
כּ די באה היא למה כּ רׁש ינא בּ וֹ רית  הקּ טף . לׁש ּפ וֹ תמעצי  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

וא עּת יק: לבן יין  בּ מקוֹ מוֹ , מביא קפריסין יין נמצא  א  אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ י וֹ תר. וחזק  יׁש ן  ר וֹ בע :אדם , סד וֹ מית גּ ּס ה מלח מלח  (ל ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ

ל"ח) מ ּס ד וֹ ם.סימ מלח בּ יוֹ תר, חריף  כּ להוּ א ע ׁש ן  מעלה ִָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לעלוֹ ת ׁש הוּ א : לע ׁש ן  ה גּ וֹ רם מוּ עטה , בּ כּ ּמ וּ ת  מיחד, ע שׂ ב ׁש ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מּת ּמ ר ה ּק טרת  ע ׁש ן  ׁש יּ היה כּ די כּ מּק ל, לנטוֹ ת בּ לי וזקוּ ף  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר
ׁש היא:ועוֹ לה . כּ ל ה יּ רדּ ן  כּ ּפ ת אף  אוֹ מר: ה בּ בלי נתן רבּ יר בּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

על  ה גּ דל עשׂ ב  גּ ם בּ קטוֹ רת  לתת  הוֹ סיפוּ  א וֹ מר  ה בּ בלי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנתן
טוֹ ב . ריח בּ ּה  לה וֹ סיף  כּ די  היּ ר דּ ן  בּ ּה :שׂ פת נתן בּ קטוֹ רת .אם  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ּפ סלּה : מאד .דּ בׁש  בּ ריחּה  וּ מוֹ סיף  ׁש ּמ רבּ ה הגם  מ לּ הקטיר ּה , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
מיתה: חיּ ב  סממניה  מ כּ ל אחת חּס ר הׁש יעוּ רואם  החסיר אם ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קטרת  ׁש נּ ע שׂ ית  מּפ ני מיתה, חיּ ב סממנים  ע שׂ ר  אחד זרה מכּ ל ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מיתה . חיּ ב ה ּמ קדּ ׁש  בּ בית זרה  קטרת  ׁש מעוֹ ןוה ּמ קטיר  ר בּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

אוֹ מר: גּ מליאל  ה ּק טף:בּ ן מעצי  ה נּ וֹ טף שׂ רף אלּ א אינ וֹ  ה צּ רי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האפרסמ וֹ ן. מעצי ה נּ וֹ טף  שׂ רף היאה וּ א  למה  כּ רׁש ינה  בּ וֹ רית  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ אה באה: ול ּמ ה  הּק טרת , מּס ממני  אינּה  היא  כּ די?הרי ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
נאה: ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את בּ ּה  את לׁש פוֹ ת  לעשׂ וֹ ת כּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

יוֹ צאת  ׁש הציּפ וֹ רן מ ּפ ני  - האדם. כּ צי ּפ וֹ רן  וּ מצהיר חלק ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה צּ יּפ וֹ רן
ה ּט וֹ ב . ריח ּה  את יקלקל  ּבּ לכלו יאר  ואם וּ מ וּ ׁש חרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְמלכלכת 

קפריסין: מאילןיין ה יּ וֹ צא  מׁש קה א לּ א  יין , ׁש אינוֹ  מפרׁש ים  יׁש  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 
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ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
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חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
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לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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כּ די בא הוּ א למה קפריסין  יין  נאה. ׁש ּת הא כּ די  הצּ ּפ וֹ רן את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבּ ּה 
יפין רגלים מי וה א ע זּ ה . ׁש ּת הא כּ די הצּ ּפ וֹ רן את  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת 

הכּ בוֹ ד : מּפ ני בּ ּמ ק דּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  אלּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלּה 

היטב .ּת ניא  הדק אוֹ מר ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א  אוֹ מר נתן רבּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ּפ ּט מה  לבּ שׂ מים. יפה ׁש הקּ וֹ ל  מּפ ני הדק . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵהיטב
רבּ י אמר  ׁש מענוּ . א וּ לרביע ל ׁש לי ׁש  כּ ׁש רה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחצאין 
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ּפ רוֹ ת  מ ׁש קה  מ כּ ל  עז והוּ א "קפרס ", לו )ׁש מ וֹ  רכת .(ר"י ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְִַָ

ע זּ ה: ׁש ּת הא כּ די ה צּ ּפ וֹ רן את בּ וֹ  לׁש ר וֹ ת כּ די בא ה וּ א  כּ דילמה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ י וֹ תר. חזק ה צּ יּפ וֹ רן ריח רגלים:ׁש יּ הא מי מים והא גּ ם  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

רגלים . ׁש מ וֹ  ל ּה :מ ּמ עין  ה צּ יּפ וֹ רן.יפין  את בּ הם לצחצח  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הכּ ב וֹ ד: מּפ ני בּ ּמ קדּ ׁש  רגלים מי מכניסין ׁש אין  גּ נאיא לּ א ׁש זּ הוּ  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

מגנּ ה . ׁש מ וֹ  מּפ ני  לעזרה בּ בריתא .ּת ניא :להכניס ׁש נינ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ מר: נתן להיוֹ תם רבּ י ה ּס ממנים  ׁש חיקת בּ ׁש עת ׁש וֹ חק כּ ׁש הוּ א ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ טח וּ נים . הדק :דּ ּק ים היטב היטב, הדק  ה וֹ חק אוֹ מר האי ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

היטב , הדק וה כּ תיׁש ה , ה חיקה  בּ ׁש עת  אוֹ מר א וֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תׁש 
הדק . ׁש ה ּק וֹ ל :היטב החיקה מּפ ני בּ ׁש עת מ ּפ יו  ה יּ וֹ צא  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לבּ שׂ מים:וה כּ תיׁש ה . להר בּ וֹ ת יפה  הבּ שׂ מים  לניח וֹ ח  מ וֹ עיל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ ׁש רה:ריחן. לחצאין, לקטרת ּפ ּט מ ּה  והכין  לקח  אם  הינוּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הצּ רי ׁש ל מנה 35 כּ ג וֹ ן  מה ּס ממנים  אחד  כּ ל ׁש ל  הּמ דּ ה  ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
וכן 16 בּ מקוֹ ם וכוּ ' וּ קציעה  מ וֹ ר ׁש ל  ו-8 ,70 בּ מק וֹ ם  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהצי ּפ וֹ רן 

כּ ׁש רה . ׁש מענוּ :כוּ לּ ם, א ולרביע  רק לׁש ליׁש  לקח  אם אבל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ ׁש רה . אם  ׁש מענוּ  א  רבע  אוֹ  ׁש לי ׁש  ׁש ל  רבּ יכּ ּמ וּ ת  אמר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הכּ לל: זה  הּק טרת .יהוּ דה בּ ׁש ע וּ רי  כּ לל  יה וּ דה ר בּ י  אמר כּ אן ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
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חּס ר  ואם לחצאין. כּ ׁש רה כּ מדּ תּה  אם הכּ לל זה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
מיתה: חיּ ב סּמ מניה מכּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחת

היתה ּת ני  ׁש נה ל ׁש בעים אוֹ  לׁש ים אחת ק ּפ רא בר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ וּ  ק ּפ רא בר ּת ני  ועוֹ ד  לחצאין . ׁש ירים ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה
לעמוֹ ד יכ וֹ ל  אדם אין דּ בׁש  ׁש ל קרטוֹ ב בּ ּה  נוֹ תן  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ׁש הּת וֹ רה  מּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין  ול ּמ ה ריחּה . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
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לחצאין: כּ ׁש רה  כּ מדּ תּה  כּ פיא אם וסימן  סימן מכּ ל לקח ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש רה . ער כּ ם, לפי ׁש וה  בּ יחס לחצי אוֹ תוֹ  וחלּ ק ואםמ דּ ת וֹ , ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מיתה : ח יּ ב סממניה  מכּ ל אחת מה ׁש יע וּ ר.חּס ר חּס ר  אם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה ּס ממנים: ע שׂ ר אחד בּ כ לּ ּה מ כּ ל בּ ין ה וֹ תיר אוֹ  ּפ חת  אם  ה כּ וּ נה  ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌

מאחד  ׁש נּ תן  כּ ג וֹ ן  ה ּס ממנים  לׁש אר  ה יּ חס לפי בּ חציּה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
מחצי וֹ , ּפ ח וֹ ת  מנה נתן  מאחר  אבל  מחצי וֹ , י וֹ תר מנה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמהּס ממנים
זאת  בּ כל 368 חצי  ׁש הם מנים 184 ׁש ל  ׁש עוּ ר  הכּ ל  ס ׁש יּ ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲהגם 

