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קצרה תפילה
הלימוד קודם לאומרה 

ידי ׁש םל על וכ וּ '. וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לאקמא ישׂ ראל כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַההוּ א
הבּ נים אם ע וּ זּ נוּ  ׁש כינת  וּ לע לּ וּ י מעפרא, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינּת א
ישׂ ראל. כּ ל בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א ידי על ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְשׂ מחה,

כּ ל הריני  בּ נ ׁש מת  הזּ ה הקּ ד וֹ ׁש  בּ לימוּ ד  עצמי מקר ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הקּ ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ה כּ ת וּ בים והצּ דּ יקים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהּת נּ אים
ורבּ י  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י האלוֹ קי הּת נּ א ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְוּ בראׁש ם
הּמ ל דּ וד  ּת פילת  ּת תקיים זה ידי ועל בּ נוֹ . ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר

הל וֹ ם ה')עליו  ד '- סא מגדּ ל (ּת הילים לי מחסה היית כּ י ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בסתר  אחסה ע וֹ למים באהל אגוּ רה אוֹ יב . מּפ ני ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹעז
שׂ פת וֹ תיהם יהיוּ  זה ׁש בּ לימוּ דינ וּ  ואזכּ ה ּס לה. ְכּ נפי◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
רוּ ח נחת  לעשׂ וֹ ת  בּ אהבה ׁש מוֹ  למען בּ קבר, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְדּ וֹ בבוֹ ת 
ספר  ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנוּ . רצ וֹ ן ולעשׂ וֹ ת  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְליוֹ צרנוּ 
אל  יראה בּ רחמי, גלוּ תא מן ישׂ ראל יפק וּ ן ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהזוֹ הר,
אדני  נעם ויהי בּ ניהם. על והדר פעל ֲעבדי◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌
ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱאהינוּ 
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קצרה תפילה
הלימוד קודם לאומרה 
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ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ  אהינוּ  אדני נעם  ויהי ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְכּ וֹ ננהוּ ,
כּ וֹ ננהוּ  ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  י"ז)כּ וֹ ננה ט"ז צ' .(ּת הילים ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ה') (סוֹ ד

קבלה לימוד קודם תפילה
זלה"ה מהאר"י

הרחמיםר בּ וֹ ן אב  האד וֹ נים. ואדני  הע וֹ למים ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
יהו וה ּס ל  לפני אנחנוּ  מוֹ דים יחוֹ ת. ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌

וּ בהׁש ּת חויה ,יאהדונהי בּ קידה אבוֹ תינוּ , ואהי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֱאהינ וּ 
ונת ּת  הקּ דׁש , עב וֹ דת   ולעב וֹ דת  לת וֹ רת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש קּ רבּת נוּ 
מה אנ וּ , מה הקּ ד וֹ ׁש ה. ּת וֹ רת בּ סוֹ ד וֹ ת  חלק ◌ַ◌ֽ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָלּ נוּ 
אנחנוּ  כּ ן על כּ זה. גּ ד וֹ ל חסד  עּמ נ וּ  ע שׂ ית  אׁש ר ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַחיּ ינוּ ,
לכל  ותסלח ׁש ּת מחל לפני ּת חנ וּ נינ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַמּפ ילים
מב דּ ילים עוֹ נוֹ תינ וּ  יהי וּ  ואל ועוֹ נוֹ תינ וּ . ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַחּט אתינוּ 

יהו מ לּ פני רצוֹ ן יהי וּ בכן .לבינ יאהדונהיבּ ינינ וּ  ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
 ליראת לבבנוּ  את  ׁש ּת כוֹ נן אב וֹ תינ וּ , ואהי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֱאהינוּ 
לבבנוּ  ותפּת ח אלּ ה, לדברינוּ  אזנ וּת ק ׁש יב  , ְואהבת◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
רוּ ח נחת  זה לּמ וּ דנ וּ  ויהיה . ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶהערל
אוֹ ר  עלינוּ  ותאציל ניחוֹ ח. כּ ריח  כבוֹ ד כ ּס א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

המגן קבלהזוהר לימוד  קודם |תפילה

ניצ וֹ צ וֹ ת ו ׁש יּ תנוֹ צצ וּ  בּ חינ וֹ תינוּ . בּ כל נ ׁש מתנוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְמקוֹ ר
א לּ ה דּ ברי גּ לּ ית  ידם  על אׁש ר הקּ דוֹ ׁש ים ֲעבדי◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
ּת וֹ רתם וּ זכ וּ ת  אב וֹ תם וּ זכ וּ ת וּ זכ וּ תם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.
בּ דברים נכּ ׁש ל לבל לנוּ  יעמד  וּ קד תם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ תמימוּ תם 
לוֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ  ּת איר וּ בזכ וּ תם ◌ִ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ .
ואבּ יטה עיני  גּ ל ישׂ ראל, זמירוֹ ת  נעים ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְכּ מאמר
לבּ י  והגיוֹ ן פי אמרי לרצ וֹ ן יהיוּ  . מּת וֹ רת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפלאוֹ ת 

 יהו ,יאהדונהילפני יהו כּ י וגאלי. יאהדונהיצ וּ רי ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
וּ תבוּ נה: דּ עת  מּפ יו  חכמה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִיּת ן

וּ מסּת רתאר בּ וֹ ן  ע ּמ יקתא מגלּ י הוּ א דּ אנ ּת  עלמין, ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מלּ ין  לאסבּ רא קדמך  מן רעוא יהא רזיּ א. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוגלי
עם אהיה ואנכי ׁש כּ ת וּ ב , מקרא בּ נא לק יּ מא ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ְבּ פ וּ ּמ נא,
קדמך. בּ כ ּס וּ פא ניע וֹ ל ולא ּת ד בּ ר. אׁש ר והוֹ ריתי ִּפ י◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌
דּ ריׁש א מּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא ע לּ אין רזין למׁש מע ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונזכּ י

סלה: אמן, רצוֹ ן, יהי וכן אמן ע לּ אה. ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ מתיבתא 
יּפ רדונהר  וּ מם את ־ הגּ ן, להׁש קוֹ ת  מעדן יצא ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים: לארבּ עה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
ועד : לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים  וּ מצ דּ יקי הרקיע, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְכּ זהר

:מּת וֹ רת נפלאוֹ ת  ואבּ יטה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַגּ ל־ עיני



|קבלה לימוד  קודם המגןתפילה זוהר

ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ  אהינוּ  אדני נעם  ויהי ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְכּ וֹ ננהוּ ,
כּ וֹ ננהוּ  ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  י"ז)כּ וֹ ננה ט"ז צ' .(ּת הילים ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ה') (סוֹ ד

קבלה לימוד קודם תפילה
זלה"ה מהאר"י

הרחמיםר בּ וֹ ן אב  האד וֹ נים. ואדני  הע וֹ למים ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
יהו וה ּס ל  לפני אנחנוּ  מוֹ דים יחוֹ ת. ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌

וּ בהׁש ּת חויה ,יאהדונהי בּ קידה אבוֹ תינוּ , ואהי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֱאהינ וּ 
ונת ּת  הקּ דׁש , עב וֹ דת   ולעב וֹ דת  לת וֹ רת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש קּ רבּת נוּ 
מה אנ וּ , מה הקּ ד וֹ ׁש ה. ּת וֹ רת בּ סוֹ ד וֹ ת  חלק ◌ַ◌ֽ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָלּ נוּ 
אנחנוּ  כּ ן על כּ זה. גּ ד וֹ ל חסד  עּמ נ וּ  ע שׂ ית  אׁש ר ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַחיּ ינוּ ,
לכל  ותסלח ׁש ּת מחל לפני ּת חנ וּ נינ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַמּפ ילים
מב דּ ילים עוֹ נוֹ תינ וּ  יהי וּ  ואל ועוֹ נוֹ תינ וּ . ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַחּט אתינוּ 

יהו מ לּ פני רצוֹ ן יהי וּ בכן .לבינ יאהדונהיבּ ינינ וּ  ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
 ליראת לבבנוּ  את  ׁש ּת כוֹ נן אב וֹ תינ וּ , ואהי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֱאהינוּ 
לבבנוּ  ותפּת ח אלּ ה, לדברינוּ  אזנ וּת ק ׁש יב  , ְואהבת◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
רוּ ח נחת  זה לּמ וּ דנ וּ  ויהיה . ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶהערל
אוֹ ר  עלינוּ  ותאציל ניחוֹ ח. כּ ריח  כבוֹ ד כ ּס א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

המגן קבלהזוהר לימוד  קודם |תפילה

ניצ וֹ צ וֹ ת ו ׁש יּ תנוֹ צצ וּ  בּ חינ וֹ תינוּ . בּ כל נ ׁש מתנוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְמקוֹ ר
א לּ ה דּ ברי גּ לּ ית  ידם  על אׁש ר הקּ דוֹ ׁש ים ֲעבדי◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
ּת וֹ רתם וּ זכ וּ ת  אב וֹ תם וּ זכ וּ ת וּ זכ וּ תם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.
בּ דברים נכּ ׁש ל לבל לנוּ  יעמד  וּ קד תם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ תמימוּ תם 
לוֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ  ּת איר וּ בזכ וּ תם ◌ִ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ .
ואבּ יטה עיני  גּ ל ישׂ ראל, זמירוֹ ת  נעים ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְכּ מאמר
לבּ י  והגיוֹ ן פי אמרי לרצ וֹ ן יהיוּ  . מּת וֹ רת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפלאוֹ ת 

 יהו ,יאהדונהילפני יהו כּ י וגאלי. יאהדונהיצ וּ רי ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
וּ תבוּ נה: דּ עת  מּפ יו  חכמה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִיּת ן

וּ מסּת רתאר בּ וֹ ן  ע ּמ יקתא מגלּ י הוּ א דּ אנ ּת  עלמין, ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מלּ ין  לאסבּ רא קדמך  מן רעוא יהא רזיּ א. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוגלי
עם אהיה ואנכי ׁש כּ ת וּ ב , מקרא בּ נא לק יּ מא ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ְבּ פ וּ ּמ נא,
קדמך. בּ כ ּס וּ פא ניע וֹ ל ולא ּת ד בּ ר. אׁש ר והוֹ ריתי ִּפ י◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌
דּ ריׁש א מּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא ע לּ אין רזין למׁש מע ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונזכּ י

סלה: אמן, רצוֹ ן, יהי וכן אמן ע לּ אה. ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ מתיבתא 
יּפ רדונהר  וּ מם את ־ הגּ ן, להׁש קוֹ ת  מעדן יצא ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים: לארבּ עה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
ועד : לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים  וּ מצ דּ יקי הרקיע, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְכּ זהר

:מּת וֹ רת נפלאוֹ ת  ואבּ יטה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַגּ ל־ עיני
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וישועות לרפואות תפלה
לרע הריני ואהבּת  ׁש ל עשׂ ה מצות עלי מק בּ ל ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

ישׂ ראל  מבּ ני אחד  כּ ל אוֹ הב והריני , ָֹכּ מו◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הזּ הר  בּ ספר ללמד  ּפ י את מזּמ ן והריני וּ מאדי, ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ נפׁש י

פב "פ  ... לזכ וּ ת  בּ קּ ׁש תוֹ )ה קּ ד וֹ ׁש  יפרט [לרפ וּ את ...](וכאן ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
יחזקהוּ  דּ ברוֹ  יׁש לח הם [... [לבּ נים [... ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ[יׁש וּ עת 
בּ רמ"ח הגּ וּ ף  וּ רפ וּ את  הנּ פ ׁש  בּ רפ וּ את  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ[וירּפ אהוּ 
ויארי ישׂ ראל חוֹ לי ׁש אר  ֹבּ ת ו גּ ידיו  וּ ׁש ס"ה  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵאבריו 
יׁש וּ עה בּ דבר [ויוֹ ׁש יעהוּ  בּ נּ עימים ] וּ ׁש נוֹ תיו  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָימיו

סלה: אמן [... ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְורחמים

הזוהר קריאת לאחר תפילה
יהויהי  מלּ פני אבתי יאהדונהירצ וֹ ן ואהי אהי ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌

דּ ברי  "ואשׂ ים ׁש כּ תוּ ב  מקרא עּת ה בּ נ וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תק יּ ם
ארץ ", וליסד  ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל ְבּ פי◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌
הכינה וחרבּ וֹ ת  הריסוֹ ת וּ לת קּ ן לרוֹ מם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת
ׁש על  וּ לארמוֹ ן ע לּ אה וּ ּפ וּ רפירא לק וּ ט ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהקּ ד וֹ ׁש ה
מהרה בּ נוּ  וק יּ ם ליוֹ ׁש נ ּה  עטרה להחזיר יׁש ב ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְמכוֹ נוֹ 

המגן הזוהרזוהר קריאת  לאחר |תפילה

ואוֹ ר  החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה ׁש כּ תוּ ב  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמקרא
וּ זכ וּ ת היּ מים ". ׁש בעת  כּ אוֹ ר ׁש בעתים יהיה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה
עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם  אלעזר, רבּ י וּ בנוֹ  הקּ דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י
סוֹ פ וֹ  עד  ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם הע וֹ לם לת קּ ן לנוּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַיעמוֹ ד
בּ חכמה עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכ וּ ת יראיו . וכרצ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִכּ רצ וֹ נוֹ 
מהרה וי ׁש וּ עת ּה  הגּ אוּ לה, ּת תקרב  יד ּה  על ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַהזּ את ,
ויק וּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ  ׁש כינת  לע לּ וּ י ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַּת צמיח,
ו יּ זרח אוֹ ר", יהי אהים "ויּ אמר ׁש כּ ת וּ ב  מקרא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ נ וּ 

 יהו אוֹ ר יהו יאהדונהיעלינוּ  יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם , ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
וּ ׁש יאהדונהי ועד.אחד  סלה נצח אמן אחד , מוֹ  ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

זיע"א) ויטאל חיּ ים ר בּ י  ׁש ל  הקּ דוֹ ׁש  ל ׁש וֹ נוֹ   ֹמּת ו הּת פלּ ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌(נּס ח

יהומוֹ דה  לפני וא הי יאהדונהיאני אלוֹ הי ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
בּ ספר  ולהגוֹ ת  ללמוֹ ד ׁש זּ כּ יתני ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲאבוֹ תי
הקּ ד וֹ ׁש ים הּת נּ אים וּ זכוּ ת  עילּ אה, זיהרה הזּ ה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהקּ ד וֹ ׁש 
להבטחת ונזכּ ה וּ לזרענוּ  לנוּ  יעמוֹ ד  ּת וֹ רתם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ מדנוּ 

כ-כא)הנּ ביא נט, פ ׁש ע(יׁש עיה וּ ל ׁש בי גּ וֹ אל לצ יּ וֹ ן וּ בא ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
 יהו נאם אוֹ תםיאהדונהיבּ יעקב  בּ ריתי זאת  ואני . ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌

יהו אׁש ר יאהדונהיאמר וּ דברי עלי אׁש ר רוּ חי ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
זרע וּ מּפ י  זרע וּ מּפ י מ ּפ י ימוּ ׁש וּ  א בּ פי ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַשׂ מּת י



|וישועות לרפואות המגןתפלה זוהר

וישועות לרפואות תפלה
לרע הריני ואהבּת  ׁש ל עשׂ ה מצות עלי מק בּ ל ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

ישׂ ראל  מבּ ני אחד  כּ ל אוֹ הב והריני , ָֹכּ מו◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הזּ הר  בּ ספר ללמד  ּפ י את מזּמ ן והריני וּ מאדי, ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ נפׁש י

פב "פ  ... לזכ וּ ת  בּ קּ ׁש תוֹ )ה קּ ד וֹ ׁש  יפרט [לרפ וּ את ...](וכאן ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
יחזקהוּ  דּ ברוֹ  יׁש לח הם [... [לבּ נים [... ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ[יׁש וּ עת 
בּ רמ"ח הגּ וּ ף  וּ רפ וּ את  הנּ פ ׁש  בּ רפ וּ את  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ[וירּפ אהוּ 
ויארי ישׂ ראל חוֹ לי ׁש אר  ֹבּ ת ו גּ ידיו  וּ ׁש ס"ה  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵאבריו 
יׁש וּ עה בּ דבר [ויוֹ ׁש יעהוּ  בּ נּ עימים ] וּ ׁש נוֹ תיו  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָימיו

סלה: אמן [... ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְורחמים

הזוהר קריאת לאחר תפילה
יהויהי  מלּ פני אבתי יאהדונהירצ וֹ ן ואהי אהי ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌

דּ ברי  "ואשׂ ים ׁש כּ תוּ ב  מקרא עּת ה בּ נ וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תק יּ ם
ארץ ", וליסד  ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל ְבּ פי◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌
הכינה וחרבּ וֹ ת  הריסוֹ ת וּ לת קּ ן לרוֹ מם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת
ׁש על  וּ לארמוֹ ן ע לּ אה וּ ּפ וּ רפירא לק וּ ט ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהקּ ד וֹ ׁש ה
מהרה בּ נוּ  וק יּ ם ליוֹ ׁש נ ּה  עטרה להחזיר יׁש ב ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְמכוֹ נוֹ 
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ואוֹ ר  החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה ׁש כּ תוּ ב  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמקרא
וּ זכ וּ ת היּ מים ". ׁש בעת  כּ אוֹ ר ׁש בעתים יהיה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה
עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם  אלעזר, רבּ י וּ בנוֹ  הקּ דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י
סוֹ פ וֹ  עד  ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם הע וֹ לם לת קּ ן לנוּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַיעמוֹ ד
בּ חכמה עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכ וּ ת יראיו . וכרצ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִכּ רצ וֹ נוֹ 
מהרה וי ׁש וּ עת ּה  הגּ אוּ לה, ּת תקרב  יד ּה  על ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַהזּ את ,
ויק וּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ  ׁש כינת  לע לּ וּ י ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַּת צמיח,
ו יּ זרח אוֹ ר", יהי אהים "ויּ אמר ׁש כּ ת וּ ב  מקרא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ נ וּ 

 יהו אוֹ ר יהו יאהדונהיעלינוּ  יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם , ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
וּ ׁש יאהדונהי ועד.אחד  סלה נצח אמן אחד , מוֹ  ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

זיע"א) ויטאל חיּ ים ר בּ י  ׁש ל  הקּ דוֹ ׁש  ל ׁש וֹ נוֹ   ֹמּת ו הּת פלּ ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌(נּס ח

יהומוֹ דה  לפני וא הי יאהדונהיאני אלוֹ הי ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
בּ ספר  ולהגוֹ ת  ללמוֹ ד ׁש זּ כּ יתני ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲאבוֹ תי
הקּ ד וֹ ׁש ים הּת נּ אים וּ זכוּ ת  עילּ אה, זיהרה הזּ ה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהקּ ד וֹ ׁש 
להבטחת ונזכּ ה וּ לזרענוּ  לנוּ  יעמוֹ ד  ּת וֹ רתם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ מדנוּ 

כ-כא)הנּ ביא נט, פ ׁש ע(יׁש עיה וּ ל ׁש בי גּ וֹ אל לצ יּ וֹ ן וּ בא ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
 יהו נאם אוֹ תםיאהדונהיבּ יעקב  בּ ריתי זאת  ואני . ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌

יהו אׁש ר יאהדונהיאמר וּ דברי עלי אׁש ר רוּ חי ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
זרע וּ מּפ י  זרע וּ מּפ י מ ּפ י ימוּ ׁש וּ  א בּ פי ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַשׂ מּת י
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יהו אמר  ע וֹ לם.יאהדונהיזרע ועד  מע ּת ה ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הנּ בוּ אה בּ נוּ  טז)ויתקיים נא, בּ פי(יׁש עיה דּ ברי ואשׂ ים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ולאמר  ארץ  וליסד  ׁש מים לנטע  כּ ּס יתי ידי ֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בצל
ּת תגלּ ה מהימנא רעיא מׁש ה וּ בּ רכּ ת אּת ה. ע ּמ י ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְלציּ וֹ ן

יהו דּ ידן, ע ּמ וֹ יאהדונהיבּ מהרה ואין ינחנּ וּ  בּ דד  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
נפ ׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ  נכר, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵאל

,היא מל לציּ וֹ ן בּ אמר בּ אמת  בּ יׁש וּ עת ּבּ רו ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌
 ואמן.יאהדונהייהו אמן ה')לע וֹ לם (סוֹ ד ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

טוֹ בא הינוּ  עלינוּ  רחם רחמן מל אב וֹ תינ וּ  ואהי ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
[עלינ וּ ] אלינ וּ  ׁש וּ בה לנוּ . הדּ רׁש  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵוּ מטיב 
 בית בּ נה . רצ וֹ נ ׁש עשׂ וּ  אב וֹ ת  בּ גלל רחמי ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַבּ המ וֹ ן
בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכ וֹ נוֹ . על  מקדּ ׁש וכוֹ נן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ ב ּת חלּ ה
כּ הנים והׁש ב  לתוֹ כ וֹ ,  ׁש כינת והׁש ב בּ ת קּ וּ נ וֹ . ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְושׂ ּמ חנ וּ 
והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם לדוּ כנם וּ לויים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלעב וֹ דתם
 יהו את  דּ עה הארץ וּ מלאה לנויהם. ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

הגבּ וֹ ר יאהדונהי הגּ ד וֹ ל ׁש מ את  וּ לאהבה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְליראה
רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן (סי"ת)והנּ וֹ רא ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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הנביא אליהו פתיחת
ברישכתב הנזכרת לטוב" זכור אליהו "פתח תפלת לומר טוב  הרמ"ק :

הזוהר תיקוני מראשקוב)ספר שבתאי רבי קבלו.(סדור  אשר החיד "א , וכתב 
קדישי, התפלה.רבנ לקבלת מסוגלת סושהיא באצבע מורה הקודש (עבודת 

י ') הקדושהסימ ניצוצי לברור מסוגל שבאמירתה כתב , הטוב והרי"ח .
ההקדמה) סו בהר  פ' .(בא"ח ,

הע וֹ למיםּפ תח  רבּ וֹ ן ואמר. לּט וֹ ב  זכ וּ ר ה נּ ביא אליּ הוּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ חׁש בּ וֹ ן  ו א לבד, אחד הוּ א ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה 
נעלם העליוֹ נים, כּ ל מעל עליוֹ ן הוּ א אּת ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ סּפ רים .
 ּב ּת פיסה אוֹ  מחׁש בה  ואין נעלמים. כּ ל ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵמעל
עשׂ ר  וגלּ ית  ׁש הוֹ צאת  הוּ א אּת ה כּ לל. ְלהשׂ יג◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
בּ הם להנהיג ספירוֹ ת , ע שׂ ר להם וקוֹ ראים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִּת קּ וּ נים,
הנּ גלים. וע וֹ למוֹ ת  נגלים ׁש אינם סת וּ מים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת 
ׁש קּ וֹ ׁש ר  הוּ א ואּת ה אדם, מבּ ני מתכּ ּס ה אּת ה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָוּ בהם
מי  כּ ל מבּ פנים, ׁש אּת ה וּ מּפ ני אוֹ תם. וּ מיחד  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם
ספירוֹ ת , ע שׂ ר מאלּ וּ  מחברוֹ , אחד  וּ מפריד  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ב דּ יל
ספירוֹ ת , עשׂ ר ואלּ וּ  . ּב מפריד  הוּ א כּ אלּ וּ  לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶנחׁש ב 
ואחד קצר, ואחד  , ֹארו אחד  כּ סדרם, הוֹ לכים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵהם
,ל ּמ נהיג מי ואין להם. ּמ נהיג הוּ א ואּת ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ינ וֹ ני.
ׁש הוּ א. צד מכּ ל ו א מלּ מּט ה וא מלמעלה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִא
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יהו אמר  ע וֹ לם.יאהדונהיזרע ועד  מע ּת ה ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הנּ בוּ אה בּ נוּ  טז)ויתקיים נא, בּ פי(יׁש עיה דּ ברי ואשׂ ים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ולאמר  ארץ  וליסד  ׁש מים לנטע  כּ ּס יתי ידי ֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בצל
ּת תגלּ ה מהימנא רעיא מׁש ה וּ בּ רכּ ת אּת ה. ע ּמ י ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְלציּ וֹ ן