כּ ׁש רה - בּ דיּ וּ ק  חצי  סממן מ כּ ל  לקח אם  אבל ימא ּפ סוּ ל, (יר למי  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִַָ

ה "ה) ק ּפ רא :.פ"ד בּ ר היתה ּת ני ׁש נה  ל ׁש בעים  אוֹ  לׁש ים  אחת ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  כּ הן לוֹ קח היה  הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  לחצאין : ׁש ירים  ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבאה 
ׁש נה  60-70 לאחר  ׁש נה. בּ כל  ׁש ירים נ ׁש ארים היוּ  ולכן  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹחפן

כּ ּמ וּ ת חצי  ׁש ל  לׁש ע וּ ר הירים מצטבּ רים מני)הי וּ  ולכן(184 ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְִָ◌ָ◌ֵ◌
מה כּ ּמ וּ ת . חצי רק מכינים היוּ  ׁש נה  בּ רבּ א וֹ ת ּה  ּת ני וע וֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
דּ בׁש : ׁש ל  קרט וֹ ב בּ ּה  נ וֹ תן  היה אלּ וּ  מ דּ ה קּפ רא , הוּ א קרטוֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌

גּ רם . כּ -5 ריח ּה :קט נּ ה  מ ּפ ני  לעמ וֹ ד יכ וֹ ל אדם הּט וֹ ב אין  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נ וֹ דף  ריחּה  והיה וחזק , טוֹ ב לריח גּ וֹ רם  ה דּ בׁש  ערוּ ב  כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ י וֹ תר,

כּ ן.ולּמ ה:בּ י וֹ תר. ׁש הּת וֹ רהאם מ ּפ ני דּ בׁש  בּ ּה  מערבין אין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
שׂ אר: כל כּ י  ה ּמ חמיץ .אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌
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דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער
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יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת. ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנ וּ : יעננוּ   הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

עוֹ לם יאהדונהי כּ ימי ויר וּ ׁש לים . יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
קדמניּ וֹ ת:וּ כ ׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן כב וֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע  גּ ל וּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים   ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית  תּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר 
ועל  ע וֹ ללינוּ  ועל טּפ נוּ  ועל  עלינוּ  ורחם בּ ּת ינ וּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלב וֹ א
ּת פ לּ תינוּ  את  וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים וקבּ ל  , ע ּמ י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ ּפ י משׂ את  לפני קטרת ּת פ לּ תי  תכּ וֹ ן  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ענין
לפני ׁש הקטיר  הּס ּמ ים  קטרת ׁש קּ בּ לת וּ כמוֹ  ערב , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
בּ ין ויּ עמד ׁש נּ אמר  בּ עם הנּ גף החל כּ אׁש ר  ה כּ הן ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
ׁש נּ אמר  ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, וּת עצר החיּ ים וּ בין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
ויּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן  הּמ גּ פה וּת עצר ויפ לּ ל ּפ נחס ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

ליהו מזבּ ח דּ וד  עוֹ לוֹ ת יאהדונהיׁש ם ויּ על  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו ויּ עתר וּת עצר יאהדונהיוּ ׁש למים לארץ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה
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אה  מּמ נּ וּ  תקטיר וּ  א דּ ב ׁש  וכל שׂ אר  כל כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
יאהדונהיליהו: ַ◌ָֹ◌

ניחח ריח ִֵֵַַאר

דּ ב ׁש : א וֹ וכל דּ בוֹ רים דבׁש  בּ ין  מתיקה מיני כּ ל  כּ וֹ לל  ה וּ א  דב ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ כלל ה ּפ רוֹ ת  וכל  ּת מרים  יס)דב ׁש   מּמ נּ וּ .(ע תקטירוּ  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֵַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

לה': הגם א ה  ציותה , ׁש הּת וֹ רה מ ּפ ני  ורק להם , הנּ שׂ רף קרבּ ן ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוּ א  וכן כּ ן  עוֹ שׂ ים אין ט וֹ ב' דּ בר  ׁש ה וּ א  נראה  ודם  בּ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ עיני
 יתבּ ר ה ם  לדברי צמוּ ד להיוֹ ת ׁש צּ רי הּת וֹ רה  צוּ וּ יי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל

חכמ וֹ ת . בּ לי בּ קרבּ נ וֹ ת בּ ּת וֹ רה לערב  אין  טעם ׁש נּ תנוּ  ויׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּת ענוּ גוֹ ת , סמל הוּ א וּ דב ׁש  ה גּ אוה, סמל  ה וּ א  כּ י שׂ א וֹ ר  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנח וֹ ת 

חז"ל : ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ה', לעבוֹ דת  רצוּ ים ואינם  דבי הּפ סוּ לים  (תנא ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְְֵָָ

כ"ו ) הבּ ת וֹ ך אל ׁש יּ כּ נסוּ  ּת וֹ רה דּ ברי על מתּפ לּ ל ׁש אדם  עד מעיו: ִֵַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מעיו,  ֹבּ תו י כּ נס וּ  ׁש א וּ ׁש ת יּ ה  אכילה על  י רייתּפ לּ ל (מסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְִִַָ

י"ג) כּ ת וּ ב וֹ ת רק וּ בּת וֹ ספ וֹ ת  קד.). ) ׁש אדם עד בּ ּמ דר ׁש  דּ אמרינן  : ְֶֶ◌ְ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מעד נּ ים  י כּ נס וּ  ׁש א ית ּפ לּ ל  גּ וּ פ וֹ   ֹלת ו ּת וֹ רה ׁש יּ כּ נס ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל
כּ די מעינ וּ גים  להתרחק אדם צרי כּ ּמ ה ר וֹ אים מכּ אן  גּ וּ פוֹ .  ְֹלתו◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כ ּמ ה  חז"ל  כּ דאמר וּ  בּ תכלית . עניו להיוֹ ת  וכן  לּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת 

ה ּק דוֹ ׁש  החיּ ים  וּ בא וֹ ר יז)מק וֹ מ וֹ ת , כא , ואוֹ מרוֹ (דר  וּ מ ּמ דבּ ר: ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְְִַָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ מּת נה לצד א לּ א  זכוּ  א נוֹ חליה, ׁש זּ כוּ  מה  ּפ רוּ ׁש  - ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ פסוּ ק ׁש ּפ ר ׁש נוּ  וּ כמוֹ  כּ ּמ ד בּ ר , עצמן בּ ּמ דבּ רמחׁש יבין ויּ חנוּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) יט הענוה (מת בּ אמצעוּ ת אלּ א  נקנית  אינ ּה  ׁש ה ּת וֹ רה  , ֵֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ וה פל וּ ת . אם אביהם  ישׂ ראל אלהם זאת ן"ו יּ אמר  אפוֹ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
קח ע הא רמזּ מ וּ שׂ וּ  בּ כל רת  וה יץ מ וֹ כם לאיׁש  )נעורירו " (חה נריד וּ  ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צר וּ בּ ו ט(רוט "א)תאכ נבׁש דּ מעטוּ י מעט קדים",ׁש טנים  ְ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יא).)צדנלב"ש ( מג , .(ראית ְִֵ

ד')  מ חי סי עד  ע"ב, י"ד  הנ ת ִֵֵֵַַַַַָ(ער
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יאהדונהייהוהי א לנוּ  משׂ גּ ב  עּמ נוּ . צבאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌
יהו סלה: יאהדונהייעקב  ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

יהו : ּב בּ טח אדם אׁש רי יאהדונהיצבאוֹ ת. ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
ליהו וערבה ביוֹ ם-קראנ וּ : יעננוּ   הּמ ל ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה.