יהו דּ ידן, ע ּמ וֹ יאהדונהיבּ מהרה ואין ינחנּ וּ  בּ דד  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
נפ ׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ  נכר, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵאל

,היא מל לציּ וֹ ן בּ אמר בּ אמת  בּ יׁש וּ עת ּבּ רו ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌
 ואמן.יאהדונהייהו אמן ה')לע וֹ לם (סוֹ ד ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

טוֹ בא הינוּ  עלינוּ  רחם רחמן מל אב וֹ תינ וּ  ואהי ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
[עלינ וּ ] אלינ וּ  ׁש וּ בה לנוּ . הדּ רׁש  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵוּ מטיב 
 בית בּ נה . רצ וֹ נ ׁש עשׂ וּ  אב וֹ ת  בּ גלל רחמי ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַבּ המ וֹ ן
בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכ וֹ נוֹ . על  מקדּ ׁש וכוֹ נן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ ב ּת חלּ ה
כּ הנים והׁש ב  לתוֹ כ וֹ ,  ׁש כינת והׁש ב בּ ת קּ וּ נ וֹ . ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְושׂ ּמ חנ וּ 
והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם לדוּ כנם וּ לויים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלעב וֹ דתם
 יהו את  דּ עה הארץ וּ מלאה לנויהם. ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

הגבּ וֹ ר יאהדונהי הגּ ד וֹ ל ׁש מ את  וּ לאהבה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְליראה
רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן (סי"ת)והנּ וֹ רא ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌



המגן הנביאזוהר אליהו |פתיחת

הנביא אליהו פתיחת
ברישכתב הנזכרת לטוב" זכור אליהו "פתח תפלת לומר טוב  הרמ"ק :

הזוהר תיקוני מראשקוב)ספר שבתאי רבי קבלו.(סדור  אשר החיד "א , וכתב 
קדישי, התפלה.רבנ לקבלת מסוגלת סושהיא באצבע מורה הקודש (עבודת 

י ') הקדושהסימ ניצוצי לברור מסוגל שבאמירתה כתב , הטוב והרי"ח .
ההקדמה) סו בהר  פ' .(בא"ח ,

הע וֹ למיםּפ תח  רבּ וֹ ן ואמר. לּט וֹ ב  זכ וּ ר ה נּ ביא אליּ הוּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ חׁש בּ וֹ ן  ו א לבד, אחד הוּ א ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה 
נעלם העליוֹ נים, כּ ל מעל עליוֹ ן הוּ א אּת ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ סּפ רים .
 ּב ּת פיסה אוֹ  מחׁש בה  ואין נעלמים. כּ ל ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵמעל
עשׂ ר  וגלּ ית  ׁש הוֹ צאת  הוּ א אּת ה כּ לל. ְלהשׂ יג◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
בּ הם להנהיג ספירוֹ ת , ע שׂ ר להם וקוֹ ראים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִּת קּ וּ נים,
הנּ גלים. וע וֹ למוֹ ת  נגלים ׁש אינם סת וּ מים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת 
ׁש קּ וֹ ׁש ר  הוּ א ואּת ה אדם, מבּ ני מתכּ ּס ה אּת ה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָוּ בהם
מי  כּ ל מבּ פנים, ׁש אּת ה וּ מּפ ני אוֹ תם. וּ מיחד  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם
ספירוֹ ת , ע שׂ ר מאלּ וּ  מחברוֹ , אחד  וּ מפריד  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ב דּ יל
ספירוֹ ת , עשׂ ר ואלּ וּ  . ּב מפריד  הוּ א כּ אלּ וּ  לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶנחׁש ב 
ואחד קצר, ואחד  , ֹארו אחד  כּ סדרם, הוֹ לכים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵהם
,ל ּמ נהיג מי ואין להם. ּמ נהיג הוּ א ואּת ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ינ וֹ ני.
ׁש הוּ א. צד מכּ ל ו א מלּ מּט ה וא מלמעלה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִא
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לבני  נׁש מוֹ ת  ּפ וֹ רחים ׁש ּמ הם להם, ּת קּ נּת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְלבוּ ׁש ים
כּ לּפ י  גּ וּ פים ׁש נּ קראוּ  להם, ּת קּ נ ּת  גּ וּ פים וכּמ ה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם ,
הזּ ה. בּ תקוּ ן ונקראים עליהם, ׁש ּמ כ ּס ים ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהלּ בוּ ׁש ים
כּ נגד ּת פארת  שׂ מאל. זרוֹ ע גּ בוּ רה ימין. זרוֹ ע  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד 
ׁש לימוּ ת - יסוֹ ד  רגלים. ׁש ני כּ נגד  והוֹ ד נּ צח ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַהגּ וּ ף .
ּפ ה , נקראת  מלכ וּ ת  ק וֹ ד ׁש . בּ רית  אוֹ ת  והוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַהגּ וּ ף ,
היא החכמה מדּ ת  לּה . קוֹ ראים ּפ ה  ׁש בּ על ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָּת וֹ רה
היא הבּ ינה מדּ ת  ׁש בּ פנים. הּמ חׁש בה  היא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַהּמ ח,
[החכמה ׁש ניהם א לּ וּ  ועל מבין, הלּ ב  וּ ב ּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהלּ ב,
עליוֹ ן, כּ תר אקינ וּ . לה' הנּ סּת רוֹ ת  נאמר, ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהבּ ינה]
מרא ׁש ית מגּ יד נאמר  ועליו  מלכ וּ ת , כּ תר ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶהוּ א
וּ ב נּ ׁש מה ּת פ לּ ין, עליו  ׁש ּמ נּ יחים הראׁש  והוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַאחרית ,
ואוֹ ת ואו  ואוֹ ת  הא וא וֹ ת  יוּ ד  אוֹ ת  ׁש ם מאיר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּפ נימית 
האילן  את  מׁש קה והוּ א אצילוּ ת , דר ׁש הוּ א ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵהא,
האילן, את  ׁש ּמ ׁש קים כּ ּמ ים וענפיו , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ זרוֹ עוֹ תיו

וּ מתגּ דּ ל ההׁש קאה.וּ מתרבּ ה בּ אוֹ תה ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

העליוֹ נים ,הע וֹ לם ,ר בּ וֹ ן כּ ל על עליוֹ ן הוּ א אּת ה ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מׁש קה ואּת ה הּס בּ וֹ ת , כּ ל הּס פירוֹ תוסבּ ת  את  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הּמ עין, בּ נביעת  אילן, הּמ עין ׁש נּ קראים א וֹ ר ואוֹ ת וֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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דּ מיוֹ ן, אין  וּ ב לגּ וּ ף . חיּ ים ׁש הוּ א לגּ וּ ף , כּ נּ ׁש מה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א
והנּ בראים הּס פיר וֹ ת  מ כּ ל דּ מוּ ת  הּפ נימיּ יםואין ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

מהםוהחיצוֹ ניּ ים. והוֹ צאת  וארץ . ׁש מים ובראת  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
אילנוֹ ת בּ ראת  וּ בארץ  וּ מזּ לוֹ ת . וכ וֹ כבים וירח, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מׁש ,
ו דּ גים וע וֹ פ וֹ ת  וחיּ וֹ ת  ועשׂ בים, עדן, וגן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ ד ׁש אים,
עליוֹ נים , בּ הם וּ להוֹ דיע  להכּ יר אדם. וּ בני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ בהמוֹ ת
נ כּ רים ואי ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים בּ הם  יתנהגוּ  ְואי◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים וּ מ יג ונוֹ דעים ׁש יּ וֹ דע  מי ואין ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
סוֹ ף אין בּ אין ,ית בּ ר אוֹ רוֹ  וּ בלעדי כּ לל. הוּ א בּ רוּ ך  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

על  אד וֹ ן ונוֹ דע  נכּ ר ואּת ה ותחּת וֹ נים, בּ עליוֹ נים ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִיחוּ ד 
וּ ב ׁש מוֹ ת יד וּ ע , ׁש ם יׁש  אחד  לכל ספירה  וּ לכל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם,
ידוּ ע , ׁש ם ל אין ואּת ה הּמ לאכים. נקראים  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּס פירוֹ ת 

הוּ א הּס פירוֹ תׁש אּת ה כּ ל את וּ מחיּ ה ממלּ א ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
את וּ ממלּ א הּמ ׁש לים הוּ א ואּת ה בּ ׁש מוֹ ת . ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ קראים
יארוּ  מהם, הׁש ּפ עת את מסיר אּת ה וכאׁש ר ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָכּ וּ לם
על  וא חכם  הוּ א אּת ה נ ׁש מה. בּ לי כּ גוּ ף  המוֹ ת  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָכּ ל
ו א מבין הוּ א אּת ה בּ ּס פירוֹ ת , היד וּ עה החכמה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְידי

בּ ּס פירוֹ ת . היד וּ עה הבּ ינה ידי קבוּ עעל מק וֹ ם ל אין ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לבני   וחזק  תק ּפ להוֹ דיענוּ  הנהגת אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְויד וּ ע ,
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לבני  נׁש מוֹ ת  ּפ וֹ רחים ׁש ּמ הם להם, ּת קּ נּת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְלבוּ ׁש ים
כּ לּפ י  גּ וּ פים ׁש נּ קראוּ  להם, ּת קּ נ ּת  גּ וּ פים וכּמ ה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם ,
הזּ ה. בּ תקוּ ן ונקראים עליהם, ׁש ּמ כ ּס ים ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהלּ בוּ ׁש ים
כּ נגד ּת פארת  שׂ מאל. זרוֹ ע גּ בוּ רה ימין. זרוֹ ע  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד 
ׁש לימוּ ת - יסוֹ ד  רגלים. ׁש ני כּ נגד  והוֹ ד נּ צח ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַהגּ וּ ף .
ּפ ה , נקראת  מלכ וּ ת  ק וֹ ד ׁש . בּ רית  אוֹ ת  והוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַהגּ וּ ף ,
היא החכמה מדּ ת  לּה . קוֹ ראים ּפ ה  ׁש בּ על ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָּת וֹ רה
היא הבּ ינה מדּ ת  ׁש בּ פנים. הּמ חׁש בה  היא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַהּמ ח,
[החכמה ׁש ניהם א לּ וּ  ועל מבין, הלּ ב  וּ ב ּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהלּ ב,
עליוֹ ן, כּ תר אקינ וּ . לה' הנּ סּת רוֹ ת  נאמר, ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהבּ ינה]
מרא ׁש ית מגּ יד נאמר  ועליו  מלכ וּ ת , כּ תר ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶהוּ א
וּ ב נּ ׁש מה ּת פ לּ ין, עליו  ׁש ּמ נּ יחים הראׁש  והוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַאחרית ,
ואוֹ ת ואו  ואוֹ ת  הא וא וֹ ת  יוּ ד  אוֹ ת  ׁש ם מאיר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּפ נימית 
האילן  את  מׁש קה והוּ א אצילוּ ת , דר ׁש הוּ א ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵהא,
האילן, את  ׁש ּמ ׁש קים כּ ּמ ים וענפיו , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ זרוֹ עוֹ תיו

וּ מתגּ דּ ל ההׁש קאה.וּ מתרבּ ה בּ אוֹ תה ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

העליוֹ נים ,הע וֹ לם ,ר בּ וֹ ן כּ ל על עליוֹ ן הוּ א אּת ה ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מׁש קה ואּת ה הּס בּ וֹ ת , כּ ל הּס פירוֹ תוסבּ ת  את  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הּמ עין, בּ נביעת  אילן, הּמ עין ׁש נּ קראים א וֹ ר ואוֹ ת וֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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דּ מיוֹ ן, אין  וּ ב לגּ וּ ף . חיּ ים ׁש הוּ א לגּ וּ ף , כּ נּ ׁש מה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א
והנּ בראים הּס פיר וֹ ת  מ כּ ל דּ מוּ ת  הּפ נימיּ יםואין ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

מהםוהחיצוֹ ניּ ים. והוֹ צאת  וארץ . ׁש מים ובראת  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
אילנוֹ ת בּ ראת  וּ בארץ  וּ מזּ לוֹ ת . וכ וֹ כבים וירח, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מׁש ,
ו דּ גים וע וֹ פ וֹ ת  וחיּ וֹ ת  ועשׂ בים, עדן, וגן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ ד ׁש אים,
עליוֹ נים , בּ הם וּ להוֹ דיע  להכּ יר אדם. וּ בני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ בהמוֹ ת
נ כּ רים ואי ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים בּ הם  יתנהגוּ  ְואי◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים וּ מ יג ונוֹ דעים ׁש יּ וֹ דע  מי ואין ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
סוֹ ף אין בּ אין ,ית בּ ר אוֹ רוֹ  וּ בלעדי כּ לל. הוּ א בּ רוּ ך  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

על  אד וֹ ן ונוֹ דע  נכּ ר ואּת ה ותחּת וֹ נים, בּ עליוֹ נים ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִיחוּ ד 
וּ ב ׁש מוֹ ת יד וּ ע , ׁש ם יׁש  אחד  לכל ספירה  וּ לכל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם,
ידוּ ע , ׁש ם ל אין ואּת ה הּמ לאכים. נקראים  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּס פירוֹ ת 

הוּ א הּס פירוֹ תׁש אּת ה כּ ל את וּ מחיּ ה ממלּ א ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
את וּ ממלּ א הּמ ׁש לים הוּ א ואּת ה בּ ׁש מוֹ ת . ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ קראים
יארוּ  מהם, הׁש ּפ עת את מסיר אּת ה וכאׁש ר ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָכּ וּ לם
על  וא חכם  הוּ א אּת ה נ ׁש מה. בּ לי כּ גוּ ף  המוֹ ת  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָכּ ל
ו א מבין הוּ א אּת ה בּ ּס פירוֹ ת , היד וּ עה החכמה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְידי

בּ ּס פירוֹ ת . היד וּ עה הבּ ינה ידי קבוּ עעל מק וֹ ם ל אין ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לבני   וחזק  תק ּפ להוֹ דיענוּ  הנהגת אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְויד וּ ע ,
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בּ דין  הע וֹ לם מתנהג  אי להם וּ להראוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם .
אדם. בּ ני מעשׂ י כּ פי וּ מׁש ּפ ט צדק  ׁש הם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמים,
צדק האמצעי. העּמ וּ ד  הוּ א מׁש ּפ ט הגּ ב וּ רה. הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִדּ ין

עּמ וּ די היא ׁש ני צדק , מאזני הקּ ד וֹ ׁש ה. הּמ לכ וּ ת  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
צדק , הין איהיאהאמת . להראוֹ ת הכּ ל בּ רית . אוֹ ת  ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש הוּ א היּ ד וּ ע צדק  ל ׁש יּ ׁש  א אבל הע וֹ לם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג
אלּ וּ  מכּ ל  וא רחמים, ׁש הוּ א ה יּ ד וּ ע מׁש ּפ ט וא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ין

כּ לל.הּמ דּ וֹ ת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יד ק וּ ם על עליוֹ נים סוֹ ד וֹ ת ויתחדּ ׁש וּ  ׁש מע וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
על  נסּת רים רזים לג לּ וֹ ת  ל נּת נה רׁש וּ ת  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
עד אדם בּ ן לׁש וּ ם לגלּ וֹ ת רׁש וּ ת נּת ן א מה ,ָידי◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הנהגוֹ ת ה' ל ואמר: ּפ תח ׁש מעוֹ ן רבּ י קם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַעּת ה.

וההוֹ  והנּ צח, והּת פארת , והגּ ב וּ רה, חסד ד.הגּ דוּ לה, ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
- הּמ מלכה ה' ל וּ בארץ . בּ מים יסוֹ ד , – כל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִכּ י
אלּ וּ  ׁש מעוּ , עליוֹ נים לראׁש . לכל והּמ תנא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַמלכוּ ת .
מנתכם. התע וֹ ררוּ  הנּ אמן, והרוֹ עה חברוֹ ן, ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְיׁש ני
הצּ דּ יקים , אוֹ תם אלּ וּ  הם עפר", ׁש וֹ כני ורנּ נוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ"הקיצ וּ 
ולבּ י  יׁש נה "אני בּ ּה , ׁש נּ אמר הכינה מחלק  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הם
זה וּ בּ ׁש ביל יׁש נים, אלּ א מתים קרוּ יים ואינם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵער",
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הנּ אמן, הרוֹ עה מׁש ה וגו ', ורנּ נוּ " "הקיצ וּ  בּ הם, ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
הכינה את  וּ לעוֹ רר לשׂ ּמ ח התע וֹ ררוּ  והאבוֹ ת . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאּת ה
כּ לּ ם הצּ דּ יקים עּת ה, ׁש עד  בּ גּ לוּ ת, יׁש נה  ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
ׁש ׁש  הכינה נתנה מיּ ד  בּ עיניהם. וׁש ינה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְרדוּ מים,
הרוֹ עה ק וּ ם לוֹ : ואוֹ מרת  הנּ אמן, הרוֹ עה לנגד  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְקוֹ לוֹ ת ,
אצלי  דּ וֹ פק ", דּ וֹ די "ק וֹ ל נאמר עלי ׁש הרי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמן.
לי  ּפ תחי בּ כחם, בּ הם ויאמר ׁש לּ וֹ , אוֹ ת יּ וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ ע 
 ע וֹ נ "ּת ם כּ ת וּ ב : ׁש הרי ת ּמ תי". יוֹ נתי רעיתי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲאחוֹ תי
טל  מלא ראׁש י ׁש הרי " להגלוֹ ת יוֹ סיף  א צ יּ וֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַבּ ת 
אּת  הוּ א,  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  אמר אלּ א טל? מלא ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַוּ מדּ וּ ע
הּמ ק דּ ׁש , בּ ית  ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם חׁש ב ּת , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה

מעלה, ׁש ל הּמ ק דּ ׁש  לבית  -ׁש עליתי ליוּ בי ועליתי ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מעלה? ׁש ל כּ ,ירוּ ׁש לים זה עליתי אין א ׁש בּ אמת  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌

"ׁש ראׁש י לביתי סימן, ל הרי בּ גלוּ ת! ׁש אּת  זמן כּ ל ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌
ׁש לּ ּה  הלמוּ ת  בּ גּ לוּ ת , הכינה היא והא טל" ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמלא

ׁש לּ ּה  בּ סוֹ ד והחיּ ים יוּ "דהוּ א אוֹ ת סוֹ ד  הוּ א וזה טל, ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ׁש אינּה  הכינה היא ה"א וא וֹ ת  וא"ו אוֹ ת  ה"א ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ ת 
עלים וא"ו  ואוֹ ת  הא אוֹ ת  יוּ ד אוֹ ת  אלּ א ט"ל, ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חׁש בּ וֹ ן

ט"ל, לחׁש בּ וֹ ן הזּ ההאוֹ ת יּ וֹ ת אתׁש הם ממלּ א ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
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בּ דין  הע וֹ לם מתנהג  אי להם וּ להראוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם .
אדם. בּ ני מעשׂ י כּ פי וּ מׁש ּפ ט צדק  ׁש הם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמים,
צדק האמצעי. העּמ וּ ד  הוּ א מׁש ּפ ט הגּ ב וּ רה. הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִדּ ין

עּמ וּ די היא ׁש ני צדק , מאזני הקּ ד וֹ ׁש ה. הּמ לכ וּ ת  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
צדק , הין איהיאהאמת . להראוֹ ת הכּ ל בּ רית . אוֹ ת  ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש הוּ א היּ ד וּ ע צדק  ל ׁש יּ ׁש  א אבל הע וֹ לם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג
אלּ וּ  מכּ ל  וא רחמים, ׁש הוּ א ה יּ ד וּ ע מׁש ּפ ט וא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ין

כּ לל.הּמ דּ וֹ ת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יד ק וּ ם על עליוֹ נים סוֹ ד וֹ ת ויתחדּ ׁש וּ  ׁש מע וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
על  נסּת רים רזים לג לּ וֹ ת  ל נּת נה רׁש וּ ת  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
עד אדם בּ ן לׁש וּ ם לגלּ וֹ ת רׁש וּ ת נּת ן א מה ,ָידי◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הנהגוֹ ת ה' ל ואמר: ּפ תח ׁש מעוֹ ן רבּ י קם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַעּת ה.

וההוֹ  והנּ צח, והּת פארת , והגּ ב וּ רה, חסד ד.הגּ דוּ לה, ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
- הּמ מלכה ה' ל וּ בארץ . בּ מים יסוֹ ד , – כל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִכּ י
אלּ וּ  ׁש מעוּ , עליוֹ נים לראׁש . לכל והּמ תנא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַמלכוּ ת .
מנתכם. התע וֹ ררוּ  הנּ אמן, והרוֹ עה חברוֹ ן, ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְיׁש ני
הצּ דּ יקים , אוֹ תם אלּ וּ  הם עפר", ׁש וֹ כני ורנּ נוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ"הקיצ וּ 
ולבּ י  יׁש נה "אני בּ ּה , ׁש נּ אמר הכינה מחלק  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הם
זה וּ בּ ׁש ביל יׁש נים, אלּ א מתים קרוּ יים ואינם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵער",
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הנּ אמן, הרוֹ עה מׁש ה וגו ', ורנּ נוּ " "הקיצ וּ  בּ הם, ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
הכינה את  וּ לעוֹ רר לשׂ ּמ ח התע וֹ ררוּ  והאבוֹ ת . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאּת ה
כּ לּ ם הצּ דּ יקים עּת ה, ׁש עד  בּ גּ לוּ ת, יׁש נה  ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
ׁש ׁש  הכינה נתנה מיּ ד  בּ עיניהם. וׁש ינה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְרדוּ מים,
הרוֹ עה ק וּ ם לוֹ : ואוֹ מרת  הנּ אמן, הרוֹ עה לנגד  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְקוֹ לוֹ ת ,
אצלי  דּ וֹ פק ", דּ וֹ די "ק וֹ ל נאמר עלי ׁש הרי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמן.
לי  ּפ תחי בּ כחם, בּ הם ויאמר ׁש לּ וֹ , אוֹ ת יּ וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארבּ ע 
 ע וֹ נ "ּת ם כּ ת וּ ב : ׁש הרי ת ּמ תי". יוֹ נתי רעיתי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲאחוֹ תי
טל  מלא ראׁש י ׁש הרי " להגלוֹ ת יוֹ סיף  א צ יּ וֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַבּ ת 
אּת  הוּ א,  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  אמר אלּ א טל? מלא ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַוּ מדּ וּ ע
הּמ ק דּ ׁש , בּ ית  ׁש נּ חרב  ׁש ּמ יּ וֹ ם חׁש ב ּת , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה

מעלה, ׁש ל הּמ ק דּ ׁש  לבית  -ׁש עליתי ליוּ בי ועליתי ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מעלה? ׁש ל כּ ,ירוּ ׁש לים זה עליתי אין א ׁש בּ אמת  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌

"ׁש ראׁש י לביתי סימן, ל הרי בּ גלוּ ת! ׁש אּת  זמן כּ ל ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌
ׁש לּ ּה  הלמוּ ת  בּ גּ לוּ ת , הכינה היא והא טל" ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמלא

ׁש לּ ּה  בּ סוֹ ד והחיּ ים יוּ "דהוּ א אוֹ ת סוֹ ד  הוּ א וזה טל, ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ׁש אינּה  הכינה היא ה"א וא וֹ ת  וא"ו אוֹ ת  ה"א ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ ת 
עלים וא"ו  ואוֹ ת  הא אוֹ ת  יוּ ד אוֹ ת  אלּ א ט"ל, ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חׁש בּ וֹ ן

ט"ל, לחׁש בּ וֹ ן הזּ ההאוֹ ת יּ וֹ ת אתׁש הם ממלּ א ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
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העליוֹ נים , הּמ קוֹ רוֹ ת  כּ ל ׁש ל הנּ וֹ בע מּמ עין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
עד עּמ וֹ . הקּ ד וֹ ׁש ים והאבוֹ ת  הנּ אמן הרוֹ עה קם ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמיּ ד

היּ חוּ ד. סוֹ ד ◌ִ◌ַ◌ָכּ אן

מכּ ל ויהי הקּ דוֹ ׁש  יוֹ מין העּת יק  ה' מלּ פני רצ וֹ ן ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מהכּ ל. נעלם הנּ סּת רים מכּ ל ונסּת ר ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהקּ ד וֹ ׁש ים
הראׁש  וּ למלא וֹ ת  להׁש ּפ יע  מּמ נּ וּ  העליוֹ ן טל ֶׁש יתמ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ
הקּ ד וֹ ׁש  ּת ּפ וּ חין לשׂ דה ׁש פע  וּ להמׁש י אנ ּפ ין זעיר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
מ לּ פני  ויתמ הכּ ל. וּ ב שׂ מחת  בּ רצ וֹ ן ּפ נים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארת 

מכּ ל ה ונסּת ר הקּ ד וֹ ׁש ים, מכּ ל הקּ ד וֹ ׁש  יוֹ מין "הע ּת יק ' ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וחסד , חן, ורחמים רצ וֹ ן מהכּ ל. נעלם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ סּת רים
בּ ני  כּ ל ועל עלי ושׂ מחה, בּ רצ וֹ ן, עליוֹ נה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארה 
ע ּמ וֹ . ישׂ ראל כּ ל ועל אלי, הקרוֹ בים כּ ל ועל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ יתי,
לע וֹ לם , ׁש בּ אוֹ ת הרע וֹ ת  הצּ רוֹ ת  מכּ ל אוֹ תנ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויפדה
וּ מצ וּ קה , צרה בּ לי טוֹ בה וּ פרנסה מזוֹ ן לנוּ  וינּ תן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְויכין
מׁש ּת לׁש לים. מּמ נּ וּ  הּמ זוֹ נוֹ ת  ׁש כּ ל העליוֹ ן, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמהּמ זּ ל
ׁש ל  וּ מהדּ ין הּמ ות ,  מלא וּ מחרב הרע , מעין ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְויּ צּ ילנוּ 
וחיּ ים וחסד , חן נפׁש וֹ תנוּ , וּ לכל לנוּ , וי ּת ן ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵגּ יהנּ וֹ ם.
יהי  כּ ן אמן מלּ פניו , ורחמים, בּ רווח, וּ מזוֹ נוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ֲארכים,

ואמן. אמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָרצ וֹ ן.
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למעלהאמר  בּ תפ לּ וֹ ת , ידי הרימוֹ תי ׁש מע וֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הר  עוֹ מדׁש כּ אׁש ר למעלה, למעלה  העליוֹ ן צ וֹ ן ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לע וֹ לם. כּ לל נתּפ ס וא נ וֹ דע ׁש א הרצוֹ ן אוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעל
הוֹ ציא הראׁש  ואוֹ ת וֹ  למעלה בּ יוֹ תר הּס ת וּ ם ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָהראׁש 
והכּ ל  האיר , מה והאיר נּ וֹ דע, ולא הוֹ ציא, ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה
אחריו לרדּ ף  העליוֹ נה, הּמ ח ׁש בה וּ רצ וֹ ן ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ העלם.
 ֹוּ מּת ו נפרס, אחד  מס כּ עין מּמ נּ וּ . הארה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל
העליוֹ נה הּמ חׁש בה זוּ  רדיפת  ידי על הּמ ס ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ ת וֹ 
מה האיר וּ מזּ ה הּמ ס אוֹ ת וֹ  עד  מגּ יע וא ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַמגּ יע
היה העליוֹ נה הּמ חׁש בה אוֹ ת ּה  וּ כ ׁש ק בּ לה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶהאיר
א המחׁש בה וזוּ  נוֹ דע  ׁש א סת וּ ם בּ אוֹ ר מאיר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָעתיק 
האוֹ ר  אוֹ ת וֹ  הכּ ה אז האוֹ ר, גוֹ דל מיג ואינ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָידע 
מס בּ הארת  הכּ ה נוֹ דעה ׁש א הּמ חׁש בה סוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
ו א נוֹ דע וא וּ מג, יד וּ ע  ׁש אינוֹ  מּמ ה והאיר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָהעוֹ מד 
הכּ ה נוֹ דעה ׁש א הּמ חׁש בה  ׁש ל  האוֹ ר זה ואז ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהת גּ לּ ה

הע וֹ מד בּפ עם הּמ ס בּ הארת  האירוּ ' זה ידי ועל ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
כּ אחד ואלּ וּ כוּ לּ ם היכלוֹ ת ּת ׁש עה ונתקנוּ  ונע שׂ וּ  ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ואינם רוּ ח בּ בחינת  ואינם אוֹ רוֹ ת  אינם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַההיכלוֹ ת 
בּ בחינת בּ הם ׁש עוֹ מד מי יׁש  וא נׁש ּמ וֹ ת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ בחינת 
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העליוֹ נים , הּמ קוֹ רוֹ ת  כּ ל ׁש ל הנּ וֹ בע מּמ עין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
עד עּמ וֹ . הקּ ד וֹ ׁש ים והאבוֹ ת  הנּ אמן הרוֹ עה קם ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמיּ ד

היּ חוּ ד. סוֹ ד ◌ִ◌ַ◌ָכּ אן

מכּ ל ויהי הקּ דוֹ ׁש  יוֹ מין העּת יק  ה' מלּ פני רצ וֹ ן ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מהכּ ל. נעלם הנּ סּת רים מכּ ל ונסּת ר ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהקּ ד וֹ ׁש ים
הראׁש  וּ למלא וֹ ת  להׁש ּפ יע  מּמ נּ וּ  העליוֹ ן טל ֶׁש יתמ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ
הקּ ד וֹ ׁש  ּת ּפ וּ חין לשׂ דה ׁש פע  וּ להמׁש י אנ ּפ ין זעיר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
מ לּ פני  ויתמ הכּ ל. וּ ב שׂ מחת  בּ רצ וֹ ן ּפ נים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארת 

מכּ ל ה ונסּת ר הקּ ד וֹ ׁש ים, מכּ ל הקּ ד וֹ ׁש  יוֹ מין "הע ּת יק ' ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וחסד , חן, ורחמים רצ וֹ ן מהכּ ל. נעלם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ סּת רים
בּ ני  כּ ל ועל עלי ושׂ מחה, בּ רצ וֹ ן, עליוֹ נה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארה 
ע ּמ וֹ . ישׂ ראל כּ ל ועל אלי, הקרוֹ בים כּ ל ועל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ יתי,
לע וֹ לם , ׁש בּ אוֹ ת הרע וֹ ת  הצּ רוֹ ת  מכּ ל אוֹ תנ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויפדה
וּ מצ וּ קה , צרה בּ לי טוֹ בה וּ פרנסה מזוֹ ן לנוּ  וינּ תן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְויכין
מׁש ּת לׁש לים. מּמ נּ וּ  הּמ זוֹ נוֹ ת  ׁש כּ ל העליוֹ ן, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמהּמ זּ ל
ׁש ל  וּ מהדּ ין הּמ ות ,  מלא וּ מחרב הרע , מעין ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְויּ צּ ילנוּ 
וחיּ ים וחסד , חן נפׁש וֹ תנוּ , וּ לכל לנוּ , וי ּת ן ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵגּ יהנּ וֹ ם.
יהי  כּ ן אמן מלּ פניו , ורחמים, בּ רווח, וּ מזוֹ נוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ֲארכים,

ואמן. אמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָרצ וֹ ן.
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למעלהאמר  בּ תפ לּ וֹ ת , ידי הרימוֹ תי ׁש מע וֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הר  עוֹ מדׁש כּ אׁש ר למעלה, למעלה  העליוֹ ן צ וֹ ן ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לע וֹ לם. כּ לל נתּפ ס וא נ וֹ דע ׁש א הרצוֹ ן אוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעל
הוֹ ציא הראׁש  ואוֹ ת וֹ  למעלה בּ יוֹ תר הּס ת וּ ם ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָהראׁש 
והכּ ל  האיר , מה והאיר נּ וֹ דע, ולא הוֹ ציא, ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה
אחריו לרדּ ף  העליוֹ נה, הּמ ח ׁש בה וּ רצ וֹ ן ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ העלם.
 ֹוּ מּת ו נפרס, אחד  מס כּ עין מּמ נּ וּ . הארה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל
העליוֹ נה הּמ חׁש בה זוּ  רדיפת  ידי על הּמ ס ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ ת וֹ 
מה האיר וּ מזּ ה הּמ ס אוֹ ת וֹ  עד  מגּ יע וא ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַמגּ יע
היה העליוֹ נה הּמ חׁש בה אוֹ ת ּה  וּ כ ׁש ק בּ לה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶהאיר
א המחׁש בה וזוּ  נוֹ דע  ׁש א סת וּ ם בּ אוֹ ר מאיר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָעתיק 
האוֹ ר  אוֹ ת וֹ  הכּ ה אז האוֹ ר, גוֹ דל מיג ואינ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָידע 
מס בּ הארת  הכּ ה נוֹ דעה ׁש א הּמ חׁש בה סוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
ו א נוֹ דע וא וּ מג, יד וּ ע  ׁש אינוֹ  מּמ ה והאיר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָהעוֹ מד 
הכּ ה נוֹ דעה ׁש א הּמ חׁש בה  ׁש ל  האוֹ ר זה ואז ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהת גּ לּ ה

הע וֹ מד בּפ עם הּמ ס בּ הארת  האירוּ ' זה ידי ועל ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
כּ אחד ואלּ וּ כוּ לּ ם היכלוֹ ת ּת ׁש עה ונתקנוּ  ונע שׂ וּ  ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ואינם רוּ ח בּ בחינת  ואינם אוֹ רוֹ ת  אינם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַההיכלוֹ ת 
בּ בחינת בּ הם ׁש עוֹ מד מי יׁש  וא נׁש ּמ וֹ ת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ בחינת 
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כ לּ ם ׁש ע וֹ מדים האוֹ רוֹ ת , ּת ׁש ע  כּ ל ׁש ל הרצוֹ ן ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַחיּ ה.
כּ וּ לּ ם בּ חׁש בּ וֹ נם מהם אחד  ׁש הוּ א הּמ חׁש בה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְבּ כח
בּ מחׁש בה ׁש ע וֹ מדים בּ זמן אחריהם לרדּ ף  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִרוֹ צים
א ואלּ וּ  כּ לל להם נ וֹ דע וא אוֹ ת וֹ  מיגים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְואינם

העליוֹ נה בּ מחׁש בה ו א בּ רצוֹ ן א בּ ּה ק יּ מים ּת וֹ פסים  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הארה סוֹ ד וֹ תמעט כּ ל  נמצאים בּ אלּ וּ  ּת וֹ פסים. ו א ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הּמ חׁש בה מּס וֹ ד  האוֹ רוֹ ת  אוֹ תם וכל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה
כּ וּ לּ ם וּ למּט ה מם בּ ערכּ םהעליוֹ נה, אין נקראים ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מגּ יעים , וא בּ ד קּ וּ ת  האוֹ רוֹ ת  מגּ יעים כּ אן עד ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַסוֹ ף .
ו א רצ וֹ ן ׁש ל הגה כּ אן אין מהוּ תם, נוֹ דעים ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוא
ו א הּמ חׁש בה מאירה כּ אׁש ר מחׁש בה ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהגה
בּ ינה  ֹבּ ת ו ונעלם מתלבּ ׁש  אז מאיר מי לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַנוֹ דע 

למי להאירוּ מאירים עדׁש ראוּ י זה עם זה וּ מתחבּ ר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
כּ אׁש ר  הקּ רבן וּ בסוֹ ד  לאחד  כּ וּ לּ ם  ונח ׁש בים ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כללים
וּ מאירים בּ זה זה נקׁש רים כוּ לּ ם הקּ טרת, עׁש ן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶעוֹ לה
והּמ חׁש בה על יּ ה בּ סוֹ ד  כּ וּ לּ ם עוֹ מדים  אז בּ זה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶזה

וּ מתע ּט ר  מּמ נּ וּ ע וֹ לה ׁש ּמ אירה האוֹ ר זה סוֹ ף . בּ אין  ת  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
עליוֹ נה כּ לל)מח ׁש בה בּ ּה  נוֹ דע  וּ מּמ נּ וּ (ׁש א  סוֹ ף  אין נקרא ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

זה סוֹ ד  ועל ׁש ּמ איר למי וּ מאיר וּ מק יּ ם ונאצל ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
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בּ ע וֹ לם הצּ דּ יקים ׁש ל חלקם וז אׁש רי ע וֹ מד , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ ל
ה בּ א. וּ בעוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה

ל' ּת ּק וּ ן - המׁש יח סוֹ ד
הּמ יםה נּ תיב ּפ ני על מרחפת  אה-י"ם ורוּ ח הני, ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ב) א בּ זמן (בראשית בּ ודּ אי אלּ א ורוּ ח? זּ ה מה ,ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תם על נ וֹ ׁש בת  הזּ וֹ  הרוּ ח לגּ לוּ ת , יוֹ רדת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הכינה
נמצאת ׁש ה כינה מוּ ם בּ ּת וֹ רה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעּס קים
אוֹ תם : ּכ ותאמר ק וֹ ל, נעשׂ ית  הזּ וֹ  והרוּ ח ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם,
ואטוּ מי  העינים סת וּ מי בנחיריהם, ׁש נה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְיׁש נים
בּ לי  לב  לכם ׁש יּ ׁש  הכינה, אל והתע וֹ ררוּ  ק וּ מוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהלּ ב,

ביניכם. והיא אוֹ ת ּה , לדעת  ק וֹ ל השׂ כּ ל - הדּ בר וסוֹ ד  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
קרא, ו)אוֹ מר מ מי (ישעיה ואל עוֹ נ היׁש  נא קרא כּ מוֹ  , ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

הבּ שׂ ר  כּ ל אקרא, מה אוֹ מרת  והיא ּת פנה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִמקּ ד וֹ ׁש ים
חסדּ וֹ  וכל חציר, ׁש א וֹ כלוֹ ת  כּ בהמוֹ ת  הם הכּ ל ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָחציר,
לעצמם. עוֹ שׂ ים ׁש ע וֹ שׂ ים, החסד  כּ ל הדה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ ציץ 
חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפ לּ וּ 
בשׂ ר  כּ י ויּ זכּ ר זמן בּ אוֹ תוֹ  ע וֹ שׂ ים לעצמם - ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים

יׁש וּ ב ו א הוֹ ל רוּ ח לט)הּמ ה עח וזוֹ הי (תהלים לע וֹ לם, ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
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כ לּ ם ׁש ע וֹ מדים האוֹ רוֹ ת , ּת ׁש ע  כּ ל ׁש ל הרצוֹ ן ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַחיּ ה.
כּ וּ לּ ם בּ חׁש בּ וֹ נם מהם אחד  ׁש הוּ א הּמ חׁש בה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְבּ כח
בּ מחׁש בה ׁש ע וֹ מדים בּ זמן אחריהם לרדּ ף  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִרוֹ צים
א ואלּ וּ  כּ לל להם נ וֹ דע וא אוֹ ת וֹ  מיגים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְואינם

העליוֹ נה בּ מחׁש בה ו א בּ רצוֹ ן א בּ ּה ק יּ מים ּת וֹ פסים  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הארה סוֹ ד וֹ תמעט כּ ל  נמצאים בּ אלּ וּ  ּת וֹ פסים. ו א ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הּמ חׁש בה מּס וֹ ד  האוֹ רוֹ ת  אוֹ תם וכל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה
כּ וּ לּ ם וּ למּט ה מם בּ ערכּ םהעליוֹ נה, אין נקראים ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מגּ יעים , וא בּ ד קּ וּ ת  האוֹ רוֹ ת  מגּ יעים כּ אן עד ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַסוֹ ף .
ו א רצ וֹ ן ׁש ל הגה כּ אן אין מהוּ תם, נוֹ דעים ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוא
ו א הּמ חׁש בה מאירה כּ אׁש ר מחׁש בה ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהגה
בּ ינה  ֹבּ ת ו ונעלם מתלבּ ׁש  אז מאיר מי לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַנוֹ דע 

למי להאירוּ מאירים עדׁש ראוּ י זה עם זה וּ מתחבּ ר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
כּ אׁש ר  הקּ רבן וּ בסוֹ ד  לאחד  כּ וּ לּ ם  ונח ׁש בים ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כללים
וּ מאירים בּ זה זה נקׁש רים כוּ לּ ם הקּ טרת, עׁש ן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶעוֹ לה
והּמ חׁש בה על יּ ה בּ סוֹ ד  כּ וּ לּ ם עוֹ מדים  אז בּ זה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶזה

וּ מתע ּט ר  מּמ נּ וּ ע וֹ לה ׁש ּמ אירה האוֹ ר זה סוֹ ף . בּ אין  ת  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
עליוֹ נה כּ לל)מח ׁש בה בּ ּה  נוֹ דע  וּ מּמ נּ וּ (ׁש א  סוֹ ף  אין נקרא ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

זה סוֹ ד  ועל ׁש ּמ איר למי וּ מאיר וּ מק יּ ם ונאצל ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
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בּ ע וֹ לם הצּ דּ יקים ׁש ל חלקם וז אׁש רי ע וֹ מד , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ ל
ה בּ א. וּ בעוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה

ל' ּת ּק וּ ן - המׁש יח סוֹ ד
הּמ יםה נּ תיב ּפ ני על מרחפת  אה-י"ם ורוּ ח הני, ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ב) א בּ זמן (בראשית בּ ודּ אי אלּ א ורוּ ח? זּ ה מה ,ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תם על נ וֹ ׁש בת  הזּ וֹ  הרוּ ח לגּ לוּ ת , יוֹ רדת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הכינה
נמצאת ׁש ה כינה מוּ ם בּ ּת וֹ רה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעּס קים
אוֹ תם : ּכ ותאמר ק וֹ ל, נעשׂ ית  הזּ וֹ  והרוּ ח ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם,
ואטוּ מי  העינים סת וּ מי בנחיריהם, ׁש נה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְיׁש נים
בּ לי  לב  לכם ׁש יּ ׁש  הכינה, אל והתע וֹ ררוּ  ק וּ מוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהלּ ב,

ביניכם. והיא אוֹ ת ּה , לדעת  ק וֹ ל השׂ כּ ל - הדּ בר וסוֹ ד  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
קרא, ו)אוֹ מר מ מי (ישעיה ואל עוֹ נ היׁש  נא קרא כּ מוֹ  , ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

הבּ שׂ ר  כּ ל אקרא, מה אוֹ מרת  והיא ּת פנה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִמקּ ד וֹ ׁש ים
חסדּ וֹ  וכל חציר, ׁש א וֹ כלוֹ ת  כּ בהמוֹ ת  הם הכּ ל ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָחציר,
לעצמם. עוֹ שׂ ים ׁש ע וֹ שׂ ים, החסד  כּ ל הדה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ ציץ 
חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפ לּ וּ 
בשׂ ר  כּ י ויּ זכּ ר זמן בּ אוֹ תוֹ  ע וֹ שׂ ים לעצמם - ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים

יׁש וּ ב ו א הוֹ ל רוּ ח לט)הּמ ה עח וזוֹ הי (תהלים לע וֹ לם, ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
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מן  לוֹ  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י מׁש יח, ׁש ל ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶרוּ חוֹ 
את ׁש עוֹ שׂ ים הם ׁש אלּ וּ  לע וֹ לם, יׁש וּ ב וא ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ חכמת להׁש ּת דּ ל רוֹ צים ו א יבּ ׁש ה, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
י' ׁש היא החכמה , מעין ׁש ּמ סּת לּ ק וגוֹ רמים ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהקּ בּ לה,
עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם אוֹ י יב ׁש ה, ב ' ונׁש ארת  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,
ה זּ וֹ  והרוּ ח בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ ב זּ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוחרב 

הּמ ׁש יח רוּ ח היא והיאׁש ּמ סּת לּ קת ׁש נּ ת בּ אר, כּ מוֹ  , ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
עצה רוּ ח וּ בינה חכמה רוּ ח והיא הקּ ד ׁש , ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַרוּ ח

ויראת  דּ עת רוּ ח ב)ייוּ גב וּ רה, יא .(ישעיה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הגאולה סוד
תמן" והמבואר"בראשית השלם זוהר מתקוני מ"ג תקון

ע"א) פ"ב דף הקדוש (זוהר

ענהואיקלואיראלמעצעקיהניא. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

ויבׁש ,ׁש ית,בּ רא  יחרב נהר וזהוּ  יב"ׁש , את "ר ׁש ם ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה) והיא(שם  יב ׁש  ׁש הוּ א זמן בּ אוֹ ת וֹ  ,ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

ׁש מע ואוֹ מרים בּ יחוּ ד  למּט ה הבּ נים צוֹ וחים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְיבׁש ה,
ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  עוֹ נה. ואין ק וֹ ל ואין כח)ישׂ ראל, א אז (משלי ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

אענה. ו א ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִיקראנני

המגן והמבוארזוהר השלם זוהר מתקוני מ"ג |תקון

עלללנבראאלטבהגלהתרתרקהמדב. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

 מּת וֹ רהוכ וחכמה ק בּ לה ׁש ּת סּת לּ ק  ׁש גּ וֹ רם מי ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש א וג וֹ רם ׁש בּ כתב , וּ מּת וֹ רה ּפ ה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על
בּ ּת וֹ רה פ ׁש ט אלּ א ׁש אין ואוֹ מרים בהן, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת דּ לוּ 
מאוֹ ת וֹ  הּמ עין את  יסלּ ק  ה וּ א כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב ּת למוּ ד ,
ו א בעוֹ לם נברא ׁש א טוֹ ב  לוֹ , אוֹ י גן. וּ מאוֹ ת וֹ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָנהר
ּפ ה , ׁש בּ על ותוֹ רה ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה אוֹ ת ּה  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִילמד
וגוֹ רם ובהוּ , לתהוּ  הע וֹ לם החזיר כּ אלּ וּ  לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש נּ חׁש ב 

הגּ לוּ ת . ואר בּ עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹעני

למדאהעבראתמתזוה"קהללמדמתחילאג. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וכ וּ 'ויּ אמר דּ ׁש א הארץ  ּת דׁש א א אהי"ם (בראשית  ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
לוֹ ,יא) קרא והרי אבּ א, אלעזר: רבּ י ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

מאיפה לּמ דיבּ ׁש ה,  ּכ בּ ני, ל וֹ : אמר הארץ ? ּת ד ׁש א ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
בּ ת ׁש וּ בה , יחזר אדם ׁש אם הע וֹ לם, בּ ני לכל ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה
ק וֹ רא יבּ ׁש ה היתה וּ מה ׁש הסּת לּ ק , הּמ עין ל ּה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמוֹ ריד 
מקוה לוֹ  קרא ויבׁש  חרב  ׁש היה ולנּ הר ארץ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלּה 