עוֹ לם יאהדונהי כּ ימי ויר וּ ׁש לים . יהוּ דה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
קדמניּ וֹ ת:וּ כ ׁש נים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמירת  אחר לאמר זי"ע ד ה הל"ה  הפה  ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוזה
הטרת: ְִֶַֹ

הע וֹ למים, אׁש ר ר בּ וֹ ן כב וֹ ד כ ּס א לפני וידוּ ע  גּ ל וּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ ני לחלּ וֹ ת  בּ אנוּ  הרבּ ים   ְבּ רחמי◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּמ ׁש חית  תּת ן וא מעלינוּ , והּמ ׁש חית הּמ גּ פה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת עצר 
ועל  ע וֹ ללינוּ  ועל טּפ נוּ  ועל  עלינוּ  ורחם בּ ּת ינ וּ , אל ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָלב וֹ א
ּת פ לּ תינוּ  את  וּ ברצ וֹ ן בּ רחמים וקבּ ל  , ע ּמ י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ ּפ י משׂ את  לפני קטרת ּת פ לּ תי  תכּ וֹ ן  ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ ענין
לפני ׁש הקטיר  הּס ּמ ים  קטרת ׁש קּ בּ לת וּ כמוֹ  ערב , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת
בּ ין ויּ עמד ׁש נּ אמר  בּ עם הנּ גף החל כּ אׁש ר  ה כּ הן ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן 
ׁש נּ אמר  ּפ נחס וכן הּמ גּ פה, וּת עצר החיּ ים וּ בין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
ויּ בן ׁש נּ אמר דּ וד וכן  הּמ גּ פה וּת עצר ויפ לּ ל ּפ נחס ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

ליהו מזבּ ח דּ וד  עוֹ לוֹ ת יאהדונהיׁש ם ויּ על  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו ויּ עתר וּת עצר יאהדונהיוּ ׁש למים לארץ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

עינינוּ , ּת ל וּ י וֹ ת   וּ ל אבינוּ  אּת ה כּ י ישׂ ראל  מעל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה
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יהו כּ יונרפא יאהדונהירפאנוּ  ונ וּ ׁש ע הוֹ ׁש יענוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
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  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌



המבואר תורה  אאתהליזוהר

שמו יתבר הש בעזרת 
זיע"א יוחאי  בר שמעו רב האלקי  התנא  בזכות

ספר
תורה זוהר

 תהילי
השמטה - ע"ב  כ"ז דף י"ג תיקון  זוהר תיקוני

א
וגו'""א ׁשר ר ׁשעים ּבעצת הל ךְ  לא א ׁשר  האי ׁש אי  פרק (תהלים 
א ) א ׁשרפסוק ּבעצת, הל ךְ  לא  א ׁשר  – האיׁש ׁשל  ּותה ּלתֹו י 

יׁשב . לא לצים  ּובמֹוׁשב עמד  לא  חּטאים בדר ךְ  ר ׁשעים,

לכלׁש רי"א  ריׁש א אהי "ה, אׁש ר  אהי"ה  ואיהוּ  (דּ ףהאיׁש ", ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ע "ב ) א ּת מרכז ועלּה  ו)ריׁש ין, ז, עלי(ׁש יר  ראׁש" ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
דּ א כּ ארגּ מן"  ראׁש "ודלּ ת דּ ריׁש א, ּת פלּ ין ודא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַכּ כּ רמל "
דכתיב  הוּ א הדא אׁש רי, בּ האי לבת מׁש בּ חין וּ ביּה  דּ יד , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּת פלּ ין

יג ) ל, לאעלא(בּ ראׁש ית זכי מאן בּ נוֹ ת". אר וּ ני  כּ י  "בּ אׁש רי ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
רׁש עים" בּ עצת הל א "אׁש ר  א )תּמ ן, עצה(ּת ה לּ ים  דּ איהי , ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

א ח ּט אים וּ בדר" ורע, טוֹ ב  הדּ עת דעץ  מּס טרא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִבּ י ׁש א
בּ ּה  דאּת מר  ההיא חּט אים דּ ר מאן כ)עמד ", ל, "כּ ן (מ ׁש לי ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

"וּ במוֹ ׁש ב  וגוֹ מר ", פיה וּ מחתה אכלה מנאפת , אה  ֶדּ ר◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
דּ ערב  איּמ ן לילי "ת דּ א  לצים, מוֹ ׁש ב מאן יׁש ב", א ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵלצים
מטּמ אין  רב ערב  וכן במוֹ ׁש בּה , כנדּ ה מטּמ אה דּ איהי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַרב,
דּ אתדּ בּ ק  וּ מאן  כנדּ ה. בּ ינייהוּ  דיתבין לצדּ יקיּ א ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ מוֹ ׁש בם



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  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌



המבואר תורה  אאתהליזוהר

שמו יתבר הש בעזרת 
זיע"א יוחאי  בר שמעו רב האלקי  התנא  בזכות

ספר
תורה זוהר

 תהילי
השמטה - ע"ב  כ"ז דף י"ג תיקון  זוהר תיקוני

א
וגו'""א ׁשר ר ׁשעים ּבעצת הל ךְ  לא א ׁשר  האי ׁש אי  פרק (תהלים 
א ) א ׁשרפסוק ּבעצת, הל ךְ  לא  א ׁשר  – האיׁש ׁשל  ּותה ּלתֹו י 

יׁשב . לא לצים  ּובמֹוׁשב עמד  לא  חּטאים בדר ךְ  ר ׁשעים,

לכלׁש רי"א  ריׁש א אהי "ה, אׁש ר  אהי"ה  ואיהוּ  (דּ ףהאיׁש ", ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ע "ב ) א ּת מרכז ועלּה  ו)ריׁש ין, ז, עלי(ׁש יר  ראׁש" ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
דּ א כּ ארגּ מן"  ראׁש "ודלּ ת דּ ריׁש א, ּת פלּ ין ודא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַכּ כּ רמל "
דכתיב  הוּ א הדא אׁש רי, בּ האי לבת מׁש בּ חין וּ ביּה  דּ יד , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּת פלּ ין

יג ) ל, לאעלא(בּ ראׁש ית זכי מאן בּ נוֹ ת". אר וּ ני  כּ י  "בּ אׁש רי ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
רׁש עים" בּ עצת הל א "אׁש ר  א )תּמ ן, עצה(ּת ה לּ ים  דּ איהי , ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

א ח ּט אים וּ בדר" ורע, טוֹ ב  הדּ עת דעץ  מּס טרא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִבּ י ׁש א
בּ ּה  דאּת מר  ההיא חּט אים דּ ר מאן כ)עמד ", ל, "כּ ן (מ ׁש לי ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

"וּ במוֹ ׁש ב  וגוֹ מר ", פיה וּ מחתה אכלה מנאפת , אה  ֶדּ ר◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
דּ ערב  איּמ ן לילי "ת דּ א  לצים, מוֹ ׁש ב מאן יׁש ב", א ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵלצים
מטּמ אין  רב ערב  וכן במוֹ ׁש בּה , כנדּ ה מטּמ אה דּ איהי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַרב,
דּ אתדּ בּ ק  וּ מאן  כנדּ ה. בּ ינייהוּ  דיתבין לצדּ יקיּ א ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ מוֹ ׁש בם



המבוארב תורה  אתהליזוהר

בּ י ּה  אּת מר דאוֹ רייתא, ורי ׁש א כתרא דאיהוּ  אׁש רי , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ האי 
ג ) א, חיּ ים,(ּת הלּ ים  עץ ודא מים", ּפ לגי על ׁש ת וּ ל כּ עץ "והיה  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

י בּ וֹ ל".דּ  א "ועלהוּ  בּ י ּה  אּת מר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
לכל ׁש רי"א  ראׁש  אהי"ה, אׁש ר  אהי"ה הוּ א האי ׁש ", ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌

נאמר ועליה ז)הראׁש ים, עלי(ׁש יר  ראׁש" ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
זוֹ  כּ ארגּ מן ",  ראׁש "ודלּ ת ראׁש , ׁש ל ּת פילין וזה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַכּ כּ רמל ",
כּ ן  [ועל האׁש רי  בּ זה לבת  מׁש בּ חים וּ ב וֹ  יד , ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְּת פילין

ׁש כּ תוּ ב  הוּ א זה בּ ת] ׁש ם אׁש רי ׁש ם ל)בראשי "ת (בּ רא ׁש ית  ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

את ׁש ּמ עלים הצּ דּ יקים [הם בּ נוֹ ת" ארוּ ני  כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ"בּ אׁש רי
ׁש ּמ ה לי כּ נס זוֹ כה מי הּק דוֹ ׁש ה]. הלהכינה א "א ׁש ר  , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

טוֹ ב  הדּ עת עץ ׁש ל  מצּ ד רעה עצה ׁש היא ר ׁש עים", ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַבּ עצת
א חּט אים וּ בדר" ונחׁש ]. סּמ א"ל  זה הרׁש עים, [מי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָורע.