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ויּמ ים, י)הּמ ים ליּ בּ ׁש ה(שם אהי"ם ויּ קרא ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ קראת זמן בּ אוֹ תוֹ  יּמ ים. קרא הּמ ים וּ למקוה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶארץ
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מן  לוֹ  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י מׁש יח, ׁש ל ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶרוּ חוֹ 
את ׁש עוֹ שׂ ים הם ׁש אלּ וּ  לע וֹ לם, יׁש וּ ב וא ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ חכמת להׁש ּת דּ ל רוֹ צים ו א יבּ ׁש ה, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
י' ׁש היא החכמה , מעין ׁש ּמ סּת לּ ק וגוֹ רמים ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהקּ בּ לה,
עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם אוֹ י יב ׁש ה, ב ' ונׁש ארת  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,
ה זּ וֹ  והרוּ ח בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ ב זּ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוחרב 

הּמ ׁש יח רוּ ח היא והיאׁש ּמ סּת לּ קת ׁש נּ ת בּ אר, כּ מוֹ  , ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
עצה רוּ ח וּ בינה חכמה רוּ ח והיא הקּ ד ׁש , ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַרוּ ח

ויראת  דּ עת רוּ ח ב)ייוּ גב וּ רה, יא .(ישעיה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הגאולה סוד
תמן" והמבואר"בראשית השלם זוהר מתקוני מ"ג תקון

ע"א) פ"ב דף הקדוש (זוהר

ענהואיקלואיראלמעצעקיהניא. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

ויבׁש ,ׁש ית,בּ רא  יחרב נהר וזהוּ  יב"ׁש , את "ר ׁש ם ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה) והיא(שם  יב ׁש  ׁש הוּ א זמן בּ אוֹ ת וֹ  ,ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

ׁש מע ואוֹ מרים בּ יחוּ ד  למּט ה הבּ נים צוֹ וחים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְיבׁש ה,
ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  עוֹ נה. ואין ק וֹ ל ואין כח)ישׂ ראל, א אז (משלי ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

אענה. ו א ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִיקראנני

המגן והמבוארזוהר השלם זוהר מתקוני מ"ג |תקון

עלללנבראאלטבהגלהתרתרקהמדב. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

 מּת וֹ רהוכ וחכמה ק בּ לה ׁש ּת סּת לּ ק  ׁש גּ וֹ רם מי ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש א וג וֹ רם ׁש בּ כתב , וּ מּת וֹ רה ּפ ה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על
בּ ּת וֹ רה פ ׁש ט אלּ א ׁש אין ואוֹ מרים בהן, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת דּ לוּ 
מאוֹ ת וֹ  הּמ עין את  יסלּ ק  ה וּ א כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב ּת למוּ ד ,
ו א בעוֹ לם נברא ׁש א טוֹ ב  לוֹ , אוֹ י גן. וּ מאוֹ ת וֹ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָנהר
ּפ ה , ׁש בּ על ותוֹ רה ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה אוֹ ת ּה  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִילמד
וגוֹ רם ובהוּ , לתהוּ  הע וֹ לם החזיר כּ אלּ וּ  לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש נּ חׁש ב 

הגּ לוּ ת . ואר בּ עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹעני

למדאהעבראתמתזוה"קהללמדמתחילאג. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וכ וּ 'ויּ אמר דּ ׁש א הארץ  ּת דׁש א א אהי"ם (בראשית  ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
לוֹ ,יא) קרא והרי אבּ א, אלעזר: רבּ י ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

מאיפה לּמ דיבּ ׁש ה,  ּכ בּ ני, ל וֹ : אמר הארץ ? ּת ד ׁש א ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
בּ ת ׁש וּ בה , יחזר אדם ׁש אם הע וֹ לם, בּ ני לכל ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה
ק וֹ רא יבּ ׁש ה היתה וּ מה ׁש הסּת לּ ק , הּמ עין ל ּה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמוֹ ריד 
מקוה לוֹ  קרא ויבׁש  חרב  ׁש היה ולנּ הר ארץ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלּה 

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ויּמ ים, י)הּמ ים ליּ בּ ׁש ה(שם אהי"ם ויּ קרא ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ קראת זמן בּ אוֹ תוֹ  יּמ ים. קרא הּמ ים וּ למקוה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶארץ
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הארץ , ּת ד ׁש א אהי"ם ויּ אמר בּ וֹ ? כּ ת וּ ב  מה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶארץ,
נׁש מוֹ ת , ׁש הן וּ פרוֹ ת  זרעים ע "ב)להוֹ ציא פב אחד(דף כּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ואלּ וּ  כבוֹ ד וֹ , מ כּ ּס א ׁש נּ גזרוּ  הנּ ׁש מוֹ ת  אלּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְלמינהוּ ,
ׁש נּ גזרוּ  הנּ פׁש וֹ ת  ואלּ וּ  מּמ לאכים, ׁש נּ גזרוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶרוּ חוֹ ת 
אחד כּ ל את  למינהוּ  הוֹ ציא אחד  כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵמהאוֹ פ נּ ים,
בּ ת זוֹ  - ּפ רי ע שׂ ה חכם, תלמיד זה - ּפ רי עץ ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.

כּ ראוּ י אחד  לכל למינו )זוּ גוֹ , הוציא אחד .(כל ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

גגדלהמתהת"חד. זהראיתר, למד אינ ְְִִֵֵֵֵֶַָָ

זהועוֹ ד , - ּפ רי עשׂ ה האמצעי, הע ּמ וּ ד זה - ּפ רי עץ ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
הכינה , זוֹ  - הארץ  על בוֹ  זרעוֹ  אׁש ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַצ דּ יק,
ּפ ריה ׁש ל הּמ צוה וכאן בּ ּה , נכללים הזּ רעים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
תהוּ  א ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  וּ זרעים, ּפ רוֹ ת  לעשׂ וֹ ת  ֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְורביה,
ורביה , מּפ ריה ׁש ּמ ת בּ ּט ל וּ מי יצרּה , לׁש בת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבראּה 
מּמ נּ ה וּ מוֹ נע יבּ ׁש ה, ארץ אוֹ ת ּה  את  החזיר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
ּפ וֹ גם למּט ה ׁש ּפ וֹ גם מי דר גּ ת וֹ , לפי אחד  כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכ וֹ ת,

נ ׁש מת וֹ . ׁש נּ גזרה הּמ קוֹ ם את  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
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זה ,ׁש ית,בּ רא  כּ גוֹ ן ׁש בּ "ת , ׁש ם ּת ר "י, ׁש ם ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ׁש ּת י  והן ׁש ּת "י, בּ ר"א - ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש י"ת 

נאמר עליהם לא)ׁש בּ ת וֹ ת , ישׂ ראל (שמות בני "וׁש מרוּ  : ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ּפ עמים ׁש ּת י וג וֹ מר, הבּ ת" את  לעשׂ וֹ ת  הבּ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶאת 
והּת חּת וֹ נה. העליוֹ נה הכינה כּ נגד ׁש בּ ת , כּ אן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהזכּ יר
ׁש ע וֹ שׂ ה מי הוּ א זכּ אי אלּ א לדרתם? מהוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ"לדרתם",
יצר  מם וּ מת ּפ נּ ה הלּ ב, בּ ּת י  בּ ׁש ני בּ ׁש בּ ת דּ ירה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָלהם
צ דּ יק , זה עוֹ לם', 'בּ רית  ׁש בּ ת, ח לּ וּ ל ׁש הוּ א ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהרע
ואחד אוֹ ת וֹ , למלּ א אחד  עליו, ׁש ניהם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ׁש וֹ רים 
– כּ ליוֹ ת  ׁש ּת י כּ נגד הם ישׂ ראל בּ ני מּמ נּ וּ . ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתמלּ א
עּמ וּ ד - סבא לישׂ ראל בּ נים והוֹ ד , נצח ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְּפ נימיּ וּ ת 
ׁש ביעי  ׁש ביעי ּפ עמים ׁש ׁש  תפארת , - ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי
יוֹ צא "ונ"הר ׁש בּ ת  ענג האב וֹ ת , ׁש ׁש ת א לּ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביעי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

הגּ "ן" את  להׁש ק וֹ ת  י)מעד "ן ב נהר (בראשית יׁש  ונהר, . ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הנּ קרא נהר ויׁש  ּפ לגיו, נהר הנּ קרא נהר יׁש  נהר, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְויׁש 

נאמר עליו  עליוֹ ן עדן קד וּ מים, סד)נחל  א(ישעיה "עין ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌
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הארץ , ּת ד ׁש א אהי"ם ויּ אמר בּ וֹ ? כּ ת וּ ב  מה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶארץ,
נׁש מוֹ ת , ׁש הן וּ פרוֹ ת  זרעים ע "ב)להוֹ ציא פב אחד(דף כּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ואלּ וּ  כבוֹ ד וֹ , מ כּ ּס א ׁש נּ גזרוּ  הנּ ׁש מוֹ ת  אלּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְלמינהוּ ,
ׁש נּ גזרוּ  הנּ פׁש וֹ ת  ואלּ וּ  מּמ לאכים, ׁש נּ גזרוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶרוּ חוֹ ת 
אחד כּ ל את  למינהוּ  הוֹ ציא אחד  כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵמהאוֹ פ נּ ים,
בּ ת זוֹ  - ּפ רי ע שׂ ה חכם, תלמיד זה - ּפ רי עץ ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.

כּ ראוּ י אחד  לכל למינו )זוּ גוֹ , הוציא אחד .(כל ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

גגדלהמתהת"חד. זהראיתר, למד אינ ְְִִֵֵֵֵֶַָָ

זהועוֹ ד , - ּפ רי עשׂ ה האמצעי, הע ּמ וּ ד זה - ּפ רי עץ ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
הכינה , זוֹ  - הארץ  על בוֹ  זרעוֹ  אׁש ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַצ דּ יק,
ּפ ריה ׁש ל הּמ צוה וכאן בּ ּה , נכללים הזּ רעים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
תהוּ  א ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  וּ זרעים, ּפ רוֹ ת  לעשׂ וֹ ת  ֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְורביה,
ורביה , מּפ ריה ׁש ּמ ת בּ ּט ל וּ מי יצרּה , לׁש בת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבראּה 
מּמ נּ ה וּ מוֹ נע יבּ ׁש ה, ארץ אוֹ ת ּה  את  החזיר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
ּפ וֹ גם למּט ה ׁש ּפ וֹ גם מי דר גּ ת וֹ , לפי אחד  כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכ וֹ ת,

נ ׁש מת וֹ . ׁש נּ גזרה הּמ קוֹ ם את  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
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זה ,ׁש ית,בּ רא  כּ גוֹ ן ׁש בּ "ת , ׁש ם ּת ר "י, ׁש ם ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ׁש ּת י  והן ׁש ּת "י, בּ ר"א - ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש י"ת 

נאמר עליהם לא)ׁש בּ ת וֹ ת , ישׂ ראל (שמות בני "וׁש מרוּ  : ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ּפ עמים ׁש ּת י וג וֹ מר, הבּ ת" את  לעשׂ וֹ ת  הבּ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶאת 
והּת חּת וֹ נה. העליוֹ נה הכינה כּ נגד ׁש בּ ת , כּ אן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהזכּ יר
ׁש ע וֹ שׂ ה מי הוּ א זכּ אי אלּ א לדרתם? מהוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌ְ◌ַ◌ָֹֹ◌ְ"לדרתם",
יצר  מם וּ מת ּפ נּ ה הלּ ב, בּ ּת י  בּ ׁש ני בּ ׁש בּ ת דּ ירה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָלהם
צ דּ יק , זה עוֹ לם', 'בּ רית  ׁש בּ ת, ח לּ וּ ל ׁש הוּ א ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהרע
ואחד אוֹ ת וֹ , למלּ א אחד  עליו, ׁש ניהם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ׁש וֹ רים 
– כּ ליוֹ ת  ׁש ּת י כּ נגד הם ישׂ ראל בּ ני מּמ נּ וּ . ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתמלּ א
עּמ וּ ד - סבא לישׂ ראל בּ נים והוֹ ד , נצח ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְּפ נימיּ וּ ת 
ׁש ביעי  ׁש ביעי ּפ עמים ׁש ׁש  תפארת , - ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי
יוֹ צא "ונ"הר ׁש בּ ת  ענג האב וֹ ת , ׁש ׁש ת א לּ וּ  ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביעי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

הגּ "ן" את  להׁש ק וֹ ת  י)מעד "ן ב נהר (בראשית יׁש  ונהר, . ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הנּ קרא נהר ויׁש  ּפ לגיו, נהר הנּ קרא נהר יׁש  נהר, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְויׁש 

נאמר עליו  עליוֹ ן עדן קד וּ מים, סד)נחל  א(ישעיה "עין ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌
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היּ וֹ צא ו', אוֹ ת  ה וּ א ה נּ הר זה ," זוּ לת אהי"ם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ָראתה
חכמה – אבּ א בּ ין ועוֹ בר א', אוֹ ת  ׁש הוּ א העליוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵמעדן
עד וּ מ גּ יע  ׁש נה , מאוֹ ת  חמׁש  והוֹ ל בּ ינה – ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְואּמ א
- לג נּ ה מׁש קה וּ מם ׁש ביעי, ׁש ה וּ א יסוֹ ד – ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק 
מי  הוּ א זכּ אי הּת חּת וֹ נה. הכינה ׁש היא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַמלכוּ ת ,
ׁש ם יתקרב  ׁש א הלּ ב, ׁש הוּ א לׁש בּ ת, דּ ירה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש וֹ מר

ׁש  הּמ רה וכעס הּט חוֹ ל ׁש עליהעצב  הגּ יהנּ ם, אׁש  היא ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
לה)נאמר מוֹ ׁש בוֹ תיכם(שמות  בּ כל אׁש  תבערוּ  "א : ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌

כּ אלּ וּ  ׁש כּ וֹ עס מי ׁש כּ ל ו דּ אי, הוּ א  וכ הבּ ת ", ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם
את חסר מדליק  מלאכוֹ ת  ארבּ עים הגּ יהנּ ם. ׁש ל האׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

בּ ׁש בּ ת , אחת  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים כּ נגד  הן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַאחת ,
ועשׂ רה לחוּ ה, וע שׂ רה אדם, ׁש לּ קה עשׂ רה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְוהם
בּ עלי  אמרוּ  זה  וּ בגלל לאדמה, ות ׁש עה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלנּ חׁש ,
הן  הּמ לאכ וֹ ת  ׁש אלּ וּ  בּ ׁש בּ ת , לוֹ קין אין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה
הבּ ת יציאוֹ ת  מלקיּ וֹ ת . כּ נגד  לישׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶנחׁש ב וֹ ת 
אחת , בּ בת  אוֹ תם ׁש עוֹ שׂ ה והנּ חה, עקירה הם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְׁש ּת ים,
למקוֹ מוֹ  מחוּ ץ אוֹ ת וֹ  וּ מנּ יח מּמ ק וֹ מוֹ  חפץ  ׁש ע וֹ קר ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
אוֹ ת ׁש הוּ א החיּ ים, אילן את  עקר כּ אלּ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵוּ מרׁש וּ ת וֹ ,
זה , את  ׁש עוֹ שׂ ה מי נכריּ ה. בּ רׁש וּ ת אוֹ ת וֹ  והנּ יח ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ רית ,
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בּ רׁש וּ ת וּ מנּ יחּה  ׁש לּ ּה  מרׁש וּ ת  נׁש מתוֹ  לעקוֹ ר ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵגּ וֹ רם
ׁש נּ עקרוּ  לישׂ ראל גרם וזה וּ טחוֹ ל, מרה ׁש היא ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת ,
רׁש וּ ת ׁש היא נכריּ ה, לארץ וגל וּ  ישׂ ראל ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵמארץ
ׁש לּ וֹ  קד ׁש  בּ רית  בּ אוֹ ת ׁש ּמ וֹ על מי הוּ א וכ ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים,

לרׁש  כּ ח טחוֹ ל,וּ מעביר הוּ א ׁש בּ תא"י נכריּ ה. וּ ת  ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
נאמר: עליו ׁש בּ תא"י ומרה, רעה אה - ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַחּמ "ה,
נחׁש ים אבל בּ וֹ  אין מים מים", בּ וֹ  אין רק  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ"והבּ וֹ ר
והסּפ ד וקינה וצּמ אוֹ ן רעב  והוּ א בּ וֹ , יׁש  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְועקרבּ ים
לישׂ ראל, גלוּ ת  והיא אפלה, - וערפל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוחׁש כה
ּפ רׁש וּ ה , והרי בּ כּ ל, ׁש נּ וּ י לּה  לעשׂ וֹ ת  ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְוּ צריכים
א וכאׁש ר בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר ׁש הוּ א חל ׁש ל ד בּ וּ ר ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְוהוּ א
ה פחה כּ מוֹ  בּ וֹ רחת , היא ׁש ם, לׁש רוֹ ת  מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵמוֹ צאת 
אנכי  גּ ברּת י שׂ רי "מּפ ני בּ ּה : ׁש נּ אמר אברהם ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
,"רגלי מעל נעלי "ׁש ל נאמר: עליו  טחוֹ ל ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹבּ רחת ".
אּת ה אׁש ר ה ּמ קוֹ ם כּ י סרוּ חה, טּפ ה ׁש ל מטנּ ף ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַנעל 
אוֹ מרת ועליו  ׁש בּ ת , זה הוּ א, קד ׁש  אדמת  עליו  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵעוֹ מד
אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י את  "ּפ ׁש טּת י ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה:
בּ ן   צרי זה וּ מּפ ני אטנּ פם", איככה רגלי את  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָרחצּת י
וצרי וּ ב ּמ אכלים, בּ נּ ר בּ לּ בוּ ׁש ים, לׁש נּ וֹ ת  בּ ׁש בּ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם 
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היּ וֹ צא ו', אוֹ ת  ה וּ א ה נּ הר זה ," זוּ לת אהי"ם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ָראתה
חכמה – אבּ א בּ ין ועוֹ בר א', אוֹ ת  ׁש הוּ א העליוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵמעדן
עד וּ מ גּ יע  ׁש נה , מאוֹ ת  חמׁש  והוֹ ל בּ ינה – ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְואּמ א
- לג נּ ה מׁש קה וּ מם ׁש ביעי, ׁש ה וּ א יסוֹ ד – ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק 
מי  הוּ א זכּ אי הּת חּת וֹ נה. הכינה ׁש היא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַמלכוּ ת ,
ׁש ם יתקרב  ׁש א הלּ ב, ׁש הוּ א לׁש בּ ת, דּ ירה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש וֹ מר

ׁש  הּמ רה וכעס הּט חוֹ ל ׁש עליהעצב  הגּ יהנּ ם, אׁש  היא ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
לה)נאמר מוֹ ׁש בוֹ תיכם(שמות  בּ כל אׁש  תבערוּ  "א : ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌

כּ אלּ וּ  ׁש כּ וֹ עס מי ׁש כּ ל ו דּ אי, הוּ א  וכ הבּ ת ", ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם
את חסר מדליק  מלאכוֹ ת  ארבּ עים הגּ יהנּ ם. ׁש ל האׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

בּ ׁש בּ ת , אחת  חסר מלקיּ וֹ ת  ארבּ עים כּ נגד  הן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַאחת ,
ועשׂ רה לחוּ ה, וע שׂ רה אדם, ׁש לּ קה עשׂ רה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְוהם
בּ עלי  אמרוּ  זה  וּ בגלל לאדמה, ות ׁש עה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלנּ חׁש ,
הן  הּמ לאכ וֹ ת  ׁש אלּ וּ  בּ ׁש בּ ת , לוֹ קין אין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה
הבּ ת יציאוֹ ת  מלקיּ וֹ ת . כּ נגד  לישׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶנחׁש ב וֹ ת 
אחת , בּ בת  אוֹ תם ׁש עוֹ שׂ ה והנּ חה, עקירה הם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְׁש ּת ים,
למקוֹ מוֹ  מחוּ ץ אוֹ ת וֹ  וּ מנּ יח מּמ ק וֹ מוֹ  חפץ  ׁש ע וֹ קר ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
אוֹ ת ׁש הוּ א החיּ ים, אילן את  עקר כּ אלּ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵוּ מרׁש וּ ת וֹ ,
זה , את  ׁש עוֹ שׂ ה מי נכריּ ה. בּ רׁש וּ ת אוֹ ת וֹ  והנּ יח ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ רית ,
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בּ רׁש וּ ת וּ מנּ יחּה  ׁש לּ ּה  מרׁש וּ ת  נׁש מתוֹ  לעקוֹ ר ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵגּ וֹ רם
ׁש נּ עקרוּ  לישׂ ראל גרם וזה וּ טחוֹ ל, מרה ׁש היא ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת ,
רׁש וּ ת ׁש היא נכריּ ה, לארץ וגל וּ  ישׂ ראל ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵמארץ
ׁש לּ וֹ  קד ׁש  בּ רית  בּ אוֹ ת ׁש ּמ וֹ על מי הוּ א וכ ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים,

לרׁש  כּ ח טחוֹ ל,וּ מעביר הוּ א ׁש בּ תא"י נכריּ ה. וּ ת  ַ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
נאמר: עליו ׁש בּ תא"י ומרה, רעה אה - ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַחּמ "ה,
נחׁש ים אבל בּ וֹ  אין מים מים", בּ וֹ  אין רק  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ"והבּ וֹ ר
והסּפ ד וקינה וצּמ אוֹ ן רעב  והוּ א בּ וֹ , יׁש  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְועקרבּ ים
לישׂ ראל, גלוּ ת  והיא אפלה, - וערפל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוחׁש כה
ּפ רׁש וּ ה , והרי בּ כּ ל, ׁש נּ וּ י לּה  לעשׂ וֹ ת  ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְוּ צריכים
א וכאׁש ר בּ ׁש בּ ת , אסוּ ר ׁש הוּ א חל ׁש ל ד בּ וּ ר ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְוהוּ א
ה פחה כּ מוֹ  בּ וֹ רחת , היא ׁש ם, לׁש רוֹ ת  מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵמוֹ צאת 
אנכי  גּ ברּת י שׂ רי "מּפ ני בּ ּה : ׁש נּ אמר אברהם ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
,"רגלי מעל נעלי "ׁש ל נאמר: עליו  טחוֹ ל ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹבּ רחת ".
אּת ה אׁש ר ה ּמ קוֹ ם כּ י סרוּ חה, טּפ ה ׁש ל מטנּ ף ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַנעל 
אוֹ מרת ועליו  ׁש בּ ת , זה הוּ א, קד ׁש  אדמת  עליו  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵעוֹ מד
אלבּ ׁש נּ ה , איככה כּ ּת נ ּת י את  "ּפ ׁש טּת י ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה:
בּ ן   צרי זה וּ מּפ ני אטנּ פם", איככה רגלי את  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָרחצּת י
וצרי וּ ב ּמ אכלים, בּ נּ ר בּ לּ בוּ ׁש ים, לׁש נּ וֹ ת  בּ ׁש בּ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם 
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מוֹ סיפים הּמ וֹ סיף, וכל הקּ דׁש , על מחל מוֹ סיף  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 
אוֹ תּה  לוֹ  מפסידים הגּ וֹ רע  וכל  בּ ׁש בּ ת , יתרה נפ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶלוֹ 
נפׁש  לוֹ  מוֹ סיפים הּמ וֹ סיף , וכל ו ׁש לוֹ ם חס יתרה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 

בּ ׁש בּ ת . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְיתרה


עוֹ לם לבּ וֹ רא הוֹ דיה ּת פילת

נר ,לע  אד ה א, ר ד ה לכיה מלכי  ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמל
,לע .דה ל  ֶָָ

ל .אנידה  מדה לפני א עומד/ת  ְְֲִֶֶֶַָָ
אני ה  לע ת כאפס  אי יהיה אמר אני מה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻוכל

. ל להדת צריכ/ה ְְֱֶֶאמת
. ל להדת צריכ/ה אני הל על  ְְֲֲִֵַַֹהרי

.ברחמי חסד ,ח לי נת הל ,מ ה ל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹי
ע ל.דה   ברי ה ל על  ְִַַָָָָָ
י,דה  מכ לי, עזר עמי רבבת רי רב  על  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

אתי, ריפאת א תי  ח אתי,  לה א תי עְְְִִִִִִִִַַַָָָָה
מיד. א י אה דה אתי, עדדת  עלי, מרְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ

המגן עולםזוהר לבורא הודיה |תפילת

לעתדה  ח  מצ ת , לעת ח  לי תנ א ה ְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹ
להתל. וח ,ביט  יְְְֲִִִֵַַַֹמע

לדה  להיד ידעי ולא לי עזר עמיה ל על  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ
ָדה.