בּ ּה  ׁש נּ אמר זוּ  חּט אים,  דּ ר איזה ל)עמד ", דּ ר (מׁש לי "כּ ן ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
א לצים "וּ במ וֹ ׁש ב וגו'". פיה וּ מחתה אכלה מנאפת ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאה
רב, ערב ׁש ל  אּמ ם [לילי"ת] ז וֹ  לצים, מוֹ ׁש ב איזה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָי ׁש ב",

רב  ערב וכן בּ מוֹ ׁש בה. כּ נדּ ה מטּמ אה א (א)מט ּמ איםא )ׁש היא  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הזוהר אור
מטמאים(א) עמהם יושב הצדיק שאם  במושב , שמטמאים ביאור  במושבם, מטמאים

נדבק  כי ביחד , איתם לשבת  להצדיק  אין  לכן במושב . שמטמאה כנדה אותם

הזוהר מטעמי
פתח א) המובטחות : הטובות לכל יזכו  הם  לגאולה, ומאמינים המצפים

ואמר , יוסי מא)רבי זמין(ישעיה  וגו '",  החרים  ל  למוי  יב ְְֱִִֵֵֶַָָֹֹ"הן

הזוהר נתיבי
וכלא. המשיח, ביאת את  המעכבי  ה רב  שהערב לנו  גילו  וחז "ל היות 

מראה ליקטנו מקומות , בהרבה מזה מלא  הקדוש והזוהר  ,מחמת הצרות 
נרחב נפלא :מקומות ובהיק

המבואר תורה  ג אתהליזוהר

כּ נדּ ה בּ יניהם , ׁש יּ וֹ ׁש בים  לצּ דּ יקים בּ אוֹ תוֹ (ב )בּ מוֹ ׁש בם ׁש ּמ תדבק וּ מי ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
כּ עץ "והיה בּ וֹ  נאמר הּת וֹ רה, ׁש ל  והראׁש  ה כּ תר ׁש ה וּ א  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאשר "י ,

יבּ וֹ ל" א  "ועלהוּ  בּ וֹ  ׁש נּ אמר החיּ ים  עץ וזה  מים", ּפ לגי  על .(ג )ׁש ת וּ ל  ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌


הזוהר אור
בעיניהם נראה רב הערב  עם שיושב  האמיתי שהצדיק לומר , אפשר  עוד  מטומאתם.
הם רב  הערב של מחשבותיהם כל כי מהם, מופרש הצדיק כך מופרשת, שהיתה  כנדה

חיים לעץ בהקדמה כמבואר  וכבוד, וזהב  כסף על למטהרק הוספות הזוהר מטעמי .)(ראה

להתרחק (ב) חייבים  מעפרא שכינתא להקמת לזכות שכדי אומרת זאת
כמבואר  הקדוש, בזוהר לעסוק  צריך רב, מהערב  להינצל וכדי  רב, מהערב 

מקומות כ"א)בכמה  דף זוהר תיקוני  .(ועיין 

בלתה (ג) לא ýמלתł" כמו יבולו, לא שלו שהתלמידים יבול", לא ְְְִָָָֹ"ועליהו 
"ýד )מעלי ח, שכתב (דברים כמו הנשמה , של הלבוש  המצוות, היא שמלתך  , ֵֶָ

הוספות - הזוהר מטעמי
תב  מה והה :מ ל א הרה עסק א': אות הזוהר  לאור  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהוספה

 א ריתא  מלי  אינן ל ואפי בריו  עבדי תחת חסד ל  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הר ים תיננעו זה נזמ בפרט מבאר ,  ט הי ת  עם .'וכ ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלגרמיה

הזוהר מטעמי
על  דקאמר  טבאן אינון כל  לישראל למעבד הוא  בריך  קודשא 

הטובות  כל את  לישראל  לעשות הקב"ה [עתיד קשוט... נביאי ידי

לבי  אזלין  אבל בגלות ...] עליהם וסבלו  האמת, נביאי  שנתנבאו 

וחמאן מחכן , דקא  טבאן  אינון כל וחמאן ספרין, פתחין מדרשות,

ומתנחמין עלייהו  הוא  בריך קודשא לון דאבטח באורייתא  כתיבין

את  הקדושים  בספרים  ראו כאשר  מעמד החזיקו [וישראל  בגלותהון...

הזוהר נתיבי
 עא . רסג  עב . רסב , עב . כח , עב. כז , עא . כו , עא . כה, ד בראשית  זוהר ראה:
קצז, עא . קצה, עב . קצ עא . קכד, עא. קכ , עא . קיד , עא . סז , עב . מה, שמות זוהר 



המבוארב תורה  אתהליזוהר

בּ י ּה  אּת מר דאוֹ רייתא, ורי ׁש א כתרא דאיהוּ  אׁש רי , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ האי 
ג ) א, חיּ ים,(ּת הלּ ים  עץ ודא מים", ּפ לגי על ׁש ת וּ ל כּ עץ "והיה  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

י בּ וֹ ל".דּ  א "ועלהוּ  בּ י ּה  אּת מר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
לכל ׁש רי"א  ראׁש  אהי"ה, אׁש ר  אהי"ה הוּ א האי ׁש ", ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌

נאמר ועליה ז)הראׁש ים, עלי(ׁש יר  ראׁש" ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
זוֹ  כּ ארגּ מן ",  ראׁש "ודלּ ת ראׁש , ׁש ל ּת פילין וזה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַכּ כּ רמל ",
כּ ן  [ועל האׁש רי  בּ זה לבת  מׁש בּ חים וּ ב וֹ  יד , ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְּת פילין

ׁש כּ תוּ ב  הוּ א זה בּ ת] ׁש ם אׁש רי ׁש ם ל)בראשי "ת (בּ רא ׁש ית  ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

את ׁש ּמ עלים הצּ דּ יקים [הם בּ נוֹ ת" ארוּ ני  כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ"בּ אׁש רי
ׁש ּמ ה לי כּ נס זוֹ כה מי הּק דוֹ ׁש ה]. הלהכינה א "א ׁש ר  , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

טוֹ ב  הדּ עת עץ ׁש ל  מצּ ד רעה עצה ׁש היא ר ׁש עים", ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַבּ עצת
א חּט אים וּ בדר" ונחׁש ]. סּמ א"ל  זה הרׁש עים, [מי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָורע.

בּ ּה  ׁש נּ אמר זוּ  חּט אים,  דּ ר איזה ל)עמד ", דּ ר (מׁש לי "כּ ן ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
א לצים "וּ במ וֹ ׁש ב וגו'". פיה וּ מחתה אכלה מנאפת ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאה
רב, ערב ׁש ל  אּמ ם [לילי"ת] ז וֹ  לצים, מוֹ ׁש ב איזה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָי ׁש ב",

רב  ערב וכן בּ מוֹ ׁש בה. כּ נדּ ה מטּמ אה א (א)מט ּמ איםא )ׁש היא  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הזוהר אור
מטמאים(א) עמהם יושב הצדיק שאם  במושב , שמטמאים ביאור  במושבם, מטמאים

נדבק  כי ביחד , איתם לשבת  להצדיק  אין  לכן במושב . שמטמאה כנדה אותם

הזוהר מטעמי
פתח א) המובטחות : הטובות לכל יזכו  הם  לגאולה, ומאמינים המצפים

ואמר , יוסי מא)רבי זמין(ישעיה  וגו '",  החרים  ל  למוי  יב ְְֱִִֵֵֶַָָֹֹ"הן

הזוהר נתיבי
וכלא. המשיח, ביאת את  המעכבי  ה רב  שהערב לנו  גילו  וחז "ל היות 

מראה ליקטנו מקומות , בהרבה מזה מלא  הקדוש והזוהר  ,מחמת הצרות 
נרחב נפלא :מקומות ובהיק

המבואר תורה  ג אתהליזוהר

כּ נדּ ה בּ יניהם , ׁש יּ וֹ ׁש בים  לצּ דּ יקים בּ אוֹ תוֹ (ב )בּ מוֹ ׁש בם ׁש ּמ תדבק וּ מי ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
כּ עץ "והיה בּ וֹ  נאמר הּת וֹ רה, ׁש ל  והראׁש  ה כּ תר ׁש ה וּ א  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאשר "י ,

יבּ וֹ ל" א  "ועלהוּ  בּ וֹ  ׁש נּ אמר החיּ ים  עץ וזה  מים", ּפ לגי  על .(ג )ׁש ת וּ ל  ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌


הזוהר אור
בעיניהם נראה רב הערב  עם שיושב  האמיתי שהצדיק לומר , אפשר  עוד  מטומאתם.
הם רב  הערב של מחשבותיהם כל כי מהם, מופרש הצדיק כך מופרשת, שהיתה  כנדה

חיים לעץ בהקדמה כמבואר  וכבוד, וזהב  כסף על למטהרק הוספות הזוהר מטעמי .)(ראה

להתרחק (ב) חייבים  מעפרא שכינתא להקמת לזכות שכדי אומרת זאת
כמבואר  הקדוש, בזוהר לעסוק  צריך רב, מהערב  להינצל וכדי  רב, מהערב 

מקומות כ"א)בכמה  דף זוהר תיקוני  .(ועיין 

בלתה (ג) לא ýמלתł" כמו יבולו, לא שלו שהתלמידים יבול", לא ְְְִָָָֹ"ועליהו 
"ýד )מעלי ח, שכתב (דברים כמו הנשמה , של הלבוש  המצוות, היא שמלתך  , ֵֶָ

הוספות - הזוהר מטעמי
תב  מה והה :מ ל א הרה עסק א': אות הזוהר  לאור  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהוספה

 א ריתא  מלי  אינן ל ואפי בריו  עבדי תחת חסד ל  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הר ים תיננעו זה נזמ בפרט מבאר ,  ט הי ת  עם .'וכ ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלגרמיה

הזוהר מטעמי
על  דקאמר  טבאן אינון כל  לישראל למעבד הוא  בריך  קודשא 

הטובות  כל את  לישראל  לעשות הקב"ה [עתיד קשוט... נביאי ידי

לבי  אזלין  אבל בגלות ...] עליהם וסבלו  האמת, נביאי  שנתנבאו 

וחמאן מחכן , דקא  טבאן  אינון כל וחמאן ספרין, פתחין מדרשות,

ומתנחמין עלייהו  הוא  בריך קודשא לון דאבטח באורייתא  כתיבין

את  הקדושים  בספרים  ראו כאשר  מעמד החזיקו [וישראל  בגלותהון...

הזוהר נתיבי
 עא . רסג  עב . רסב , עב . כח , עב. כז , עא . כו , עא . כה, ד בראשית  זוהר ראה:
קצז, עא . קצה, עב . קצ עא . קכד, עא. קכ , עא . קיד , עא . סז , עב . מה, שמות זוהר 



המבוארד תורה  אתהליזוהר

הזוהר אור
הקדוש , בזוהר דאיתא מה  וידוע  מלבושים, נעשות שמהמצוות השלה "ק,
רמ"ח  נגד מכוונות שבתורה  תעשה  לא מצוות ושס"ה  עשה  מצוות שרמ"ח 

הוספות - הזוהר מטעמי
עסקם אר  רה עלי קצת אצל    לחת קרם  נעית הרה ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹא ר 

רא י  מ לל להי תם  וגם יתר ת, והפק ת רס  לק ל מנת על ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָרה

ודמים הארץ כל נדף וריחם  מם להית סנהדראת, ודיני ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָי יב ת,

סת  וער מים, ורא מג ל הנים  הפלגה ר  לאני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמעיהם

ספר תב  ם . לנ ונעה התב  אחר  תב מה היא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמע יהם 

הזוהר מטעמי
ל   למ וי  יב "הן  דא, ועל השי"ת ...]. שהבטיח והטובות ההבטחות ְְִֵֵָֹֹכל

בגלותא  אעלך ברוגז נחיריהון  דאתקפו בך . הנחרים  כל  מאי ." ֱִֶַָהחרים 

זה  [ועל לישראל להון  דיחמון טבין  מכל  ויכלמו יבושו  זמנא , בההוא דא .

לשמוח  יזכה הוא הנבואה לקיום וציפה שהאמין מי שרק  הנביא התנבא 

להינצל  והרוצה – ההבל אחרי  הלכו כי ויכלמו  יבושו רב  והערב בגאולה,

שהצילה  נח כתיבת הקדוש, בזוהר לעסוק  מוכרח רב הערב מקליפת

קפ"חמהמבול ] דף תשא כי פרשת  הקדוש  .ע"ב )(זוהר

הקדוש, בזוהר  לעסוק  מוכרח רב הערב  מקליפת להינצל הרוצה

הרשעים [ואותם רשיעייא  רב ערב  ואינון מהמבול: שהצילה נח כתיבת

הזוהר נתיבי
עב. פו , עב . כח, עא. כח, עב . כז, ויקרא  זוהר  עא . רכד, עב . רכג, עא. רג , עא .
רלא , עא. רל, עב. קנב, עא. קכד , עב . קכב , במדבר זוהר   עא . קיא , עא . צז,
עא. רעט, עב . רעז, עב. רעו , עא. רעג,  דברי זוהר   עב . רמו , עא. רלז, עב .
ל, עב . כח, עב . כז , עא. כז, עב . עא , כב , עא . טו, : ד זוהר , תיקוני  עא. רפב ,
עב , צו, עב . עה, עא . נה, עב . נג, עא. נב , עב . נ , עא . מט, עא . מב, עב . מא, עב .
עא. קמא , עא . קמ, עא . קלח, עב. קכח, עא . קיט, עא . קיז, עא. קיב, עא . צז
גווני ד' מאמר  יתרו פ' חדש : זוהר   עב . קמז , עב. קמו , עא. קמד , עב . קמא,
תיקוני  דמצחא. שרטוטי מאמר יתרו פ' בראשית. ימי ז' מאמר  יתרו  פ' עינא .
שער על ויטאל  חיי מוה"ר  הקדמת להאריז"ל: חיי ע ע"א . כז ד חדש : זוהר 
 פ"ג . מט שער  מ "ת. פ "ו  לח שער מ"ת. א ' פרק לב  שער   חיי ע הקדמות.

המבואר תורה  האתהליזוהר

הזוהר אור
האבר  באותו פוגם עשה  במצות פוגם ואם שבאדם , גידים ושס"ה  איברים

המצוה. שכנגד הגיד באותו  פוגם תעשה  בלא וכן  המצוה, שכנגד 

הוספות - הזוהר מטעמי
ראית פרת כ"ה:)ההר המים(ף  לדת  אה ס ק  על נל וזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ת  הקרא  הא  מהם  מינים, הג' מן רב, ערב  י מנים  חמ ה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהארץ,

ואי ן הם, אני מעלם א ר  הרים הה א מר  עלייה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָרים ,

הזוהר מטעמי
המשיח  ביאת לפני  בהם  [יתקיים  זמנא  בההוא בהו דיתקיים רב ] שמהערב 

יב )הכתוב:] ולא (דניאל ר עים  יע והר ר ים  רפ וי  נויתל  רר ית"ְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹ

בישראל], גמור בירור  יהיה [שאז  "יבינ והלים ר עים ל  ְְְִִִִִַַָָָָיבינ

ידי  על  שיתבררו המשנה בעלי  [אלו משנה מארי אינון ,"ניתל"ְְִַ

הקדוש  [וזרע עמא  דשאר  קדישא  זרעא  אינון "ויצרפו", התורה]. ְִלימוד

הדא  וצדקה], טובים  ומעשים  מצוות  ידי  על יתבררו  העם  שאר  של
דכתיב יג)הוא  כסף (זכריה ידי על [דהיינו  הסף את צרף ְְְִִֶֶֶַַֹ"צרפ ים

 ר יעוהר לצדקה] רב שנותנים הערב  [ואילו רב  ערב אינון עים ", ְְְִִִָ

ישראל ]. מכלל יבינ"יצאו יב )"והלים  קבלה (דניאל מארי אינון , ְְִִִַַָ

בהון דאתמר  התורה], בסודות שעוסקים אלו  הם  (דניאל [והמשכילים 

בזהריב ) משתדלין דקא  אינון אלין  הרקיע ", זהר יזהר ְְְְִִִִַַַַַָָֹ"והלים 

הנקרא  הזה באור שעוסקים הצדיקים  הם [אלו  הזהר ספר דאקרי דא 
מהמבול ] שמציל נח כתיבת [שהוא  נח כתיבת דאיהו  הזוהר] ספר 
ושנים מעיר אחד ולזמנין ממלכותא, ושבע מעיר שנים בה דמתכנשין
רק כך המבול , לפני לתיבה להיכנס  זכו  כולם שלא [שכמו ממשפחה

הזוהר נתיבי
ויגש , פ ' : הפסוקי שער   לט . הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה הגלגולי שער
ספר  ישעיה. א ',  מלכי ספר עקב . בלק, תשא, כי בשלח, בא , שמות ,
, דברי חוקת, ,בהעלות תשא , כי בשלח, שמות, וישב, תולדות , פ' :הליקוטי
הדעת ע ספר   . תהלי ישעיה, א',  מלכי ספר  ,ויל תצא , כי עקב, , ואתחנ
פקודי, ויקהל, תשא, כי תרומה, , משפטי יתרו , בשלח בא , פ' להאריז"ל: טוב
הרשב"י מאמרי שער  פנחס. בלק, חוקת, ,בהעלות במדבר , ,קדושי שמיני,