ורגע.דה  רגע כל ע י עה אה   החסדי ל  על  ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נושמ /ת.דה  אני נימה נימה ל על  ְְֲִִִֶַָָָָ

ה ברי דה  ל על    ,לכיה מלכי מל ל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אי.לי ִֵֶ

א דה  אפיל לט בתי הל כי , לפעמי לי ה ְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָ
יודע /ת אני לב עמק לטבתי, ה ראיתי מיד  ְְֲִִִִִֶֶֶָָָָֹלא
עב רי, יתר  הב  הבר ה א מ יע מה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָל
מד קת רטית  החה בילי, מיחד נעה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֻֻוה א 

לעת. יכל לכיה מלכי  מל רק מ ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻמלמת,

להערידה  יודע/ת אני  רק י לי, קה פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָ
הב, ֶַאת 

הא ר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי 

לי.דה  ת פלאיה י הח על  ְִִִִֶַַַַַָָָָ

נתדה  אה ה ל  את י לי ,  קט הכי הבר על ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
אחר. אחד  א ולא ְִֵֶַַָֹלי
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מוֹ סיפים הּמ וֹ סיף, וכל הקּ דׁש , על מחל מוֹ סיף  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 
אוֹ תּה  לוֹ  מפסידים הגּ וֹ רע  וכל  בּ ׁש בּ ת , יתרה נפ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶלוֹ 
נפׁש  לוֹ  מוֹ סיפים הּמ וֹ סיף , וכל ו ׁש לוֹ ם חס יתרה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפ ׁש 

בּ ׁש בּ ת . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְיתרה


עוֹ לם לבּ וֹ רא הוֹ דיה ּת פילת

נר ,לע  אד ה א, ר ד ה לכיה מלכי  ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמל
,לע .דה ל  ֶָָ

ל .אנידה  מדה לפני א עומד/ת  ְְֲִֶֶֶַָָ
אני ה  לע ת כאפס  אי יהיה אמר אני מה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻוכל

. ל להדת צריכ/ה ְְֱֶֶאמת
. ל להדת צריכ/ה אני הל על  ְְֲֲִֵַַֹהרי

.ברחמי חסד ,ח לי נת הל ,מ ה ל  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹי
ע ל.דה   ברי ה ל על  ְִַַָָָָָ
י,דה  מכ לי, עזר עמי רבבת רי רב  על  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

אתי, ריפאת א תי  ח אתי,  לה א תי עְְְִִִִִִִִַַַָָָָה
מיד. א י אה דה אתי, עדדת  עלי, מרְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ

המגן עולםזוהר לבורא הודיה |תפילת

לעתדה  ח  מצ ת , לעת ח  לי תנ א ה ְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹ
להתל. וח ,ביט  יְְְֲִִִֵַַַֹמע

לדה  להיד ידעי ולא לי עזר עמיה ל על  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ
ָדה.

ורגע.דה  רגע כל ע י עה אה   החסדי ל  על  ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נושמ /ת.דה  אני נימה נימה ל על  ְְֲִִִֶַָָָָ

ה ברי דה  ל על    ,לכיה מלכי מל ל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אי.לי ִֵֶ

א דה  אפיל לט בתי הל כי , לפעמי לי ה ְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָ
יודע /ת אני לב עמק לטבתי, ה ראיתי מיד  ְְֲִִִִִֶֶֶָָָָֹלא
עב רי, יתר  הב  הבר ה א מ יע מה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָל
מד קת רטית  החה בילי, מיחד נעה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֻֻוה א 

לעת. יכל לכיה מלכי  מל רק מ ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻמלמת,

להערידה  יודע/ת אני  רק י לי, קה פעמי ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָ
הב, ֶַאת 

הא ר. את  להערי אפר ח מצאי רק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹי 

לי.דה  ת פלאיה י הח על  ְִִִִֶַַַַַָָָָ

נתדה  אה ה ל  את י לי ,  קט הכי הבר על ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
אחר. אחד  א ולא ְִֵֶַַָֹלי
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י.דה  הפ ת את מע א ה ְִִֵֶֶַַַָָָ
! לע לי,רא  מעמקי סליחה  מ מבקש /ת אני  ְְְֲִִִִִִֵֵֵָָ

  במק לי, ת מה את הערכ י א   עמי הי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹא
התל נני. רק דה,  ל ְְְִִַַַָלמר

להע ל  אד וא ה  ואפר  עפר  רחקאני אל  אא , ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
!!!ללע ְִִֶָמי

כ "ו) ס ' (צּואה העב ֹודה  וׁשרׁש יס ֹוד הסה"ק  ע"ּפ  ָ ָ ַ ָ ֲ ָ ֶֹ ְ ְ ִ ַ ַ ְמבּוסס

הּזֹו הּקד ֹוׁשה הּתפּלה את ּולהפיץ  לפרסם ּגד ֹולה  ַ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַ ֶ ִ ָ ְ ֵ ְ ַ ְ ָ ְ ָ ְ ִמצוה


הכללי תיקון

זה: אומרי חול ביו תהלי אמירת קוד

מלּ פנייהי וא הי יאהדונהייהורצ וֹ ן אהינוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
אחריו וּ בזרע וֹ  עב דּ וֹ  בּ דוד  הבּ וֹ חר  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ ,
אל  בּ רחמים ׁש ּת פן ות ׁש בּ חוֹ ת  בּ ׁש יר וֹ ת  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוהבּ וֹ חר
דּ וד אמרם כּ אלּ וּ  ׁש אקרא תהלּ ים מזמוֹ רי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְקריאת 
ויעמד עלינוּ , יגן זכוּ ת וֹ  בּ עצמוֹ , הלוֹ ם עליו ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ואוֹ ת יּ וֹ תיהם ּת ב וֹ תיהם וּ זכ וּ ת  תהלּ ים ּפ סוּ קי זכ וּ ת  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָלנוּ 
מהם היּ וֹ צאים והמוֹ ת וטעמיהם ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌◌ְוּ נקדּ וֹ תיהם

המגן הכלליזוהר |תיקון 

ועונוֹ תינוּ  ּפ ׁש עינוּ  לכ ּפ ר  תב וֹ ת , וּ מּס וֹ פי תבוֹ ת  ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵמראׁש י
החוֹ חים כּ ל וּ להכרית  עריצים וּ לזּמ ר ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְוחּט אתינוּ 
וּ לחבּ ר  העליוֹ נה הוֹ ׁש נּ ה את  הּס וֹ בבים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְוהקּ וֹ צים
וּ מם ורע וּ ת  ואחוה  בּ אהבה דּ וֹ ד ּה  עם נע וּ רים ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵאׁש ת 
מעונוֹ תינוּ  לטהרנ וּ  וּ נׁש מה  רוּ ח לנפ ׁש  ׁש פע לנ וּ   ִיּמ ׁש◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵֹ◌
לדוד ׁש ּס לחּת  כּ מוֹ  ּפ ׁש עינוּ  וּ לכ ּפ ר חּט אתינ וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְולסלוח

גּ ם ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לפני אלּ וּ  מזמוֹ רים יהו ׁש אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌
ּת קּ חנוּ יאהדונהי ואל תמוּ ת . א  חּט את ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶהעביר

בּ אפן  ׁש נוֹ תינוּ  מאת  עד זמנּ נ וּ  קדם הזּ ה ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵמהעוֹ לם
עליו הּמ ל דּ וד  וּ זכ וּ ת ׁש חתנוּ . אׁש ר את  לת קּ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש נּ וּ כל
ׁש וּ בנוּ  עד   אּפ ׁש ּת ארי וּ בעדנ וּ  עלינוּ  יגן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהלוֹ ם
חנּ ם מּת נת וּ מאוֹ צר לפני ׁש למה בּ ת ׁש וּ בה ֵאלי◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
אׁש ר  את  ורחמּת י אחן אׁש ר את  וחנּ וֹ תי כּ דכתיב  ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָחנּ נוּ 
הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש ירה לפני אוֹ מרים ׁש אנוּ  וּ כׁש ם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲארחם.

לפני לוֹ מר נזכּ ה  ּכ ׁש יר יאהדונהייהו אהינ וּ  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌
ּת ה לּ ים אמירת  ידי ועל הבּ א. לעוֹ לם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש בחה

בּ ג  נעים בּ ק וֹ ל ולׁש יר הרוֹ ן חב צּ לת  ילתּת תע וֹ רר ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
אהינוּ  בּ בית  והדר הוֹ ד  לּה  נּת ן הלּ בנוֹ ן כּ בוֹ ד  ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְורנּ ן
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י.דה  הפ ת את מע א ה ְִִֵֶֶַַַָָָ
! לע לי,רא  מעמקי סליחה  מ מבקש /ת אני  ְְְֲִִִִִִֵֵֵָָ

  במק לי, ת מה את הערכ י א   עמי הי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹא
התל נני. רק דה,  ל ְְְִִַַַָלמר

להע ל  אד וא ה  ואפר  עפר  רחקאני אל  אא , ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
!!!ללע ְִִֶָמי

כ "ו) ס ' (צּואה העב ֹודה  וׁשרׁש יס ֹוד הסה"ק  ע"ּפ  ָ ָ ַ ָ ֲ ָ ֶֹ ְ ְ ִ ַ ַ ְמבּוסס

הּזֹו הּקד ֹוׁשה הּתפּלה את ּולהפיץ  לפרסם ּגד ֹולה  ַ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַ ֶ ִ ָ ְ ֵ ְ ַ ְ ָ ְ ָ ְ ִמצוה


הכללי תיקון

זה: אומרי חול ביו תהלי אמירת קוד

מלּ פנייהי וא הי יאהדונהייהורצ וֹ ן אהינוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
אחריו וּ בזרע וֹ  עב דּ וֹ  בּ דוד  הבּ וֹ חר  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲאבוֹ תינוּ ,
אל  בּ רחמים ׁש ּת פן ות ׁש בּ חוֹ ת  בּ ׁש יר וֹ ת  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוהבּ וֹ חר
דּ וד אמרם כּ אלּ וּ  ׁש אקרא תהלּ ים מזמוֹ רי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְקריאת 
ויעמד עלינוּ , יגן זכוּ ת וֹ  בּ עצמוֹ , הלוֹ ם עליו ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ואוֹ ת יּ וֹ תיהם ּת ב וֹ תיהם וּ זכ וּ ת  תהלּ ים ּפ סוּ קי זכ וּ ת  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָלנוּ 
מהם היּ וֹ צאים והמוֹ ת וטעמיהם ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌◌ְוּ נקדּ וֹ תיהם
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ועונוֹ תינוּ  ּפ ׁש עינוּ  לכ ּפ ר  תב וֹ ת , וּ מּס וֹ פי תבוֹ ת  ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵמראׁש י
החוֹ חים כּ ל וּ להכרית  עריצים וּ לזּמ ר ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְוחּט אתינוּ 
וּ לחבּ ר  העליוֹ נה הוֹ ׁש נּ ה את  הּס וֹ בבים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְוהקּ וֹ צים
וּ מם ורע וּ ת  ואחוה  בּ אהבה דּ וֹ ד ּה  עם נע וּ רים ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵאׁש ת 
מעונוֹ תינוּ  לטהרנ וּ  וּ נׁש מה  רוּ ח לנפ ׁש  ׁש פע לנ וּ   ִיּמ ׁש◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵֹ◌
לדוד ׁש ּס לחּת  כּ מוֹ  ּפ ׁש עינוּ  וּ לכ ּפ ר חּט אתינ וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְולסלוח

גּ ם ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לפני אלּ וּ  מזמוֹ רים יהו ׁש אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌
ּת קּ חנוּ יאהדונהי ואל תמוּ ת . א  חּט את ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶהעביר

בּ אפן  ׁש נוֹ תינוּ  מאת  עד זמנּ נ וּ  קדם הזּ ה ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵמהעוֹ לם
עליו הּמ ל דּ וד  וּ זכ וּ ת ׁש חתנוּ . אׁש ר את  לת קּ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש נּ וּ כל
ׁש וּ בנוּ  עד   אּפ ׁש ּת ארי וּ בעדנ וּ  עלינוּ  יגן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהלוֹ ם
חנּ ם מּת נת וּ מאוֹ צר לפני ׁש למה בּ ת ׁש וּ בה ֵאלי◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
אׁש ר  את  ורחמּת י אחן אׁש ר את  וחנּ וֹ תי כּ דכתיב  ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָחנּ נוּ 
הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש ירה לפני אוֹ מרים ׁש אנוּ  וּ כׁש ם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲארחם.

לפני לוֹ מר נזכּ ה  ּכ ׁש יר יאהדונהייהו אהינ וּ  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌
ּת ה לּ ים אמירת  ידי ועל הבּ א. לעוֹ לם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש בחה

בּ ג  נעים בּ ק וֹ ל ולׁש יר הרוֹ ן חב צּ לת  ילתּת תע וֹ רר ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
אהינוּ  בּ בית  והדר הוֹ ד  לּה  נּת ן הלּ בנוֹ ן כּ בוֹ ד  ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְורנּ ן
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|הכללי המגןתיקון  זוהר

אתהריני וּ לׁש בּ ח וּ להלּ ל להוֹ ד וֹ ת  ּפ י את  מזּמ ן ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
וּ ׁש כינ ּת ּה  הוּ א בּ רי קדׁש א יחוּ ד  לׁש ם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ וֹ ראי
כּ ל  בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א  ידי על וּ רחימוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ דחילוּ 

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל:
:מזמורי העשרה אמירת  קוד זאת לומר טוב

אלּ וּ הריני מזמוֹ רים הע שׂ רה בּ אמירת  עצמי מק ר ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
וּ לכל  ׁש בּ ד וֹ רנוּ  האמּת יּ ים הצּ דּ יקים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְלכל

האמּת יּ  בּ ארץהצּ דּ יקים אׁש ר קד וֹ ׁש ים עפר ׁש וֹ כני ים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
נחל  ע וֹ לם יסוֹ ד  צ דּ יק  הקּ ד וֹ ׁש  לרבּ נוּ  וּ בפרט ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵהּמ ה,
זה ּת קּ וּ ן ׁש גלּ ה פיגא בּ ן נחמן רבּ נוּ  חכמה מק וֹ ר ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵנוֹ בע 

אמן. י שׂ ראל כּ ל ועל עלינוּ  יגן ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְזכוּ תם

ל לכ וּ  יׁש ענ וּ :יאהדונהייהו נרנּ נה לצ וּ ר נריעה ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אל  כּ י  לוֹ : נריע  בּ זמרוֹ ת  בּ ת וֹ דה פניו ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְנק דּ מה

אהים:יאהדונהייהוגּ דוֹ ל כּ ל  על גּ ד וֹ ל וּ מל ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

ב:אטז כּ י־ חסיתי אל ׁש מרני לדוד , ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֽ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִמכ ּת ם ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ִ◌◌ִ◌ָ◌ֽ◌
ליהוב בּ ל־יאהדונהיאמרּת  טוֹ בתי אּת ה, אדני , ָ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌ֲ◌ָֹ◌◌ָ◌ ◌ָ◌◌ֽ◌ָ◌ִ◌ ◌ַ◌

:כּ ל־געלי ואדּ ירי, הּמ ה, אׁש ר־בּ ארץ  לקד וֹ ׁש ים ָ◌ֶ◌ֽ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ ◌ָ◌◌ ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌◌ָ◌
בּ ל־ אּס ידחפצי־ בם: מהרוּ , אחר עצּ ב וֹ תם, ירבּ וּ  ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ ◌ָ◌◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌◌

את ־ וּ בל־ אא מדּ ם , על־שׂ פתי:נסכּ יהם ׁש מוֹ תם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ִ◌ָ◌ ◌ֽ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ ◌ָ◌ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌
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ּת וֹ מייאהדונהייהו ה אּת ה וכוֹ סי, מנת ־חלקי ְ◌ֽ◌ָֹ◌◌ְ◌ָ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ ◌◌ַ◌ָ◌ ◌ִ◌◌
ׁש פרהו גּ וֹ רלי: אף ־ נחלת  בּ נּ עמים, נפלוּ ־ לי חבלים ֽ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֽ◌ְ◌ִ◌ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ ◌ַ◌ַ◌ ◌ֲ◌ָ◌ ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌◌

את ־ יהוז עלי: אף ־יאהדונהיאבר יעצני, אׁש ר ָ◌ָ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌◌ֶ◌ְ◌ ◌ָֹ◌ֲ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ ◌ִ◌ַ◌
כליוֹ תי: יּס רוּ ני יהוחלילוֹ ת  לנגדּ י יאהדונהיׁש וּ יתי ֵ◌ ◌◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ָֹ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌

בּ ל־ אּמ וֹ ט: מימיני כּ י ו יּ גל טתמיד , לבּ י שׂ מח לכן ָ◌ִ◌ ◌ִ◌◌◌ִ◌ֽ◌ִ◌ִ◌ ◌ַ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ֵ◌ ◌ָ◌ַ◌◌◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌
לבטח: יׁש כּ ן אף־ בּ שׂ רי נפׁש י י כּ בוֹ די, א־תעזב כּ י ְ◌ִ◌ ◌ַ◌ְ◌ ◌ָ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌◌ָֹ◌ֶ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ַֹ◌ְ◌ִ◌◌

 חסיד לא־ ת ּת ן כ 'לׁש אוֹ ל, ׁש חת :חסידיך  לראוֹ ת ִ◌ְ◌◌ֽ◌ִֹ◌ֵ◌◌◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֽ◌ַ◌
את ־ּפ ני יא שׂ מחוֹ ת  שׂ בע  חיּ ים, ארח ,ּת וֹ דיעני ֽ◌ִ◌ֵ◌ִ◌◌◌ַֹ◌ַ◌ ◌ִ◌◌◌ַֹ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ ◌

נצח:  בּ ימינ ◌ַ◌ֽ◌ֶ◌◌ִ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌ְ◌◌ִ◌ְנעמוֹ ת 

כּ סוּ י אלב נשׂ וּ י־ ּפ ׁש ע, אׁש רי משׂ כּ יל, ◌ֶ◌ֽ◌ְ◌◌ַ◌◌ְ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌ָ◌ְלדוד  ◌◌ַ◌ְ◌◌
יהו בחטאה: יחׁש ב לא יאהדונהיאׁש רי־אדם ֲ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌◌ַֹ◌ְ◌◌ְֹ◌ָֹ◌◌

רמיּ ה: בּ רוּ חוֹ  ואין עון, בּ לוּ גלוֹ  כּ י־החרׁש ּת י ◌ָ◌◌ְֹ◌ֵ◌ ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ִ◌◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌
כּ ל־ היּ וֹ ם: בּ ׁש אגתי ּת כ בּ דדעצמי, ולילה יוֹ מם כּ י ֲ◌ָ◌ָ◌ ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ ◌ָ◌ַ◌ֽ◌ִ◌ ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌◌

סלה: קיץ  בּ חרבני לׁש דּ י,  נהּפ , יד ◌ַ◌ָעלי ◌ָ◌◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֵֹ◌ַ◌◌ִ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌
אוֹ דהה אמרּת י לא־כ ּס יתי, ועוני , אוֹ דיע ◌ִ◌◌ִ◌ָ◌ַחּט אתי ◌ֲ◌◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ֹ ◌ִ◌ ◌ֽ◌ִֹ◌ִ◌ ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ ◌

 ליהו פ ׁש עי עון יאהדונהיעלי נשׂ את  ואּת ה , ֲ◌ֵ◌◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌ ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌◌ָ◌ ◌ָ◌ֲ◌◌ֹ
סלה: אליו חּט אתי כּ ל־ חסיד  ית ּפ לּ ל על־ זאת ַ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ֵ◌ֶ◌◌

יגּ יע וּ : לא אליו רבּ ים מים לׁש טף  רק  מצא, ◌ִ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌◌◌ַֹ◌◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌◌ֵ◌ְלעת  ◌◌ֵ◌ָ◌ ◌◌ַֹ◌ִ◌ֽ◌
ּת סוֹ בבני ז  פ לּ ט רנּ י ּת צּ רני, מ צּ ר לי, סתר ◌ַ◌ִ◌◌ֵ◌◌ֶ◌ִ◌◌ָ◌ַאּת ה ◌ִ◌ ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌ָ◌ֵ◌◌ַ◌ֵ◌ ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ ◌ִ◌
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אתהריני וּ לׁש בּ ח וּ להלּ ל להוֹ ד וֹ ת  ּפ י את  מזּמ ן ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
וּ ׁש כינ ּת ּה  הוּ א בּ רי קדׁש א יחוּ ד  לׁש ם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ וֹ ראי
כּ ל  בּ ׁש ם ונעלם טמיר ההוּ א  ידי על וּ רחימוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ דחילוּ 

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל:
:מזמורי העשרה אמירת  קוד זאת לומר טוב

אלּ וּ הריני מזמוֹ רים הע שׂ רה בּ אמירת  עצמי מק ר ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
וּ לכל  ׁש בּ ד וֹ רנוּ  האמּת יּ ים הצּ דּ יקים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְלכל

האמּת יּ  בּ ארץהצּ דּ יקים אׁש ר קד וֹ ׁש ים עפר ׁש וֹ כני ים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
נחל  ע וֹ לם יסוֹ ד  צ דּ יק  הקּ ד וֹ ׁש  לרבּ נוּ  וּ בפרט ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵהּמ ה,
זה ּת קּ וּ ן ׁש גלּ ה פיגא בּ ן נחמן רבּ נוּ  חכמה מק וֹ ר ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵנוֹ בע 

אמן. י שׂ ראל כּ ל ועל עלינוּ  יגן ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְזכוּ תם

ל לכ וּ  יׁש ענ וּ :יאהדונהייהו נרנּ נה לצ וּ ר נריעה ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אל  כּ י  לוֹ : נריע  בּ זמרוֹ ת  בּ ת וֹ דה פניו ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְנק דּ מה

אהים:יאהדונהייהוגּ דוֹ ל כּ ל  על גּ ד וֹ ל וּ מל ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

ב:אטז כּ י־ חסיתי אל ׁש מרני לדוד , ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֽ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִמכ ּת ם ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ִ◌◌ִ◌ָ◌ֽ◌
ליהוב בּ ל־יאהדונהיאמרּת  טוֹ בתי אּת ה, אדני , ָ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌ֲ◌ָֹ◌◌ָ◌ ◌ָ◌◌ֽ◌ָ◌ִ◌ ◌ַ◌

:כּ ל־געלי ואדּ ירי, הּמ ה, אׁש ר־בּ ארץ  לקד וֹ ׁש ים ָ◌ֶ◌ֽ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ ◌ָ◌◌ ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌◌ָ◌
בּ ל־ אּס ידחפצי־ בם: מהרוּ , אחר עצּ ב וֹ תם, ירבּ וּ  ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ ◌ָ◌◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌◌

את ־ וּ בל־ אא מדּ ם , על־שׂ פתי:נסכּ יהם ׁש מוֹ תם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ִ◌ָ◌ ◌ֽ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ ◌ָ◌ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌
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ּת וֹ מייאהדונהייהו ה אּת ה וכוֹ סי, מנת ־חלקי ְ◌ֽ◌ָֹ◌◌ְ◌ָ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ ◌◌ַ◌ָ◌ ◌ִ◌◌
ׁש פרהו גּ וֹ רלי: אף ־ נחלת  בּ נּ עמים, נפלוּ ־ לי חבלים ֽ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֽ◌ְ◌ִ◌ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ ◌ַ◌ַ◌ ◌ֲ◌ָ◌ ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌◌

את ־ יהוז עלי: אף ־יאהדונהיאבר יעצני, אׁש ר ָ◌ָ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌◌ֶ◌ְ◌ ◌ָֹ◌ֲ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ ◌ִ◌ַ◌
כליוֹ תי: יּס רוּ ני יהוחלילוֹ ת  לנגדּ י יאהדונהיׁש וּ יתי ֵ◌ ◌◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ָֹ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌

בּ ל־ אּמ וֹ ט: מימיני כּ י ו יּ גל טתמיד , לבּ י שׂ מח לכן ָ◌ִ◌ ◌ִ◌◌◌ִ◌ֽ◌ִ◌ִ◌ ◌ַ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ֵ◌ ◌ָ◌ַ◌◌◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌
לבטח: יׁש כּ ן אף־ בּ שׂ רי נפׁש י י כּ בוֹ די, א־תעזב כּ י ְ◌ִ◌ ◌ַ◌ְ◌ ◌ָ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌◌ָֹ◌ֶ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ַֹ◌ְ◌ִ◌◌

 חסיד לא־ ת ּת ן כ 'לׁש אוֹ ל, ׁש חת :חסידיך  לראוֹ ת ִ◌ְ◌◌ֽ◌ִֹ◌ֵ◌◌◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֽ◌ַ◌
את ־ּפ ני יא שׂ מחוֹ ת  שׂ בע  חיּ ים, ארח ,ּת וֹ דיעני ֽ◌ִ◌ֵ◌ִ◌◌◌ַֹ◌ַ◌ ◌ִ◌◌◌ַֹ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ ◌

נצח:  בּ ימינ ◌ַ◌ֽ◌ֶ◌◌ִ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌ְ◌◌ִ◌ְנעמוֹ ת 

כּ סוּ י אלב נשׂ וּ י־ ּפ ׁש ע, אׁש רי משׂ כּ יל, ◌ֶ◌ֽ◌ְ◌◌ַ◌◌ְ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌ָ◌ְלדוד  ◌◌ַ◌ְ◌◌
יהו בחטאה: יחׁש ב לא יאהדונהיאׁש רי־אדם ֲ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌◌ַֹ◌ְ◌◌ְֹ◌ָֹ◌◌

רמיּ ה: בּ רוּ חוֹ  ואין עון, בּ לוּ גלוֹ  כּ י־החרׁש ּת י ◌ָ◌◌ְֹ◌ֵ◌ ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ִ◌◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌
כּ ל־ היּ וֹ ם: בּ ׁש אגתי ּת כ בּ דדעצמי, ולילה יוֹ מם כּ י ֲ◌ָ◌ָ◌ ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ ◌ָ◌ַ◌ֽ◌ִ◌ ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌◌

סלה: קיץ  בּ חרבני לׁש דּ י,  נהּפ , יד ◌ַ◌ָעלי ◌ָ◌◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֵֹ◌ַ◌◌ִ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌
אוֹ דהה אמרּת י לא־כ ּס יתי, ועוני , אוֹ דיע ◌ִ◌◌ִ◌ָ◌ַחּט אתי ◌ֲ◌◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ֹ ◌ִ◌ ◌ֽ◌ִֹ◌ִ◌ ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ ◌

 ליהו פ ׁש עי עון יאהדונהיעלי נשׂ את  ואּת ה , ֲ◌ֵ◌◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌ ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌◌ָ◌ ◌ָ◌ֲ◌◌ֹ
סלה: אליו חּט אתי כּ ל־ חסיד  ית ּפ לּ ל על־ זאת ַ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ֵ◌ֶ◌◌

יגּ יע וּ : לא אליו רבּ ים מים לׁש טף  רק  מצא, ◌ִ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌◌◌ַֹ◌◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌◌ֵ◌ְלעת  ◌◌ֵ◌ָ◌ ◌◌ַֹ◌ִ◌ֽ◌
ּת סוֹ בבני ז  פ לּ ט רנּ י ּת צּ רני, מ צּ ר לי, סתר ◌ַ◌ִ◌◌ֵ◌◌ֶ◌ִ◌◌ָ◌ַאּת ה ◌ִ◌ ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌ָ◌ֵ◌◌ַ◌ֵ◌ ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ ◌ִ◌
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איעצהחסלה: ,תל בּ דר־ זוּ  ואוֹ ר ,אשׂ כּ יל ֶ◌ֽ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֽ◌ְ◌ְ◌ֽ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌◌ֵ◌ֵ◌ ◌ִ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ ◌
עיני:  הבין,טעלי אין כּ פרד  כּ סוּ ס אל־ּת היוּ  ָ◌ֶ◌◌ֵ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ֵ◌ ◌ָ◌ ◌ִ◌◌

:אלי קרב  בּ ל לבלוֹ ם, עדיוֹ  ורסן רבּ יםי בּ מתג־  ְ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌◌◌ַ◌ ◌ְ◌◌ֵֹ◌ֶ◌ֽ◌ַ◌ִ◌◌
בּ יהו והבּ וֹ טח לרׁש ע , חסדיאהדונהימכאוֹ בים ַ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ֽ◌ָ◌◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ַ◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌ ◌◌ֶ◌ ◌ֶ◌

ביהויאיסוֹ בב נּ וּ : צ דּ יקים ,,יאהדונהישׂ מחוּ  וגילוּ  ְ◌ֽ◌ְ◌ֶ◌ֽ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ ◌
כּ ל־ יׁש רי־ לב :והרנינוּ  ◌ ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֽ◌

לדוד :למנ צּ אמא  מזמוֹ ר אל־ דּ ל,בח משׂ כּ יל אׁש רי ַ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֽ◌◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ֶ◌ָ◌ ◌
 יהו ימלּ טהוּ  רעה יאהדונהייהו ג:יאהדונהיבּ יוֹ ם ְ◌◌◌ ָ◌ָ◌◌ְ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָֹ◌ֽ◌ְ◌ָֹ◌◌

ואריׁש מרהוּ  כ'ויחיּ הוּ , ואל־ ּת ּת נהוּ יאשר בּ ארץ, ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌◌◌ִ◌ֽ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֽ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ ◌
איביו : דּ וי,יאהדונהייהודבּ נפ ׁש  על־ ערשׂ  יסעד נּ וּ  ְ◌ֶ◌◌ֶ◌ֽ◌ְֹ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ָֹ◌◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ ◌

בחליוֹ : הפכּת  אני־ אמרּת י הכּ ל־מ ׁש כּ ב וֹ  ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ ◌ַ◌ְ◌ִ◌
 יאהדונהייהו: ל כּ י־ חטאתי  נפ ׁש י רפאה חנּ ני, ְ◌ָֹ◌◌ָ◌ֵ◌ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ֽ◌

ׁש מוֹ :ו  ואבד  ימוּ ת מתי לי, רע יאמרוּ  ואם־ז אוֹ יבי ֽ◌ְ◌ַ◌ ◌ֽ◌ְֹ◌◌ַ◌◌ִ◌ ◌ָ◌ַ◌◌◌ ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ֽ◌ְ◌ִ◌
לחוּ ץ יצא לוֹ , יק בּ ץ ־און לבּ וֹ  ידבּ ר, ׁש וא לראוֹ ת , ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌◌ָבּ א ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ִ◌◌ִ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌◌ֵ◌ֵ◌ ◌ַ◌◌

עליחיד בּ ר: רעהיחד יחׁש ב וּ  עלי כּ ל־ שׂ נאי, יתלחׁש וּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌◌◌ִ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ֽ◌ְֹ◌ָ◌ ◌ָ◌ַ◌ ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌◌
א־יוֹ סיףטלי : ׁש כב  ואׁש ר בּ וֹ , יצ וּ ק דּ בר־ בּ ליּ על ִ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ֶ◌◌◌ָ◌ַ◌ ◌ֽ◌ִ◌◌

אוֹ כל י לק וּ ם: ב וֹ , אׁש ר־ בּ טחּת י ׁש לוֹ מי גּ ם־ איׁש  ָ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ ◌ְ◌ִ◌◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌◌ֵ◌◌
עקב: עלי הגדּ יל יהויאלחמי, יאהדונהיואּת ה ַ◌ְ◌ִ◌ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ָ◌ ◌ְ◌ָֹ◌◌

להם: וא ׁש לּ מה והקימני, כּ י־בּ זאת יבחנּ ני ידעּת י ָ◌ֵ◌◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ ◌ִ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֽ◌ְ◌◌ֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֽ◌
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עלי: איבי לא־יריע  כּ י בּ י, ּת מכ ּת יגחפצּת  בּ ת ּמ י ואני ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ ◌ִ◌ ◌ֽ◌ָֹ◌ִ◌ ◌ַ◌ֽ◌ְֹ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ ◌◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌
לפנ וּת צּ יבני לע וֹ לם:בּ י, ידייהו  ּיאהדונהיבּ רו ִ◌ ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ ◌◌ְ◌ָֹ◌◌

ואמן: אמן הע וֹ לם, ועד  מהע וֹ לם ישׂ ראל  ◌ֵֹ◌◌ֱאלהי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌◌ָ◌ֽ◌ָ◌ ◌ָ◌◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֽ◌

לבני־ קאמב משׂ כּ יל, ּת ער ברח:למנ צּ ח ג כּ איּ ל ַ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ֹ
תער  נפ ׁש י כּ ן אל על־אפיקי־מים, אלי הים:ג ַ◌ֲ◌ִ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌ ◌ִ◌ֵ◌ ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ֵֹ◌ֶ◌◌ֱ◌ִֹ◌ֽ◌

לאל ג נפ ׁש י ואראהצמאה אב וֹ א מתי חי, לאל הים ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ֵ◌ֽ◌ִֹ◌◌ְ◌ֵ◌ ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌◌ָ◌◌◌ ְ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ ◌
אל  ולילה ,דהים:ּפ ני יוֹ מם לחם דמעתי היתה ־לּ י ְ◌ֵ◌◌ֱ◌ִֹ◌ֽ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ִ◌ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ְ◌ָ◌

אל בּ אמ איּ ה כּ ל־ היּ וֹ ם, אלי אזכּ רהההי:ר אלּ ה ֶ◌ֽ◌ֱ◌◌ֵֹ◌ַ◌◌ָ◌ַ◌ ◌◌ַ◌ֵ◌◌ֱ◌ֶֹ◌ֽ◌ֵ◌ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌
אעב כּ י נפ ׁש י, עלי עד־ בּ יתואׁש ּפ כה אדּ דּ ם , בּ ּס ר ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ ◌ָ◌ַ◌ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ ◌ִ◌ ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌◌ַֹ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ֵ◌◌ַ◌ֵ◌ ◌

חוֹ גג:אל  המוֹ ן ות וֹ דה, בּ ק וֹ ל־ רנּ ה מה־ו הים ֱ◌◌ִֹ◌◌ְ◌ֽ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌◌ָ◌◌ָ◌◌ֵ◌ֽ◌ַ◌
לאל  הוֹ חילי עלי, וּת המי נפ ׁש י כּ י־ עוֹ דּת ׁש ּת וֹ חחי הים, ִ◌ְ◌◌ֲ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ַ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌ִ◌ ◌ָ◌◌ָ◌◌ִ◌◌ִ◌◌ֵ◌ֽ◌ִֹ◌ִ◌◌

ּפ ניו: יׁש וּ עוֹ ת ת ׁש ּת וֹ חח ,אל ז אוֹ ד נּ וּ  נפ ׁש י עלי הי, ◌ֶ◌◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֽ◌ֱ◌ֽ◌ַֹ◌ ◌ָ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌◌
מצער: מהר וחרמוֹ נים, ירדּ ן מארץ אזכּ ר ◌ֵ◌ַעל־ כּ ן ◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ ◌◌ ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ ◌ֵ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌

כּ ל־ מׁש בּ ריח ,צ נּ וֹ רי לק וֹ ל ק וֹ רא, ◌ֶ◌ִ◌◌◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֽ◌ְּת הוֹ ם־אל־ ּת הוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌
עברוּ : עלי יהטוגלּ י יצ וּ ה חסדּ וֹ ,יאהדונהיויוֹ מם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ ◌ְ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ָֹ◌◌ַ◌ְ◌◌

ׁש יר  ח יּ י:וּ ב לּ ילה לאל ּת פ לּ ה ע ּמ י, לאל י ה אוֹ מרה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ִֹ◌ִ◌ ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ ◌ְ◌ֵ◌◌ַ◌ָ◌ֽ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ ◌ְ◌ֵ◌◌
לּמ ה־ ק ׁש כחּת ני, למה אוֹ יב :סלעי, בּ לחץ  אל דר ַ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ְ◌ַ◌ ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ֵֹ◌◌ֵ◌ֵ◌ ◌ְ◌ַ◌◌ַ◌ֵ◌ֽ◌

אלי יא בּ אמרם צ וֹ ררי, חרפ וּ ני בּ עצמוֹ תי, ◌ֶ◌ְבּ רצח ◌ַ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ַ◌ ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌◌ִ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌◌
אל  איּ ה וּ מה־יבהי:כּ ל־ה יּ וֹ ם נפ ׁש י, מה־ּת ׁש ּת וֹ חחי ָ◌◌ַ◌◌ַ◌ֵ◌◌ֱ◌ֶֹ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ֲ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ַ◌
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איעצהחסלה: ,תל בּ דר־ זוּ  ואוֹ ר ,אשׂ כּ יל ֶ◌ֽ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֽ◌ְ◌ְ◌ֽ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌◌ֵ◌ֵ◌ ◌ִ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ ◌
עיני:  הבין,טעלי אין כּ פרד  כּ סוּ ס אל־ּת היוּ  ָ◌ֶ◌◌ֵ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ֵ◌ ◌ָ◌ ◌ִ◌◌

:אלי קרב  בּ ל לבלוֹ ם, עדיוֹ  ורסן רבּ יםי בּ מתג־  ְ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌◌◌ַ◌ ◌ְ◌◌ֵֹ◌ֶ◌ֽ◌ַ◌ִ◌◌
בּ יהו והבּ וֹ טח לרׁש ע , חסדיאהדונהימכאוֹ בים ַ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ֽ◌ָ◌◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ַ◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌ ◌◌ֶ◌ ◌ֶ◌

ביהויאיסוֹ בב נּ וּ : צ דּ יקים ,,יאהדונהישׂ מחוּ  וגילוּ  ְ◌ֽ◌ְ◌ֶ◌ֽ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ ◌
כּ ל־ יׁש רי־ לב :והרנינוּ  ◌ ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֽ◌

לדוד :למנ צּ אמא  מזמוֹ ר אל־ דּ ל,בח משׂ כּ יל אׁש רי ַ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֽ◌◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ֶ◌ָ◌ ◌
 יהו ימלּ טהוּ  רעה יאהדונהייהו ג:יאהדונהיבּ יוֹ ם ְ◌◌◌ ָ◌ָ◌◌ְ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָֹ◌ֽ◌ְ◌ָֹ◌◌

ואריׁש מרהוּ  כ'ויחיּ הוּ , ואל־ ּת ּת נהוּ יאשר בּ ארץ, ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌◌◌ִ◌ֽ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֽ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ ◌
איביו : דּ וי,יאהדונהייהודבּ נפ ׁש  על־ ערשׂ  יסעד נּ וּ  ְ◌ֶ◌◌ֶ◌ֽ◌ְֹ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ָֹ◌◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ ◌

בחליוֹ : הפכּת  אני־ אמרּת י הכּ ל־מ ׁש כּ ב וֹ  ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ ◌ַ◌ְ◌ִ◌
 יאהדונהייהו: ל כּ י־ חטאתי  נפ ׁש י רפאה חנּ ני, ְ◌ָֹ◌◌ָ◌ֵ◌ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ֽ◌

ׁש מוֹ :ו  ואבד  ימוּ ת מתי לי, רע יאמרוּ  ואם־ז אוֹ יבי ֽ◌ְ◌ַ◌ ◌ֽ◌ְֹ◌◌ַ◌◌ִ◌ ◌ָ◌ַ◌◌◌ ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ֽ◌ְ◌ִ◌
לחוּ ץ יצא לוֹ , יק בּ ץ ־און לבּ וֹ  ידבּ ר, ׁש וא לראוֹ ת , ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌◌ָבּ א ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ִ◌◌ִ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌◌ֵ◌ֵ◌ ◌ַ◌◌

עליחיד בּ ר: רעהיחד יחׁש ב וּ  עלי כּ ל־ שׂ נאי, יתלחׁש וּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌◌◌ִ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ֽ◌ְֹ◌ָ◌ ◌ָ◌ַ◌ ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌◌
א־יוֹ סיףטלי : ׁש כב  ואׁש ר בּ וֹ , יצ וּ ק דּ בר־ בּ ליּ על ִ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ֶ◌◌◌ָ◌ַ◌ ◌ֽ◌ִ◌◌

אוֹ כל י לק וּ ם: ב וֹ , אׁש ר־ בּ טחּת י ׁש לוֹ מי גּ ם־ איׁש  ָ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ ◌ְ◌ִ◌◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌◌ֵ◌◌
עקב: עלי הגדּ יל יהויאלחמי, יאהדונהיואּת ה ַ◌ְ◌ִ◌ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ָ◌ ◌ְ◌ָֹ◌◌

להם: וא ׁש לּ מה והקימני, כּ י־בּ זאת יבחנּ ני ידעּת י ָ◌ֵ◌◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ ◌ִ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֽ◌ְ◌◌ֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֽ◌
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עלי: איבי לא־יריע  כּ י בּ י, ּת מכ ּת יגחפצּת  בּ ת ּמ י ואני ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ ◌ִ◌ ◌ֽ◌ָֹ◌ִ◌ ◌ַ◌ֽ◌ְֹ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ ◌◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌
לפנ וּת צּ יבני לע וֹ לם:בּ י, ידייהו  ּיאהדונהיבּ רו ִ◌ ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ ◌◌ְ◌ָֹ◌◌

ואמן: אמן הע וֹ לם, ועד  מהע וֹ לם ישׂ ראל  ◌ֵֹ◌◌ֱאלהי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌◌ָ◌ֽ◌ָ◌ ◌ָ◌◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֽ◌

לבני־ קאמב משׂ כּ יל, ּת ער ברח:למנ צּ ח ג כּ איּ ל ַ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ֹ
תער  נפ ׁש י כּ ן אל על־אפיקי־מים, אלי הים:ג ַ◌ֲ◌ִ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌ ◌ִ◌ֵ◌ ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ֵֹ◌ֶ◌◌ֱ◌ִֹ◌ֽ◌

לאל ג נפ ׁש י ואראהצמאה אב וֹ א מתי חי, לאל הים ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ֵ◌ֽ◌ִֹ◌◌ְ◌ֵ◌ ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌◌ָ◌◌◌ ְ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ ◌
אל  ולילה ,דהים:ּפ ני יוֹ מם לחם דמעתי היתה ־לּ י ְ◌ֵ◌◌ֱ◌ִֹ◌ֽ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ִ◌ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ְ◌ָ◌

אל בּ אמ איּ ה כּ ל־ היּ וֹ ם, אלי אזכּ רהההי:ר אלּ ה ֶ◌ֽ◌ֱ◌◌ֵֹ◌ַ◌◌ָ◌ַ◌ ◌◌ַ◌ֵ◌◌ֱ◌ֶֹ◌ֽ◌ֵ◌ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌
אעב כּ י נפ ׁש י, עלי עד־ בּ יתואׁש ּפ כה אדּ דּ ם , בּ ּס ר ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ ◌ָ◌ַ◌ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ ◌ִ◌ ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌◌ַֹ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ֵ◌◌ַ◌ֵ◌ ◌

חוֹ גג:אל  המוֹ ן ות וֹ דה, בּ ק וֹ ל־ רנּ ה מה־ו הים ֱ◌◌ִֹ◌◌ְ◌ֽ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌◌ָ◌◌ָ◌◌ֵ◌ֽ◌ַ◌
לאל  הוֹ חילי עלי, וּת המי נפ ׁש י כּ י־ עוֹ דּת ׁש ּת וֹ חחי הים, ִ◌ְ◌◌ֲ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ַ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌ִ◌ ◌ָ◌◌ָ◌◌ִ◌◌ִ◌◌ֵ◌ֽ◌ִֹ◌ִ◌◌

ּפ ניו: יׁש וּ עוֹ ת ת ׁש ּת וֹ חח ,אל ז אוֹ ד נּ וּ  נפ ׁש י עלי הי, ◌ֶ◌◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֽ◌ֱ◌ֽ◌ַֹ◌ ◌ָ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌◌
מצער: מהר וחרמוֹ נים, ירדּ ן מארץ אזכּ ר ◌ֵ◌ַעל־ כּ ן ◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ ◌◌ ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ ◌ֵ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌

כּ ל־ מׁש בּ ריח ,צ נּ וֹ רי לק וֹ ל ק וֹ רא, ◌ֶ◌ִ◌◌◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֽ◌ְּת הוֹ ם־אל־ ּת הוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌
עברוּ : עלי יהטוגלּ י יצ וּ ה חסדּ וֹ ,יאהדונהיויוֹ מם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ ◌ְ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ָֹ◌◌ַ◌ְ◌◌

ׁש יר  ח יּ י:וּ ב לּ ילה לאל ּת פ לּ ה ע ּמ י, לאל י ה אוֹ מרה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ִֹ◌ִ◌ ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ ◌ְ◌ֵ◌◌ַ◌ָ◌ֽ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ ◌ְ◌ֵ◌◌
לּמ ה־ ק ׁש כחּת ני, למה אוֹ יב :סלעי, בּ לחץ  אל דר ַ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ְ◌ַ◌ ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ֵֹ◌◌ֵ◌ֵ◌ ◌ְ◌ַ◌◌ַ◌ֵ◌ֽ◌

אלי יא בּ אמרם צ וֹ ררי, חרפ וּ ני בּ עצמוֹ תי, ◌ֶ◌ְבּ רצח ◌ַ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ַ◌ ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌◌ִ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌◌
אל  איּ ה וּ מה־יבהי:כּ ל־ה יּ וֹ ם נפ ׁש י, מה־ּת ׁש ּת וֹ חחי ָ◌◌ַ◌◌ַ◌ֵ◌◌ֱ◌ֶֹ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ֲ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ַ◌
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לאל  הוֹ חילי עלי, יׁש וּ עּת המי אוֹ ד נּ וּ  כּ י־ע וֹ ד  ת ,הים, ֶ◌ֽ◌ֱ◌ִ◌ ◌ָ◌◌ָ◌◌ִ◌◌ִ◌◌ֵ◌ֽ◌ִֹ◌ִ◌◌ֶ◌ ◌ְ◌◌ֹ
ואל  הי:ּפ ני ◌ָ◌ַ◌ ◌ֵ◌ֽ◌ָֹ◌ֽ◌

ׁש אוּ ל אנט בּ ׁש ח מכ ּת ם, לדוד  אל־ּת ׁש חת , ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ִ◌◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֽ◌ַלמנצּ ח
להמית וֹ : את ־ הבּ ית  א הי,בו יּ ׁש מרוּ  מאיבי הצּ ילני ַ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ ◌ַ◌ ◌ִ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ ◌ִ◌ֵ◌ֽ◌ְֹ◌ַ◌◌ֱ◌ָ◌ ◌

ּת שׂ גּ בני: וּ מאנׁש י גמּמ תקוֹ ממי און, מּפ עלי הצּ ילני ִ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ֽ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ִ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ ◌ֶ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌
הוֹ ׁש יעני: עלי דדמים יגוּ רוּ  לנפׁש י, ארב וּ  הנּ ה כּ י ◌ָ◌ִ◌◌ֽ◌ִ◌ֵ◌ֽ◌ִ◌ִ◌ ◌ִ◌ֵ◌ ◌ָ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌◌

 יהו ו א ־חּט אתי א־פ ׁש עי בּ לי־ה:יאהדונהיעזּ ים, ַ◌ִ◌ ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ִ◌ ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָֹ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ִ◌
וּ ראה: לקראתי עוּ רה ויכּ וֹ ננוּ , ירצ וּ ן ואּת הועון ◌ָ◌ְֹ◌◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ָ◌ ◌

הקיצהיאהדונהייהו ישׂ ראל, אהי צבאוֹ ת  ־ אהים ְ◌ָֹ◌ֽ◌ֱ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌◌ֱ◌◌ֵ◌ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌
סלה: און כּ ל־בּ גדי אל־ ּת חן כּ ל־ הגּ וֹ ים, יׁש וּ ב וּ ז לפקד ִ◌ְ◌◌ָֹ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ ◌ַ◌ָ◌◌ָֹ◌◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ָ◌◌

עיר: ויסוֹ בבוּ  ככּ לב , יהמוּ  יבּ יע וּ ן חלערב , הנּ ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌◌ַ◌ָ◌ ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ֽ◌ִ◌ֵ◌ ◌ַ◌ִ◌ ◌◌
ׁש מע: כּ י־מי בּ שׂ פת וֹ תיהם, חרב וֹ ת  ואּת הטבּ פיהם, ְ◌ִ◌ֶ◌ ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֽ◌ֵ◌ֶ◌ ◌ִ◌ִ◌◌ֵֹ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌

 לכל־ גּ וֹ ים:יאהדונהייהו ּת לעג ע זּ וֹ י ּת שׂ חק־ למוֹ , ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֽ◌◌◌
משׂ גּ בּ י: כּ י־ אהים אׁש מרה, חסדּ י יאאלי אהי ֵ◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌◌ָֹ◌ִ◌ֽ◌ֱ◌ ◌ִ◌ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֽ◌ֱ◌ֵ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌◌

כ' בׁש ררי:חסדו יראני אהים יק דּ מני, אל־ ּת הרגםיב, ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ ◌ִ◌◌ֱ◌ִ◌ ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌ְ◌ֽ◌ְֹ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ ◌
אדני: מגנּ נוּ  והוֹ רידמוֹ , בחיל הניעמוֹ  עּמ י, ◌ֶּפ ן־ יׁש כּ חוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌◌ֲ◌ִ◌ֵ◌◌◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌ְ◌ֽ◌ִ◌ֵ◌ ◌ָ◌ ◌ִ◌ֵ◌◌ֲ◌ָֹ◌ֽ◌

בגאוֹ נם ,יג וילּ כדוּ  דּ בר־ שׂ פתימוֹ , ּפ ימוֹ , ◌ִ◌ַ◌ַחּט את ־ ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ָ◌ ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ ◌
יסּפ ר וּ : וּ מכּ חׁש  ואינמוֹ ,ידוּ מאלה כּ לּ ה בחמה, כּ לּ ה ֵ◌ֽ◌ָ◌ָ◌ ◌ִ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ ◌ְ◌ֽ◌ֵ◌ ◌ֵ◌◌

סלה: הארץ  לאפסי בּ יעקב מׁש ל כּ י־אהים ◌ֱ◌ֽ◌ִ◌◌ְ◌ֽ◌ֵ◌ֽ◌ְוידעוּ  ◌ִ◌ֵֹ◌◌ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌
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עיר:טו  ויסוֹ בב וּ  כ כּ לב, יהמוּ  לערב  הּמ הטז ויׁש בוּ  ְ◌ָ◌◌◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌◌ַ◌ָ◌ ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ֽ◌◌ֵ◌ָ◌
כ'יניע וּ ן ויּ לינ וּ :ינועון ישׂ בּ עוּ  אם־ לא ואני יז לאכל, ְ◌ִ◌◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌◌ִֹ◌ ◌ֹ◌ ִ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ ◌

לי  משׂ גּ ב  כּ י־ היית  , ּחסד לבּ קר וארנּ ן , ּע ז ◌ַ◌ֶֹ◌◌◌ֶ◌◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌◌ַ◌◌ִ◌ָאׁש יר ◌ְ◌ֶ◌◌ִ◌ֽ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ ◌
צר־לי: בּ יוֹ ם כּ י־אהיםיחוּ מנוֹ ס, אזּמ רה, אלי ע זּ י ◌ָ◌◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֽ◌◌◌ִ◌ֵ◌ֶ◌◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ֱ◌ִ◌◌

חסדּ י: אהי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌משׂ גּ בּ י ◌ֱ◌ֵ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ֽ◌

על־ יד וּ ת וּ ןאעז  כ'למנצּ ח מזמוֹ ר:ידיתון ק וֹ לי בלאסף  ַ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֽ◌ִ◌◌
אלי: והאזין אל־ אהים ק וֹ לי ואצעקה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ֱ◌ֶאל־אהים ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌ֱ◌ ◌ִ◌ ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌◌ֵ◌ָ◌ֽ◌

תפ וּ ג,ג ו א נגּ רה לילה ידי דּ רׁש ּת י, אדני צרתי ◌ָֹ◌ֲ◌◌ָ◌ֽ◌ָ◌ִ◌◌ְבּ יוֹ ם ◌ָ◌◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌◌
נפ ׁש י: הנּ חם ואהמיה ,דמאנה אהים אזכּ רה ֵ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ ◌ִ◌ָ◌ֵ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֱ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ ◌

סלה: רוּ חי ותתע ּט ף  עיני,האשׂ יחה ׁש מרוֹ ת  אחז ּת  ָ◌ִ◌ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ִ◌◌ֶ◌ֽ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌◌ֵ◌ָ◌ ◌
אד בּ ר: ו א ׁש נוֹ תו נפעמּת י מקּ דם, ימים חב ּת י ◌ ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ִ◌ֶ◌ ◌ֶ◌◌ְ◌◌

אשׂ יחה ,ז עוֹ למים: עם־לבבי בּ לּ ילה, נגינתי אזכּ רה ֽ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ִ◌ ◌ַ◌ ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ ◌ָ◌
רוּ חי: ולא־ יסיףחויחּפ שׂ  אדני, יזנח הלעוֹ למים ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ִ◌ֽ◌◌ַ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ֲ◌ָֹ◌ ◌ְ◌ֽ◌ִֹֹ◌ ◌
ע וֹ ד : לדר טלרצ וֹ ת  אמר גּ מר חסדּ וֹ , לנצח האפס ִ◌ְ◌◌ֽ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ֶ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌◌ַ◌◌◌ֶֹ◌ְ◌◌ֹ

סלה:י ודר: רחמיו בּ אף  אם־קפץ  אל, חנּ וֹ ת  הׁש כח ָ◌ֽ◌ֲֹ◌ָ◌ַ◌◌ַ◌◌ֵ◌ ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌◌ְ◌ַ◌ ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌◌ֶ◌ֽ◌ָ◌
היא,יא חלּ וֹ תי עליוֹ ן:ואמר ימין אזכּ וֹ ר יבׁש נ וֹ ת  ◌ָ◌ֽ◌ַֹ◌ַ◌◌ִ◌ִ◌ ◌◌ְ◌◌ְ◌ִ◌◌ֶ◌ְ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌◌

כ ' ּפ לא:אזכיר מקּ דם כּ י־אזכּ רה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ַמעללי־ יּה , ◌ִ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ ◌ִ◌ֶ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֽ◌
אשׂ יחה:יג וּ בעלילוֹ תי ,בכל־ ּפ על ◌ֶ◌ֳ◌ֽ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ִ◌ָ◌ְוהגיתי ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ֽ◌ָ◌
כּ אהים:יד גּ ד וֹ ל מי־אל , ּדּ רכ בּ קּ ד ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌◌ֱ◌ִ◌ַ◌אהים ◌ִ◌ֵ◌◌◌ ָ◌◌ֵ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌
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לאל  הוֹ חילי עלי, יׁש וּ עּת המי אוֹ ד נּ וּ  כּ י־ע וֹ ד  ת ,הים, ֶ◌ֽ◌ֱ◌ִ◌ ◌ָ◌◌ָ◌◌ִ◌◌ִ◌◌ֵ◌ֽ◌ִֹ◌ִ◌◌ֶ◌ ◌ְ◌◌ֹ
ואל  הי:ּפ ני ◌ָ◌ַ◌ ◌ֵ◌ֽ◌ָֹ◌ֽ◌

ׁש אוּ ל אנט בּ ׁש ח מכ ּת ם, לדוד  אל־ּת ׁש חת , ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ִ◌◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֽ◌ַלמנצּ ח
להמית וֹ : את ־ הבּ ית  א הי,בו יּ ׁש מרוּ  מאיבי הצּ ילני ַ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ ◌ַ◌ ◌ִ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ ◌ִ◌ֵ◌ֽ◌ְֹ◌ַ◌◌ֱ◌ָ◌ ◌

ּת שׂ גּ בני: וּ מאנׁש י גמּמ תקוֹ ממי און, מּפ עלי הצּ ילני ִ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ֽ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ִ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ ◌ֶ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌
הוֹ ׁש יעני: עלי דדמים יגוּ רוּ  לנפׁש י, ארב וּ  הנּ ה כּ י ◌ָ◌ִ◌◌ֽ◌ִ◌ֵ◌ֽ◌ִ◌ִ◌ ◌ִ◌ֵ◌ ◌ָ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌◌

 יהו ו א ־חּט אתי א־פ ׁש עי בּ לי־ה:יאהדונהיעזּ ים, ַ◌ִ◌ ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ִ◌ ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָֹ◌ֽ◌ְ◌ֽ◌ִ◌
וּ ראה: לקראתי עוּ רה ויכּ וֹ ננוּ , ירצ וּ ן ואּת הועון ◌ָ◌ְֹ◌◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ָ◌ ◌

הקיצהיאהדונהייהו ישׂ ראל, אהי צבאוֹ ת  ־ אהים ְ◌ָֹ◌ֽ◌ֱ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌◌ֱ◌◌ֵ◌ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌
סלה: און כּ ל־בּ גדי אל־ ּת חן כּ ל־ הגּ וֹ ים, יׁש וּ ב וּ ז לפקד ִ◌ְ◌◌ָֹ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ ◌ַ◌ָ◌◌ָֹ◌◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ָ◌◌

עיר: ויסוֹ בבוּ  ככּ לב , יהמוּ  יבּ יע וּ ן חלערב , הנּ ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌◌ַ◌ָ◌ ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ֽ◌ִ◌ֵ◌ ◌ַ◌ִ◌ ◌◌
ׁש מע: כּ י־מי בּ שׂ פת וֹ תיהם, חרב וֹ ת  ואּת הטבּ פיהם, ְ◌ִ◌ֶ◌ ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֽ◌ֵ◌ֶ◌ ◌ִ◌ִ◌◌ֵֹ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌

 לכל־ גּ וֹ ים:יאהדונהייהו ּת לעג ע זּ וֹ י ּת שׂ חק־ למוֹ , ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֽ◌◌◌
משׂ גּ בּ י: כּ י־ אהים אׁש מרה, חסדּ י יאאלי אהי ֵ◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌◌ָֹ◌ִ◌ֽ◌ֱ◌ ◌ִ◌ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֽ◌ֱ◌ֵ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌◌

כ' בׁש ררי:חסדו יראני אהים יק דּ מני, אל־ ּת הרגםיב, ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ ◌ִ◌◌ֱ◌ִ◌ ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌ְ◌ֽ◌ְֹ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ ◌
אדני: מגנּ נוּ  והוֹ רידמוֹ , בחיל הניעמוֹ  עּמ י, ◌ֶּפ ן־ יׁש כּ חוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌◌ֲ◌ִ◌ֵ◌◌◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌ְ◌ֽ◌ִ◌ֵ◌ ◌ָ◌ ◌ִ◌ֵ◌◌ֲ◌ָֹ◌ֽ◌

בגאוֹ נם ,יג וילּ כדוּ  דּ בר־ שׂ פתימוֹ , ּפ ימוֹ , ◌ִ◌ַ◌ַחּט את ־ ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ָ◌ ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ ◌
יסּפ ר וּ : וּ מכּ חׁש  ואינמוֹ ,ידוּ מאלה כּ לּ ה בחמה, כּ לּ ה ֵ◌ֽ◌ָ◌ָ◌ ◌ִ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ ◌ְ◌ֽ◌ֵ◌ ◌ֵ◌◌

סלה: הארץ  לאפסי בּ יעקב מׁש ל כּ י־אהים ◌ֱ◌ֽ◌ִ◌◌ְ◌ֽ◌ֵ◌ֽ◌ְוידעוּ  ◌ִ◌ֵֹ◌◌ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌
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עיר:טו  ויסוֹ בב וּ  כ כּ לב, יהמוּ  לערב  הּמ הטז ויׁש בוּ  ְ◌ָ◌◌◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌◌ַ◌ָ◌ ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ֽ◌◌ֵ◌ָ◌
כ'יניע וּ ן ויּ לינ וּ :ינועון ישׂ בּ עוּ  אם־ לא ואני יז לאכל, ְ◌ִ◌◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌◌ִֹ◌◌ֹ◌ ִ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ ◌

לי  משׂ גּ ב  כּ י־ היית  , ּחסד לבּ קר וארנּ ן , ּע ז ◌ַ◌ֶֹ◌◌◌ֶ◌◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌◌ַ◌◌ִ◌ָאׁש יר ◌ְ◌ֶ◌◌ִ◌ֽ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ ◌
צר־לי: בּ יוֹ ם כּ י־אהיםיחוּ מנוֹ ס, אזּמ רה, אלי ע זּ י ◌ָ◌◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֽ◌◌◌ִ◌ֵ◌ֶ◌◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ֱ◌ִ◌◌

חסדּ י: אהי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌משׂ גּ בּ י ◌ֱ◌ֵ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ֽ◌

על־ יד וּ ת וּ ןאעז  כ'למנצּ ח מזמוֹ ר:ידיתון ק וֹ לי בלאסף  ַ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌◌◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֽ◌ִ◌◌
אלי: והאזין אל־ אהים ק וֹ לי ואצעקה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ֱ◌ֶאל־אהים ◌ָ◌ִ◌◌ֶ◌ֱ◌ ◌ִ◌ ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌◌ֵ◌ָ◌ֽ◌

תפ וּ ג,ג ו א נגּ רה לילה ידי דּ רׁש ּת י, אדני צרתי ◌ָֹ◌ֲ◌◌ָ◌ֽ◌ָ◌ִ◌◌ְבּ יוֹ ם ◌ָ◌◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌◌
נפ ׁש י: הנּ חם ואהמיה ,דמאנה אהים אזכּ רה ֵ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ ◌ִ◌ָ◌ֵ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֱ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ֽ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ ◌

סלה: רוּ חי ותתע ּט ף  עיני,האשׂ יחה ׁש מרוֹ ת  אחז ּת  ָ◌ִ◌ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ִ◌◌ֶ◌ֽ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌◌ֵ◌ָ◌ ◌
אד בּ ר: ו א ׁש נוֹ תו נפעמּת י מקּ דם, ימים חב ּת י ◌ ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ִ◌ֶ◌ ◌ֶ◌◌ְ◌◌

אשׂ יחה ,ז עוֹ למים: עם־לבבי בּ לּ ילה, נגינתי אזכּ רה ֽ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ִ◌ ◌ַ◌ ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ ◌ָ◌
רוּ חי: ולא־ יסיףחויחּפ שׂ  אדני, יזנח הלעוֹ למים ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ִ◌ֽ◌◌ַ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ֲ◌ָֹ◌ ◌ְ◌ֽ◌ִֹֹ◌ ◌
ע וֹ ד : לדר טלרצ וֹ ת  אמר גּ מר חסדּ וֹ , לנצח האפס ִ◌ְ◌◌ֽ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ֶ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌◌ַ◌◌◌ֶֹ◌ְ◌◌ֹ

סלה:י ודר: רחמיו בּ אף  אם־קפץ  אל, חנּ וֹ ת  הׁש כח ָ◌ֽ◌ֲֹ◌ָ◌ַ◌◌ַ◌◌ֵ◌ ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌◌ְ◌ַ◌ ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌◌ֶ◌ֽ◌ָ◌
היא,יא חלּ וֹ תי עליוֹ ן:ואמר ימין אזכּ וֹ ר יבׁש נ וֹ ת  ◌ָ◌ֽ◌ַֹ◌ַ◌◌ִ◌ִ◌ ◌◌ְ◌◌ְ◌ִ◌◌ֶ◌ְ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌◌

כ ' ּפ לא:אזכיר מקּ דם כּ י־אזכּ רה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ַמעללי־ יּה , ◌ִ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ ◌ִ◌ֶ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֽ◌
אשׂ יחה:יג וּ בעלילוֹ תי ,בכל־ ּפ על ◌ֶ◌ֳ◌ֽ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ִ◌ָ◌ְוהגיתי ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ֽ◌ָ◌
כּ אהים:יד גּ ד וֹ ל מי־אל , ּדּ רכ בּ קּ ד ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌◌ֱ◌ִ◌ַ◌אהים ◌ִ◌ֵ◌◌◌ ָ◌◌ֵ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌
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עזּ :טו  בע ּמ ים הוֹ דעּת  פלא, ע שׂ ה האל ◌ֶ◌ֵֹ◌◌◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ַאּת ה ◌ֶ◌ַ◌ ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ִ◌◌◌ֶ◌ֽ◌
סלה:טז  ויוֹ סף  בּ ני־ יעקב  , עּמ בּ זרוֹ ע ראוּ יז גּ אלּת  ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ְֹ◌ֵ◌◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ָ◌◌◌

תהמוֹ ת : ירגּ זוּ  אף  יחילוּ , ּמ ים  ּראו אהים, ◌ִ◌ֽ◌ֱ◌ִ◌◌ַּמ ים ◌ָ◌◌ַ◌◌ִ◌ָ◌ִ◌ ◌◌ַ◌ ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ֹֽ◌
אף ־חצצייח ׁש חקים, נתנוּ  ק וֹ ל עבוֹ ת , מים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְֹ◌ַ◌◌ִ◌ָ◌◌◌ָ◌ְ◌זרמוּ  ◌ַ◌ֲ◌ ◌ָ◌ֶ◌ ◌

ּת בל,יטיתה לּ כ וּ : ברקים  האירוּ  בּ גּ לגּ ל, רעמ ק וֹ ל ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֽ◌◌ַ◌ֽ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ ◌ֵ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ֵ◌ֵ◌ ◌
הארץ : ו ּת רעׁש  וּ ׁש בילכ רגזה , ּדּ רכ כ 'בּ יּ ם ושביליך ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ֽ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ ◌◌ֽ◌ְ◌ִ◌ֽ◌ְ◌

נדעוּ : לא ועקּ ב וֹ תי רבּ ים, כ צּ אן כאבּ מים נחית  ְ◌ַ◌◌ִ◌ַ◌ִ◌ ◌◌ ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ ◌◌ָֹֹ◌ֽ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ַ◌◌ֹ
ואהרן: בּ יד ־ מׁש ה , ַעּמ◌ֶ◌ ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ֶֹ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֽ◌ֹ

אּת האצ מעוֹ ן אדני איׁש ־ האלהים, למׁש ה ◌ָֹ◌ֽ◌ֲ◌◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ֱ◌◌ִֹ◌◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה ◌ָ◌◌◌ַ◌ָ◌
ודר: בּ דר  לּ נוּ  ארץבהיית  וּת חוֹ לל ילּ ד וּ , הרים בּ טרם ָ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ְ◌◌ָֹ◌ֽ◌ְֹ◌ֶ◌ ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌ ◌◌ָ◌ ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ֽ◌ֶ◌◌ֶ◌

עד ־ וּ מע וֹ לם אל:ותבל, אּת ה  אנוֹ ׁש גע וֹ לם ּת ׁש ב  ְ◌ֵ◌ֵ◌ ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌◌ַ◌◌ָ◌ ◌ַ◌ָ◌◌ֵ◌ֽ◌ָ◌ֵ◌◌◌ֱ◌
בני־אדם: ׁש וּ ב וּ  ו ּת אמר ׁש ניםדעד־ דּ כּ א, אלף  כּ י ַ◌ַ◌ָ◌ ◌◌ַ◌◌ֶֹ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ ◌ֶ◌ ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ ◌

בלּ ילה: ואׁש מוּ רה יעבר, כּ י אתמוֹ ל כּ יוֹ ם ְבּ עיני◌ֽ◌ֵ◌ֶ◌ ◌ְ◌◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌ַ◌ֲ◌◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌
יהיוּ ,ה ׁש נה יחלף :זרמּת ם כּ חציר יציץו בּ בּ קר בּ בּ קר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌◌◌ַ◌◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌◌ַ◌ֲ◌ֽ◌ֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌◌

ויב ׁש : ימוֹ לל לערב  וּ בחמת ז וחלף , , באּפ כּ י־ כלינ וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ ◌◌ָ◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ ◌ֽ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌
כ 'ׁש ּת החנבהלנוּ : למאוֹ ר שת עלמנוּ  , ּלנגד עונתינוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ֵֹֹ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ ◌◌ֲ◌◌ֵ◌◌ִ◌ְ◌◌

:כל־טּפ ני ׁש נינוּ כּ י כּ לּ ינוּ  , בעברת ּפ נ וּ  ימינוּ  ָ◌ֶ◌ֽ◌ִ◌◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ ◌ִ◌ִ◌ ◌ָ◌ֵ◌◌
ואםי כמוֹ ־ הגה: ׁש נה , ׁש בעים בהם ימי־ ׁש נ וֹ תינוּ  ְ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ֶ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ ◌ָ◌ָ◌ ◌ְ◌ִ◌ ◌

ׁש נה, ׁש מוֹ נים  חיׁש בּ גב וּ רת  כּ י־גז ואון, עמל ורהבּ ם ִ◌ְ◌◌ְֹ◌◌ִ◌ ◌ָ◌ָ◌ ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌◌ִ◌ ◌
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עברת:יאו נּ עפה:  וּ כיראת , אּפ עז מי־ יוֹ דע ַ◌ָ◌◌ֽ◌ָ◌ִ◌ֽ◌◌ֵ◌ַ◌◌ַֹ◌ֶ◌ ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֽ◌
חכמה :למנוֹ ת יב לבב  ונבא הוֹ דע , כּ ן ׁש וּ בהיגימינוּ  ִ◌ְ◌◌◌ָ◌ֵ◌ֵ◌◌ַ◌ ◌◌ ְ◌ָ◌ִ◌ ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ָ◌◌

 יאהדונהייהו:על־ עבדי והנּ חם עד־ מתי, ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ ◌◌ ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֽ◌
בּ כל־ימינ וּ :יד ונ שׂ מחה וּ נרנּ נה  , ּחסד בבּ קר ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌◌ַ◌◌ֵ◌ְ◌ַשׂ בּ ענוּ  ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌◌ ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֽ◌
רעה:טו  ראינוּ  ׁש נוֹ ת  ע נּ יתנוּ , כּ ימוֹ ת  יראהטז שׂ ּמ חנוּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌◌ִ◌ִ◌ָ◌ ◌◌ְ◌◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌◌

על־בּ ניהם: והדר ,פעל נעםיז אל־ עבדי ויהי ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ ◌◌ ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֽ◌ִ◌ִ◌ ◌◌ַֹ◌
וּ מע שׂ ה עלינוּ , אהינוּ  עלינוּ ,אדני כּ וֹ ננה ידינוּ  ֲ◌ָֹ◌◌ֱ◌ֵ◌ ◌ָ◌◌ֵ◌◌ַ◌ֲ◌ֵ◌◌◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ ◌

כּ וֹ ננהוּ : ידינ וּ  ◌◌◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֽוּ מע שׂ ה ָ◌ֵ◌◌ְ◌ֵ◌ֽ◌