ויקהל. שמות, ,מק בראשית, פ' תורה ליקוטי , משפטי פ'



המבוארד תורה  אתהליזוהר

הזוהר אור
הקדוש , בזוהר דאיתא מה  וידוע  מלבושים, נעשות שמהמצוות השלה "ק,
רמ"ח  נגד מכוונות שבתורה  תעשה  לא מצוות ושס"ה  עשה  מצוות שרמ"ח 

הוספות - הזוהר מטעמי
עסקם אר  רה עלי קצת אצל    לחת קרם  נעית הרה ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹא ר 

רא י  מ לל להי תם  וגם יתר ת, והפק ת רס  לק ל מנת על ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָרה

ודמים הארץ כל נדף וריחם  מם להית סנהדראת, ודיני ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָי יב ת,

סת  וער מים, ורא מג ל הנים  הפלגה ר  לאני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמעיהם

ספר תב  ם . לנ ונעה התב  אחר  תב מה היא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמע יהם 

הזוהר מטעמי
ל   למ וי  יב "הן  דא, ועל השי"ת ...]. שהבטיח והטובות ההבטחות ְְִֵֵָֹֹכל

בגלותא  אעלך ברוגז נחיריהון  דאתקפו בך . הנחרים  כל  מאי ." ֱִֶַָהחרים 

זה  [ועל לישראל להון  דיחמון טבין  מכל  ויכלמו יבושו  זמנא , בההוא דא .

לשמוח  יזכה הוא הנבואה לקיום וציפה שהאמין מי שרק  הנביא התנבא 

להינצל  והרוצה – ההבל אחרי  הלכו כי ויכלמו  יבושו רב  והערב בגאולה,

שהצילה  נח כתיבת הקדוש, בזוהר לעסוק  מוכרח רב הערב מקליפת

קפ"חמהמבול ] דף תשא כי פרשת  הקדוש  .ע"ב )(זוהר

הקדוש, בזוהר  לעסוק  מוכרח רב הערב  מקליפת להינצל הרוצה

הרשעים [ואותם רשיעייא  רב ערב  ואינון מהמבול: שהצילה נח כתיבת

הזוהר נתיבי
עב. פו , עב . כח, עא. כח, עב . כז, ויקרא  זוהר  עא . רכד, עב . רכג, עא. רג , עא .
רלא , עא. רל, עב. קנב, עא. קכד , עב . קכב , במדבר זוהר   עא . קיא , עא . צז,
עא. רעט, עב . רעז, עב. רעו , עא. רעג,  דברי זוהר   עב . רמו , עא. רלז, עב .
ל, עב . כח, עב . כז , עא. כז, עב . עא , כב , עא . טו, : ד זוהר , תיקוני  עא. רפב ,
עב , צו, עב . עה, עא . נה, עב . נג, עא. נב , עב . נ , עא . מט, עא . מב, עב . מא, עב .
עא. קמא , עא . קמ, עא . קלח, עב. קכח, עא . קיט, עא . קיז, עא. קיב, עא . צז
גווני ד' מאמר  יתרו פ' חדש : זוהר   עב . קמז , עב. קמו , עא. קמד , עב . קמא,
תיקוני  דמצחא. שרטוטי מאמר יתרו פ' בראשית. ימי ז' מאמר  יתרו  פ' עינא .
שער על ויטאל  חיי מוה"ר  הקדמת להאריז"ל: חיי ע ע"א . כז ד חדש : זוהר 
 פ"ג . מט שער  מ "ת. פ "ו  לח שער מ"ת. א ' פרק לב  שער   חיי ע הקדמות.

המבואר תורה  האתהליזוהר

הזוהר אור
האבר  באותו פוגם עשה  במצות פוגם ואם שבאדם , גידים ושס"ה  איברים

המצוה. שכנגד הגיד באותו  פוגם תעשה  בלא וכן  המצוה, שכנגד 

הוספות - הזוהר מטעמי
ראית פרת כ"ה:)ההר המים(ף  לדת  אה ס ק  על נל וזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ת  הקרא  הא  מהם  מינים, הג' מן רב, ערב  י מנים  חמ ה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהארץ,

ואי ן הם, אני מעלם א ר  הרים הה א מר  עלייה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָרים ,

הזוהר מטעמי
המשיח  ביאת לפני  בהם  [יתקיים  זמנא  בההוא בהו דיתקיים רב ] שמהערב 

יב )הכתוב:] ולא (דניאל ר עים  יע והר ר ים  רפ וי  נויתל  רר ית"ְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹ

בישראל], גמור בירור  יהיה [שאז  "יבינ והלים ר עים ל  ְְְִִִִִַַָָָָיבינ

ידי  על  שיתבררו המשנה בעלי  [אלו משנה מארי אינון ,"ניתל"ְְִַ

הקדוש  [וזרע עמא  דשאר  קדישא  זרעא  אינון "ויצרפו", התורה]. ְִלימוד

הדא  וצדקה], טובים  ומעשים  מצוות  ידי  על יתבררו  העם  שאר  של
דכתיב יג)הוא  כסף (זכריה ידי על [דהיינו  הסף את צרף ְְְִִֶֶֶַַֹ"צרפ ים

 ר יעוהר לצדקה] רב שנותנים הערב  [ואילו רב  ערב אינון עים ", ְְְִִִָ

ישראל ]. מכלל יבינ"יצאו יב )"והלים  קבלה (דניאל מארי אינון , ְְִִִַַָ

בהון דאתמר  התורה], בסודות שעוסקים אלו  הם  (דניאל [והמשכילים 

בזהריב ) משתדלין דקא  אינון אלין  הרקיע ", זהר יזהר ְְְְִִִִַַַַַָָֹ"והלים 

הנקרא  הזה באור שעוסקים הצדיקים  הם [אלו  הזהר ספר דאקרי דא 
מהמבול ] שמציל נח כתיבת [שהוא  נח כתיבת דאיהו  הזוהר] ספר 
ושנים מעיר אחד ולזמנין ממלכותא, ושבע מעיר שנים בה דמתכנשין
רק כך המבול , לפני לתיבה להיכנס  זכו  כולם שלא [שכמו ממשפחה

הזוהר נתיבי
ויגש , פ ' : הפסוקי שער   לט . הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה הגלגולי שער
ספר  ישעיה. א ',  מלכי ספר עקב . בלק, תשא, כי בשלח, בא , שמות ,
, דברי חוקת, ,בהעלות תשא , כי בשלח, שמות, וישב, תולדות , פ' :הליקוטי
הדעת ע ספר   . תהלי ישעיה, א',  מלכי ספר  ,ויל תצא , כי עקב, , ואתחנ
פקודי, ויקהל, תשא, כי תרומה, , משפטי יתרו , בשלח בא , פ' להאריז"ל: טוב
הרשב"י מאמרי שער  פנחס. בלק, חוקת, ,בהעלות במדבר , ,קדושי שמיני,

ויקהל. שמות, ,מק בראשית, פ' תורה ליקוטי , משפטי פ'



המבוארו תורה  אתהליזוהר

הוספות - הזוהר מטעמי
הן  א מר א ין יא)מטרא וג)'ראית מגל עיר   לנ נבנה הבה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָָָ

רה  ספר  הן ו ויין מדר ת י כנסת י בנין  ם  לנ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָונע ה

האת  הת על והה .' וכ לן  למעד א א  ,מ ל ו א  ,ירי על  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹועטרה

על  לית הפכה ל נח מ ל א  רה העסק  ל מרא : ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאמר

העלם . לאויר יצא ולא  ְֲִַָָָָָָֹניו 

וענוה  ימה מראים האה האנ ים  ואמנם : מל עסקין אין  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָראיה

רי  הא הדל החכם  והה .מל הא רה עסקם  ל  י  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאמרם

ל  לל ת  לן  אמר הא  א  עליהם העיד הלם  עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמאיר

ונע ה  רה רזי  ל מגים  'וכ הרה לדברים זכה מל רה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעסק

לטרח  הצטרכ ל י מאליו  התר  כמעין לוה סק אינ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנהר 

י רה  זה הה הלע, מן הרה מימי ל טין טין להציא   ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלען

עיניו לי לא  א ר האי זה מי  , הלכת  מל רה עסק  אינְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

תפחית נחסר ור אה האת  הנה תרא חיים מעת  רבי (הקדמת  ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

כ "ח) פרק הזוהר אור ועיין – ההקדמות  שער על .וויטאל
הזוהר מטעמי

קצר, הזמן כי הקדוש, הזוהר  ידי  על להינצל יזכו והמשכילים הזריזים 
במלאכי  שכתוב  א')כמו פסוק ג ' לפני (פרק דר פה מלאכי  לח ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ"הנני 

א ר הרית  מלא מבקים אם אר  האדן  היכל אל יבא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹפתאם

לעסוק שיזכו [באלו דבהון צבאת"] ה' אמר בא  הה חפצים ְֲִִֵֵֶַַָָָא ם

יתקיים הקדוש ] א)בזוהר  ליכה"(שמות  היארה הד הן  ְְִִֵַַַַָָֹֻ"ל

במהרה  צדקינו , משיח פני לקבל ומהראשונים  בנים , בבחינת  [להיות 
של  האור  [וזה דילך  סיבה על וכלא דא, דספרא  אורה ודא בימינו ],

הזוהר נתיבי
פרדס  פ"י . פסח ליל סדר  מסכת  פ"ב , יעקב  מסכת  : חסידי משנת ספר 
ח"ב אבולעפיא : למהר "א  הגנוז  עד אוצר – טז. פ' כג שער  להרמ "ק:  רימוני
עבודת – מפראג. קרא  אביגדור  רבי האלקי  להמקובל הפליאה ספר   א '. סי'

גבאי  אב למר "מ עלהקודש  דרוש  מולכו  למוהר "ש  המפואר ספר  – פל"ב . ח "ב
חסד  במדבר . פ ' תרומה, פ ' קארו יוס לרבינו   משרי מגיד  בראשית . פ'
נד , נהר  ד' מעיי ס "ז , נהר ב ' מעיי יז, נהר א '  מעי אזולאי למהר "א  לאברה
עמוקות מגלה  ה'. ב ', א '. נהר  הקדמה, הששי מעיי לב, כה, יז , נהר  ה' מעיי

המבואר תורה  זאתהליזוהר

הזוהר מטעמי
הקדוש]. הרשב"י בזכות זה וכל בנשמותיהם , יאיר  הקדוש זוהר (זוהר ספר

עמוד כ "א תיקון זוהר תיקוני ועיין ע"ב, קנ"ג  דף מהימנא, רעיא  בהעלותך פרשת  הקדוש

נ "ד) .נ"ג,
הזוהר נתיבי

קדושי תזריע, ויקרא, תרומה, בא , וארא, ויגש, וישלח, תולדות , פ' עה"ת :
מגלה  הברכה. וזאת ,ואתחנ פנחס , בלק , חוקת , קרח , שלח , בחקותי, בהר ,
קכ , קי , צז, פ, עח, עד , נח, כד,  אופ :ואתחנ פ' על  אופני רנ"ב  עמוקות
טולידאנו : למהר "ש הקבלה לחכמת  מבוא  ספר  רנב , רנא, קצח, קפז , קמד,
מעולפת ספר  חנוכה . א ' מאמר  ח"ב פ"ז, ו ' שער  ח "ב פ"ז , ז ' שער ח"א
ואחד  עשרי  יו טו , י "ג, אות עשר תשעה   יו אלגאזי : מוהרנ "ש  : ספירי
פ ' ח"ג די חיקור  מאמר  מפאנו : להרמ"ע מאמרות  עשרה ספר   לב, אות
: כתבי פ"ד,  אל יונת  ספר   כב, ג ', סי' ח "א חי כל  א מאמר  כ"ב ,
קשיטה : מאה  מאמר  פי"ד , י"ז חלק  י"ב , פ"י, ח"ה פ"ד , ח"ב הנפש: מאמר 
 ח "ב. ה' צבאות  מאמר ח"ג , כת "י ה ': שבתות מאמר  נ "ג , סי' כ"ו , סי'
תורה פרק שבועות  מסכת  ו ', אות  ברכה  עמק האותיות : שער  הקדוש : של"ה
הל' יומא מסכת  כד, אות  מסעי מטות דרוש  תענית  מסכת מ"ו , אות אור 
בא פ' שמות ספר ויגש. ,מק וישב , בראשית : ספר   סב , אות  תשובה
אות תו"א  פקודי ויקהל  פ' ג', אות  תו"א  תשא כי  פ ' ג ', אות אור  תורה 
פ ' ב ', אות תו "א  חוקת  פ' יג , אות תו "א  בהעלות נשא במדבר  ספר  ב',
דר ספר  הקדוש: הרמח"ל  פ"ו.  העמודי ווי  ג, א ', אות  תו "א  ואתחנ
זעירי חקלא  ומחצדי  ,שמעו רבי אמר  תניא  ח"א   במרו אדיר  ספר  ,חיי ע
תיקוני ספר   .מלכי ז' ביאור  מאמר ח"ב דקשוט , מילי למגזר  ,אינו
,ועשרי תמניא  תיקונא  תמניסר, תיקונא  תמינאה, תיקונא  הקדמה , : חדשי
מאמר  ח"כ , צבקות  ה' קנאת ספר   . שבעי תיקונא  וחמש,  חמשי תיקונא 
דרוש – .דברי במדבר , שמות , בראשית, עה"ת  הרמח"ל  פירוש – . מק ויהי
פרקי ראשי  .הכס ונתת דרושי – תצ "ג. ה' בשבט  טו "ב ליל בסעודת 
רב , קעז, קעו, קנד , קנא, קיג, תפילה תפילות: תקט"ו  ספר   לרמח"ל, ד"ת 
מהר "ש הלש שערי  ."ואתחנ תפלה  תצה , חשמ"ל, תפילה  שעא, שי , רפט ,
פ"ב , ב ' סי ' ח"ב עלילה , נורא  בסוד  יט סי' ח"א  פ"א , טו  סי' ח "א אלישוב:
שלמה  אב מוילנא , הגר "א   פ"ד. יג סי' ז ', סי' ו ', סי' ה', סי' ד ',  סימ פ"ג,



המבוארו תורה  אתהליזוהר

הוספות - הזוהר מטעמי
הן  א מר א ין יא)מטרא וג)'ראית מגל עיר   לנ נבנה הבה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָָָ

רה  ספר  הן ו ויין מדר ת י כנסת י בנין  ם  לנ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָונע ה

האת  הת על והה .' וכ לן  למעד א א  ,מ ל ו א  ,ירי על  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹועטרה

על  לית הפכה ל נח מ ל א  רה העסק  ל מרא : ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאמר

העלם . לאויר יצא ולא  ְֲִַָָָָָָֹניו 

וענוה  ימה מראים האה האנ ים  ואמנם : מל עסקין אין  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָראיה

רי  הא הדל החכם  והה .מל הא רה עסקם  ל  י  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאמרם

ל  לל ת  לן  אמר הא  א  עליהם העיד הלם  עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמאיר

ונע ה  רה רזי  ל מגים  'וכ הרה לדברים זכה מל רה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעסק

לטרח  הצטרכ ל י מאליו  התר  כמעין לוה סק אינ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנהר 

י רה  זה הה הלע, מן הרה מימי ל טין טין להציא   ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלען

עיניו לי לא  א ר האי זה מי  , הלכת  מל רה עסק  אינְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

תפחית נחסר ור אה האת  הנה תרא חיים מעת  רבי (הקדמת  ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

כ "ח) פרק הזוהר אור ועיין – ההקדמות  שער על .וויטאל
הזוהר מטעמי

קצר, הזמן כי הקדוש, הזוהר  ידי  על להינצל יזכו והמשכילים הזריזים 
במלאכי  שכתוב  א')כמו פסוק ג ' לפני (פרק דר פה מלאכי  לח ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ"הנני 

א ר הרית  מלא מבקים אם אר  האדן  היכל אל יבא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹפתאם

לעסוק שיזכו [באלו דבהון צבאת"] ה' אמר בא  הה חפצים ְֲִִֵֵֶַַָָָא ם

יתקיים הקדוש ] א)בזוהר  ליכה"(שמות  היארה הד הן  ְְִִֵַַַַָָֹֻ"ל

במהרה  צדקינו , משיח פני לקבל ומהראשונים  בנים , בבחינת  [להיות 
של  האור  [וזה דילך  סיבה על וכלא דא, דספרא  אורה ודא בימינו ],

הזוהר נתיבי
פרדס  פ"י . פסח ליל סדר  מסכת  פ"ב , יעקב  מסכת  : חסידי משנת ספר 
ח"ב אבולעפיא : למהר "א  הגנוז  עד אוצר – טז. פ' כג שער  להרמ "ק:  רימוני
עבודת – מפראג. קרא  אביגדור  רבי האלקי  להמקובל הפליאה ספר   א '. סי'

גבאי  אב למר "מ עלהקודש  דרוש  מולכו  למוהר "ש  המפואר ספר  – פל"ב . ח "ב
חסד  במדבר . פ ' תרומה, פ ' קארו יוס לרבינו   משרי מגיד  בראשית . פ'
נד , נהר  ד' מעיי ס "ז , נהר ב ' מעיי יז, נהר א '  מעי אזולאי למהר "א  לאברה
עמוקות מגלה  ה'. ב ', א '. נהר  הקדמה, הששי מעיי לב, כה, יז , נהר  ה' מעיי

המבואר תורה  זאתהליזוהר

הזוהר מטעמי
הקדוש]. הרשב"י בזכות זה וכל בנשמותיהם , יאיר  הקדוש זוהר (זוהר ספר

עמוד כ "א תיקון זוהר תיקוני ועיין ע"ב, קנ"ג  דף מהימנא, רעיא  בהעלותך פרשת  הקדוש

נ "ד) .נ"ג,
הזוהר נתיבי

קדושי תזריע, ויקרא, תרומה, בא , וארא, ויגש, וישלח, תולדות , פ' עה"ת :
מגלה  הברכה. וזאת ,ואתחנ פנחס , בלק , חוקת , קרח , שלח , בחקותי, בהר ,
קכ , קי , צז, פ, עח, עד , נח, כד,  אופ :ואתחנ פ' על  אופני רנ"ב  עמוקות
טולידאנו : למהר "ש הקבלה לחכמת  מבוא  ספר  רנב , רנא, קצח, קפז , קמד,
מעולפת ספר  חנוכה . א ' מאמר  ח"ב פ"ז, ו ' שער  ח "ב פ"ז , ז ' שער ח"א
ואחד  עשרי  יו טו , י "ג, אות עשר תשעה   יו אלגאזי : מוהרנ "ש  : ספירי
פ ' ח"ג די חיקור  מאמר  מפאנו : להרמ"ע מאמרות  עשרה ספר   לב, אות
: כתבי פ"ד,  אל יונת  ספר   כב, ג ', סי' ח "א חי כל  א מאמר  כ"ב ,
קשיטה : מאה  מאמר  פי"ד , י"ז חלק  י"ב , פ"י, ח"ה פ"ד , ח"ב הנפש: מאמר 
 ח "ב. ה' צבאות  מאמר ח"ג , כת "י ה ': שבתות מאמר  נ "ג , סי' כ"ו , סי'
תורה פרק שבועות  מסכת  ו ', אות  ברכה  עמק האותיות : שער  הקדוש : של"ה
הל' יומא מסכת  כד, אות  מסעי מטות דרוש  תענית  מסכת מ"ו , אות אור 
בא פ' שמות ספר ויגש. ,מק וישב , בראשית : ספר   סב , אות  תשובה
אות תו"א  פקודי ויקהל  פ' ג', אות  תו"א  תשא כי  פ ' ג ', אות אור  תורה 
פ ' ב ', אות תו "א  חוקת  פ' יג , אות תו "א  בהעלות נשא במדבר  ספר  ב',
דר ספר  הקדוש: הרמח"ל  פ"ו.  העמודי ווי  ג, א ', אות  תו "א  ואתחנ
זעירי חקלא  ומחצדי  ,שמעו רבי אמר  תניא  ח"א   במרו אדיר  ספר  ,חיי ע
תיקוני ספר   .מלכי ז' ביאור  מאמר ח"ב דקשוט , מילי למגזר  ,אינו
,ועשרי תמניא  תיקונא  תמניסר, תיקונא  תמינאה, תיקונא  הקדמה , : חדשי
מאמר  ח"כ , צבקות  ה' קנאת ספר   . שבעי תיקונא  וחמש,  חמשי תיקונא 
דרוש – .דברי במדבר , שמות , בראשית, עה"ת  הרמח"ל  פירוש – . מק ויהי
פרקי ראשי  .הכס ונתת דרושי – תצ "ג. ה' בשבט  טו "ב ליל בסעודת 
רב , קעז, קעו, קנד , קנא, קיג, תפילה תפילות: תקט"ו  ספר   לרמח"ל, ד"ת 
מהר "ש הלש שערי  ."ואתחנ תפלה  תצה , חשמ"ל, תפילה  שעא, שי , רפט ,
פ"ב , ב ' סי ' ח"ב עלילה , נורא  בסוד  יט סי' ח"א  פ"א , טו  סי' ח "א אלישוב:
שלמה  אב מוילנא , הגר "א   פ"ד. יג סי' ז ', סי' ו ', סי' ה', סי' ד ',  סימ פ"ג,



המבוארח  תורה  אתהליזוהר

הזוהר נתיבי
הזוהר על אור  יהל – עא . קיא  ד זוהר  תיקוני על הגר "א ביאור פי"א.

דברי פ' אליהו  אדרת עב. כח ד עב..בראשית  צז ד זוהר  תיקוני על ביאור 

הברכה : היכל  תצא . פ' קאמרנא  – החיי אוצר טוב: ש בעל תלמידי 
עקב תצא , פ ' עב  יג ד ראה, פ ' בלק, פ' שיח, ד פקודי תשא , כי  וארא,
כה ד בראשית  פ' חי זוהר  ע"ד . כח ד תבא  כי ע"א . רט ד עב, סח  ד
קיג , ד ע"ג, קיב ד עא , קו ד ע "ד, קא  ד עא. לז ד עב. כג  ד עא ,
ד ע"ד . פו  ד ע"ג . ז ' ד שמות תלט. ד תכו, ד ' ויחי פ' ע"ד. שכט ד
ד י "ג אופ מ"ד עה, ד טז אופ מז, ד ז  אופ מ"א  ביתו  זק  עב. קע 
נשא פ' יוס יעקב תולדות   כו . אות  ג' אמונה שביל מצוותי נתיב   רט .
ג'. מאמר  אדר  חודש מאמר  יששכר  בני   תרסו .  ד  שופטי פ' תס, ד
מכתב שמחה דברי ויקהל. פ' חיי דברי  כב . ח, סי' ח"א  " מוהר ליקוטי 
תפארת יא . אות עול אור  פ"ב . א '  החיי אר מט .  ד האיש אשרי  יג.
יואל דברי קלו . ע ' הגאולה על .46 ד ח "ת היהודי  נפלאות ו'. אות  היהודי

שמואל דברי קפח . ע' נשא מהדו "ת (סלאני )פ' מונקאטש תורה דברי נח. פ'
דוד רבי הרה"ק עג. ע' התעוררות מכתב מט . ד האיש אשרי טו. א '
ישראל, שמחת עב. ו' ד ואמונה אמת צ. מע' יוס יעקב   זכרו מלעלוב.
, גיטי מסכת על "הרי חידושי ו'. ד האר גאולת שמחה. מאמרי
דר על הגר "א פירוש וגאולה. גלות ," הרי חידושי שלח. לפ' השמטות
תקס"ט. תמוז ח' דרוש חת"ס  מב. ד המשולש חוט א. אסתר  מגילת  הרמז
הברכה . וזאת פרשת טוב יו קדושת  קפז. ד התמורה ועל הגאולה  על

דל אל משכיל קטז. ד הגש"פ ט"ב א.(קאלאמייא)מהר "י  פרט י כלל ח"ג 
ש"ש מאמר  קנג. סי ' א' מאמר  משה  ויואל רנ. ע ' קרח פ ' תורה חידושי 
ע' תורה חידושי קעז. ע' הגאולה על לח. ע' דברי תורה  חידושי  קנ. ד
תקלו, ע' לד, ע' תשי "ז קלג. ע ' בהעלות רנ. ע' קרח  קעט , ע' בשלח, כו
משה ויואל קודש. דברות   קנה. ע ' מא"י  דרשות  חיד "ת לב, ע' תש"כ
 קכ . ד וישלח פ' קלה , ע ' ח"א מכ ' יואל דברי קסא . קנז, קנב , ע '
 אייר . חודש צדיקי זכרו עד, ד ופרנסה אמונה  מאמר הטהור   שולח
ד ' א' ח"ד הסיפורי אוצר   כה. ע' הרמ"ח סיפורי  יג. ד הנר  אור

וכבוד (מרגליות) פאר  מהר"ש.  258.מבעלזא)(סיפורי ד
המשך ההשמטה בכרך 12 חודש אלול