ליהו אקה  הוֹ דיע וּ יאהדונהיהוֹ דוּ  ב ׁש מוֹ , קראוּ  ◌◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌◌ִ◌◌
עלילוֹ תיו : בּ כל־בבע ּמ ים שׂ יחוּ  זּמ רוּ ־לוֹ , ׁש ירוּ ־ לוֹ  ◌ָ◌ ◌ַ◌ִ◌◌ֲ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌◌ַ◌ְ◌◌◌ִ◌ ◌ְ◌ָ◌

מבקׁש י גנפלאוֹ תיו : לב  ישׂ מח קדׁש וֹ , בּ ׁש ם התהללוּ  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֽ◌◌ִ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ְ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ְ◌◌◌ ִ◌ְ◌ַ◌◌ֵ◌ ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ ◌
 ד:יאהדונהייהו יהו בּ קּ ׁש וּ יאהדונהידּ ר ׁש וּ  ועזּ וֹ , ְ◌ָֹ◌ֽ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָֹ◌◌ְ◌◌◌ַ◌ְ◌◌

ּת מיד : מפתיוהפניו אׁש ר־ עשׂ ה, נפלאוֹ תיו  זכרוּ  ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֽ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ ◌◌ֽ◌ְֹ◌ָ◌ ◌
בּ חיריו:ו וּ מׁש ּפ טי־ פיו: יעקב  בּ ני עב דּ וֹ , אברהם זרע ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֽ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֽ◌

יהוז  מׁש ּפ טיו:יאהדונהיהוּ א בּ כל־הארץ  אהינוּ , ◌ְ◌ָֹ◌◌ֱ◌ֵ◌ ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌
דּ וֹ ר:ח לאלף צ וּ ה דּ בר בּ ריתוֹ , לע וֹ לם אׁש ר טזכר ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌◌◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌◌ֶ◌ֽ◌ֲ◌ֶ◌◌

לישׂ חק : וּ ׁש ב וּ עת וֹ  את ־אברהם, ויּ עמידהי כּ רת  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ ◌ְ◌◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌
עוֹ לם: בּ רית  לישׂ ראל לחק , אּת ן יאליעקב   ל לאמר ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ְֹ◌◌ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ֽ◌ֵ◌◌ְֹ◌◌ֶ◌ֵ◌◌

נחלתכם: חבל מתי יבאת ־ארץ ־ כּ נען, בּ היוֹ תם ֶ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ ◌ַ◌◌ֶ◌ ◌ֶ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֽ◌◌ִ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌
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עזּ :טו  בע ּמ ים הוֹ דעּת  פלא, ע שׂ ה האל ◌ֶ◌ֵֹ◌◌◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ַאּת ה ◌ֶ◌ַ◌ ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ִ◌◌◌ֶ◌ֽ◌
סלה:טז  ויוֹ סף  בּ ני־ יעקב  , עּמ בּ זרוֹ ע ראוּ יז גּ אלּת  ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ְֹ◌ֵ◌◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ָ◌◌◌

תהמוֹ ת : ירגּ זוּ  אף  יחילוּ , ּמ ים  ּראו אהים, ◌ִ◌ֽ◌ֱ◌ִ◌◌ַּמ ים ◌ָ◌◌ַ◌◌ִ◌ָ◌ִ◌ ◌◌ַ◌ ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ֹֽ◌
אף ־חצצייח ׁש חקים, נתנוּ  ק וֹ ל עבוֹ ת , מים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְֹ◌ַ◌◌ִ◌ָ◌◌◌ָ◌ְ◌זרמוּ  ◌ַ◌ֲ◌ ◌ָ◌ֶ◌ ◌

ּת בל,יטיתה לּ כ וּ : ברקים  האירוּ  בּ גּ לגּ ל, רעמ ק וֹ ל ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֽ◌◌ַ◌ֽ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ ◌ֵ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ֵ◌ֵ◌ ◌
הארץ : ו ּת רעׁש  וּ ׁש בילכ רגזה , ּדּ רכ כ 'בּ יּ ם ושביליך ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ֽ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ ◌◌ֽ◌ְ◌ִ◌ֽ◌ְ◌

נדעוּ : לא ועקּ ב וֹ תי רבּ ים, כ צּ אן כאבּ מים נחית  ְ◌ַ◌◌ִ◌ַ◌ִ◌ ◌◌ ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ ◌◌ָֹֹ◌ֽ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ַ◌◌ֹ
ואהרן: בּ יד ־ מׁש ה , ַעּמ◌ֶ◌ ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ֶֹ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֽ◌ֹ

אּת האצ מעוֹ ן אדני איׁש ־ האלהים, למׁש ה ◌ָֹ◌ֽ◌ֲ◌◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ֱ◌◌ִֹ◌◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה ◌ָ◌◌◌ַ◌ָ◌
ודר: בּ דר  לּ נוּ  ארץבהיית  וּת חוֹ לל ילּ ד וּ , הרים בּ טרם ָ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ְ◌◌ָֹ◌ֽ◌ְֹ◌ֶ◌ ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌ ◌◌ָ◌ ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ֽ◌ֶ◌◌ֶ◌

עד ־ וּ מע וֹ לם אל:ותבל, אּת ה  אנוֹ ׁש גע וֹ לם ּת ׁש ב  ְ◌ֵ◌ֵ◌ ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌◌ַ◌◌ָ◌ ◌ַ◌ָ◌◌ֵ◌ֽ◌ָ◌ֵ◌◌◌ֱ◌
בני־אדם: ׁש וּ ב וּ  ו ּת אמר ׁש ניםדעד־ דּ כּ א, אלף  כּ י ַ◌ַ◌ָ◌ ◌◌ַ◌◌ֶֹ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ ◌ֶ◌ ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ ◌

בלּ ילה: ואׁש מוּ רה יעבר, כּ י אתמוֹ ל כּ יוֹ ם ְבּ עיני◌ֽ◌ֵ◌ֶ◌ ◌ְ◌◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌ַ◌ֲ◌◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌
יהיוּ ,ה ׁש נה יחלף :זרמּת ם כּ חציר יציץו בּ בּ קר בּ בּ קר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌◌◌ַ◌◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌◌ַ◌ֲ◌ֽ◌ֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌◌

ויב ׁש : ימוֹ לל לערב  וּ בחמת ז וחלף , , באּפ כּ י־ כלינ וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ ◌◌ָ◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ ◌ֽ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌
כ 'ׁש ּת החנבהלנוּ : למאוֹ ר שת עלמנוּ  , ּלנגד עונתינוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ֵֹֹ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ ◌◌ֲ◌◌ֵ◌◌ִ◌ְ◌◌

:כל־טּפ ני ׁש נינוּ כּ י כּ לּ ינוּ  , בעברת ּפ נ וּ  ימינוּ  ָ◌ֶ◌ֽ◌ִ◌◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ ◌ִ◌ִ◌ ◌ָ◌ֵ◌◌
ואםי כמוֹ ־ הגה: ׁש נה , ׁש בעים בהם ימי־ ׁש נ וֹ תינוּ  ְ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ֶ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ ◌ָ◌ָ◌ ◌ְ◌ִ◌ ◌

ׁש נה, ׁש מוֹ נים  חיׁש בּ גב וּ רת  כּ י־גז ואון, עמל ורהבּ ם ִ◌ְ◌◌ְֹ◌◌ִ◌ ◌ָ◌ָ◌ ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌◌ִ◌ ◌
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עברת:יאו נּ עפה:  וּ כיראת , אּפ עז מי־ יוֹ דע ַ◌ָ◌◌ֽ◌ָ◌ִ◌ֽ◌◌ֵ◌ַ◌◌ַֹ◌ֶ◌ ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֽ◌
חכמה :למנוֹ ת יב לבב  ונבא הוֹ דע , כּ ן ׁש וּ בהיגימינוּ  ִ◌ְ◌◌◌ָ◌ֵ◌ֵ◌◌ַ◌ ◌◌ ְ◌ָ◌ִ◌ ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ָ◌◌

 יאהדונהייהו:על־ עבדי והנּ חם עד־ מתי, ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ ◌◌ ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֽ◌
בּ כל־ימינ וּ :יד ונ שׂ מחה וּ נרנּ נה  , ּחסד בבּ קר ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌◌ַ◌◌ֵ◌ְ◌ַשׂ בּ ענוּ  ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌◌ ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֽ◌
רעה:טו  ראינוּ  ׁש נוֹ ת  ע נּ יתנוּ , כּ ימוֹ ת  יראהטז שׂ ּמ חנוּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌◌ִ◌ִ◌ָ◌ ◌◌ְ◌◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ֽ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌◌

על־בּ ניהם: והדר ,פעל נעםיז אל־ עבדי ויהי ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ ◌◌ ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֽ◌ִ◌ִ◌ ◌◌ַֹ◌
וּ מע שׂ ה עלינוּ , אהינוּ  עלינוּ ,אדני כּ וֹ ננה ידינוּ  ֲ◌ָֹ◌◌ֱ◌ֵ◌ ◌ָ◌◌ֵ◌◌ַ◌ֲ◌ֵ◌◌◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ ◌

כּ וֹ ננהוּ : ידינ וּ  ◌◌◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֽוּ מע שׂ ה ָ◌ֵ◌◌ְ◌ֵ◌ֽ◌

ליהו אקה  הוֹ דיע וּ יאהדונהיהוֹ דוּ  ב ׁש מוֹ , קראוּ  ◌◌ַ◌ֽ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌◌ִ◌◌
עלילוֹ תיו : בּ כל־בבע ּמ ים שׂ יחוּ  זּמ רוּ ־לוֹ , ׁש ירוּ ־ לוֹ  ◌ָ◌ ◌ַ◌ִ◌◌ֲ◌ִ◌ֽ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌◌ַ◌ְ◌◌◌ִ◌ ◌ְ◌ָ◌

מבקׁש י גנפלאוֹ תיו : לב  ישׂ מח קדׁש וֹ , בּ ׁש ם התהללוּ  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֽ◌◌ִ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ֽ◌ְ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ְ◌◌◌ ִ◌ְ◌ַ◌◌ֵ◌ ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ ◌
 ד:יאהדונהייהו יהו בּ קּ ׁש וּ יאהדונהידּ ר ׁש וּ  ועזּ וֹ , ְ◌ָֹ◌ֽ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָֹ◌◌ְ◌◌◌ַ◌ְ◌◌

ּת מיד : מפתיוהפניו אׁש ר־ עשׂ ה, נפלאוֹ תיו  זכרוּ  ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֽ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ ◌◌ֽ◌ְֹ◌ָ◌ ◌
בּ חיריו:ו וּ מׁש ּפ טי־ פיו: יעקב  בּ ני עב דּ וֹ , אברהם זרע ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֽ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֽ◌

יהוז  מׁש ּפ טיו:יאהדונהיהוּ א בּ כל־הארץ  אהינוּ , ◌ְ◌ָֹ◌◌ֱ◌ֵ◌ ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌
דּ וֹ ר:ח לאלף צ וּ ה דּ בר בּ ריתוֹ , לע וֹ לם אׁש ר טזכר ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌◌◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌◌ֶ◌ֽ◌ֲ◌ֶ◌◌

לישׂ חק : וּ ׁש ב וּ עת וֹ  את ־אברהם, ויּ עמידהי כּ רת  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ ◌ְ◌◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌
עוֹ לם: בּ רית  לישׂ ראל לחק , אּת ן יאליעקב   ל לאמר ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ְֹ◌◌ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ֽ◌ֵ◌◌ְֹ◌◌ֶ◌ֵ◌◌

נחלתכם: חבל מתי יבאת ־ארץ ־ כּ נען, בּ היוֹ תם ֶ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ ◌ַ◌◌ֶ◌ ◌ֶ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֽ◌◌ִ◌ֽ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌
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בּ ּה : וגרים כּ מעט אל־גּ וֹ י,יגמסּפ ר, מגּ וֹ י ויּ תהלּ כ וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֽ◌◌ַ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ֶ◌◌
אחר: אל־ עם לע ׁש קם ,ידמּמ מלכה אדם לא ־הנּ יח  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ ◌ֶ◌ַ◌◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ֽ◌ִֹ◌ִ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ ◌

מלכים : עליהם במׁש יחי,טו ו יּ וֹ כח ולנביאי אל־ ּת גּ ע וּ  ַ◌◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ ◌
כּ ל־ מּט ה־לחםויּ קראטז אל־ ּת רעוּ : על־ הארץ , רעב ַ◌ָ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ ◌ֶ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌◌ֶ◌

יוֹ סף:יז ׁש בר: נמכּ ר לעבד  איׁש , לפניהם ע נּ וּ יחׁש לח ָ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ִ◌ ◌◌ְ◌ֶ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ֵ◌ֽ◌ִ◌◌
רגלוֹ  כ 'ב כּ בל נפ ׁש וֹ :רגליו  בּ אה בּ רזל עד ־עתיט, ַ◌ֶ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌◌ַ◌ְ◌ֶ◌ ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ֵ◌◌

 יהו אמרת ׁש לחכ צרפתהוּ :יאהדונהיבּ א־דברוֹ , ֽ◌ְֹ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ ◌ְ◌ָֹ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌
ויפ ּת חהוּ : ע ּמ ים מׁש ל ו יּ ּת ירהוּ , אד וֹ ן כאמל שׂ מוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ ◌ֵֹ◌◌◌ַ◌ִ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ָ◌◌ָ◌◌

בּ כל־קנינוֹ :לבית וֹ , בּ נפ ׁש וֹ ,כבוּ מׁש ל שׂ ריו  לאסר ְ◌ֵ◌◌◌ֵֹ◌ ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌◌ָֹ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌◌
יחכּ ם: גּ ר כגוּ זקניו  ויעקב  מצרים, ישׂ ראל ו יּ בא ְ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌ָ◌◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ ◌ִ◌◌ ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ָֹ◌◌

מצּ ריו:כדבּ ארץ־ חם: ו יּ עצמהוּ  מאד, את ־ע ּמ וֹ  ו יּ פר ְ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֶ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌◌ֹ◌ ַ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֽ◌
בּ עבדיו :כה להתנ כּ ל עּמ וֹ , לשׂ נא  לבּ ם  ׁש לחכו הפ ָ◌ַ◌◌◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַֹ◌◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֽ◌◌ָ◌ַ◌

בּ חר־ בּ וֹ : אׁש ר אהרן עב דּ וֹ , דּ ברי כז מׁש ה שׂ מוּ ־בם ֶֹ◌◌ַ◌ְ◌◌◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ֲֹ◌ֶ◌◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ָ◌ֽ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌◌
חם: בּ ארץ  וּ מפתים ו יּ חׁש ,כחאת וֹ תיו ,  חׁש ׁש לח ֽ◌ָֹ◌ ◌◌ֽ◌ְֹ◌ִ◌ ◌ְ◌ֶ◌◌ֶ◌ָ◌ֽ◌ָ◌◌ַ◌ֽ◌◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ ◌

את ־דּ ברוֹ  כ'ולא־ מרוּ  את ־מימיהםכט:דבריו  הפ ְ◌ֽ◌ָֹ◌◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ֶ◌ֵ◌ֽ◌ֵ◌ֶ◌◌
את ־ דּ גתם:לדם, צפרדּ עים ,לו יּ מת ארצם ׁש רץ  ְ◌ָ◌ ◌◌ ַ◌ָ◌ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ ◌

מלכיהם: בּ כל־לאבּ חדרי כּ נּ ים ערב , ויּ בא אמר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֽ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ָֹ◌◌ֹ◌ִ◌ִ◌ ◌ְ◌ָ◌
בּ ארצם:לבגּ ב וּ לם : להב וֹ ת  אׁש  בּ רד, גּ ׁש מיהם נתן ְ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ֵ◌ ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֽ◌

גּ ב וּ לם:לג עץ  ויׁש בּ ר וּ תאנתם, גּ פנם , ּאמר,לדוי ַ◌ַ◌◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ָ◌ָ◌ ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֽ◌◌ָ◌ַ◌

המגן הכלליזוהר |תיקון 

מסּפ ר: ואין וילק , ארבּ ה, כּ ל ־ ע שׂ בלהויּ בא ויּ אכל ַ◌ָ◌◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ ◌◌ ְ◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌◌ֶ◌
אדמתם: ּפ רי ויּ אכל כּ ל־ בּ כ וֹ ר לו בּ ארצם,  ּו י ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ ◌◌ ַ◌◌ַֹ◌ְ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌◌

לכל־ אוֹ נם: רא ׁש ית  וזהב ,לז בּ ארצם, בּ כסף ויּ וֹ ציאם ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ ◌◌ֵ◌ִ◌ ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌◌ַ◌ֽ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ ◌
כּ וֹ ׁש ל: בּ ׁש בטיו  כּ י־לחואין בּ צאתם, מצרים שׂ מח ְ◌ֵ◌ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ ◌ִ◌ֽ◌

עליהם: ּפ חדּ ם להאיר לטנפל  ואׁש , ,למס ענן ּפ רשׂ  ָ◌ַ◌ ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ ◌◌ְ◌ֵ◌ ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌
שׂ ליו מ לילה: ויּ בא כ 'ׁש אל ׁש מיםשלו ולחם , ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ ◌ְ◌ָ◌ ◌ְ◌ֶ◌◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌◌ִ◌

נהר:מאישׂ בּ יעם: בּ צּ יּ וֹ ת  הלכ וּ  מים, ו יּ זוּ ב וּ  צ וּ ר, ּפ תח ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֽ◌ָ◌◌ַ◌◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ ◌ִ◌◌ָ◌ֽ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ֽ◌
עב דּ וֹ :מב את־ אברהם קד ׁש וֹ , את ־דּ בר ◌ֽ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֽ◌ִכּ י־ זכר
את ־ בּ חיריו :מג בּ רנּ ה בשׂ שׂ וֹ ן, ע ּמ וֹ  ו יּ ּת ן מדויּ וֹ צא ַ◌ִ◌◌ַ◌◌ְ◌ָ◌◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ֵ◌◌

יירׁש וּ : לאּמ ים ועמל גּ וֹ ים, ארצוֹ ת  בּ עב וּ ר מהלהם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ַ◌ ◌ְ◌◌ִ◌◌ִ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌
הללוּ יּה : ינצרוּ , ות וֹ רתיו  חקּ יו, ◌ֽ◌ָ◌ְ◌ֽ◌ַֹ◌◌◌◌ָ◌ְ◌ֽ◌ָֹ◌◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ִיׁש מרוּ 

ׁש םאקלז בּ בל נהרוֹ ת  בּ זכרנוּ על גּ ם־ בּ כינוּ  יׁש בנוּ , ַ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ ◌ָ◌◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌
כּ נּ רוֹ תינוּ :באת ־צ יּ וֹ ן: ּת לינוּ  בּ תוֹ כ ּה , כּ י געל־ ערבים ֶ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ ◌◌ָ◌ִ◌ ◌ִ◌ֽ◌ֵֹ◌ֽ◌ִ◌ ◌

שׂ מחה , ות וֹ ללינ וּ  דּ ברי־ ׁש יר, ׁש וֹ בינוּ  ׁש אלוּ נוּ  ◌ֵ◌◌ְ◌ֽ◌ֵ◌◌ָׁש ם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ֵ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ ◌
ציּ וֹ ן: מיר לנוּ  את ־ ׁש יר־דׁש ירוּ  נׁש יר אי ִ◌◌◌ָ◌ ◌ִ◌ִ◌◌ִ◌ֽ◌ֵ◌ ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֽ◌

נכר:יאהדונהייהו אדמת  על אם־ אׁש כּ חה, ְ◌ָֹ◌◌◌ַ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ֵ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌
ימיני: ּת ׁש כּ ח אם־ או ירוּ ׁש לם, לחכּ י, ּת ד בּ ק ־לׁש וֹ ני ֽ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ָ◌ִ◌ ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ִ◌◌

ראׁש  על את ־ ירוּ ׁש לים אעלה אם־ לא ◌ַ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֽ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌ִ◌◌ֹ◌ֶאזכּ רכי, ◌ִ◌◌ַ◌◌◌ֹ
יהוז שׂ מחתי: יוֹ םיאהדונהיזכר את  אד וֹ ם לבני ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ְ◌◌ְֹ◌ָֹ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ ◌ֱ◌◌ֵ◌◌◌



|הכללי המגןתיקון  זוהר

בּ ּה : וגרים כּ מעט אל־גּ וֹ י,יגמסּפ ר, מגּ וֹ י ויּ תהלּ כ וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ֽ◌◌ַ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ֶ◌◌
אחר: אל־ עם לע ׁש קם ,ידמּמ מלכה אדם לא ־הנּ יח  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ ◌ֶ◌ַ◌◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ֽ◌ִֹ◌ִ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ ◌

מלכים : עליהם במׁש יחי,טו ו יּ וֹ כח ולנביאי אל־ ּת גּ ע וּ  ַ◌◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ ◌
כּ ל־ מּט ה־לחםויּ קראטז אל־ ּת רעוּ : על־ הארץ , רעב ַ◌ָ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ ◌ֶ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌◌ֶ◌

יוֹ סף:יז ׁש בר: נמכּ ר לעבד  איׁש , לפניהם ע נּ וּ יחׁש לח ָ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ִ◌ ◌◌ְ◌ֶ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ֵ◌ֽ◌ִ◌◌
רגלוֹ  כ 'ב כּ בל נפ ׁש וֹ :רגליו  בּ אה בּ רזל עד ־עתיט, ַ◌ֶ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌◌ַ◌ְ◌ֶ◌ ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֽ◌ַ◌ֵ◌◌

 יהו אמרת ׁש לחכ צרפתהוּ :יאהדונהיבּ א־דברוֹ , ֽ◌ְֹ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ ◌ְ◌ָֹ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌
ויפ ּת חהוּ : ע ּמ ים מׁש ל ו יּ ּת ירהוּ , אד וֹ ן כאמל שׂ מוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ ◌ֵֹ◌◌◌ַ◌ִ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ָ◌◌ָ◌◌

בּ כל־קנינוֹ :לבית וֹ , בּ נפ ׁש וֹ ,כבוּ מׁש ל שׂ ריו  לאסר ְ◌ֵ◌◌◌ֵֹ◌ ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌◌ָֹ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌◌
יחכּ ם: גּ ר כגוּ זקניו  ויעקב  מצרים, ישׂ ראל ו יּ בא ְ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֽ◌ַ◌ָ◌◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ ◌ִ◌◌ ְ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ָֹ◌◌

מצּ ריו:כדבּ ארץ־ חם: ו יּ עצמהוּ  מאד, את ־ע ּמ וֹ  ו יּ פר ְ◌ֶ◌ֽ◌ֶ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֶ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌◌ֹ◌ ַ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֽ◌
בּ עבדיו :כה להתנ כּ ל עּמ וֹ , לשׂ נא  לבּ ם  ׁש לחכו הפ ָ◌ַ◌◌◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַֹ◌◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֽ◌◌ָ◌ַ◌

בּ חר־ בּ וֹ : אׁש ר אהרן עב דּ וֹ , דּ ברי כז מׁש ה שׂ מוּ ־בם ֶֹ◌◌ַ◌ְ◌◌◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ֲֹ◌ֶ◌◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ָ◌ֽ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌◌
חם: בּ ארץ  וּ מפתים ו יּ חׁש ,כחאת וֹ תיו ,  חׁש ׁש לח ֽ◌ָֹ◌ ◌◌ֽ◌ְֹ◌ִ◌ ◌ְ◌ֶ◌◌ֶ◌ָ◌ֽ◌ָ◌◌ַ◌ֽ◌◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ ◌

את ־דּ ברוֹ  כ'ולא־ מרוּ  את ־מימיהםכט:דבריו  הפ ְ◌ֽ◌ָֹ◌◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ֶ◌ֵ◌ֽ◌ֵ◌ֶ◌◌
את ־ דּ גתם:לדם, צפרדּ עים ,לו יּ מת ארצם ׁש רץ  ְ◌ָ◌ ◌◌ ַ◌ָ◌ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ ◌

מלכיהם: בּ כל־לאבּ חדרי כּ נּ ים ערב , ויּ בא אמר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֽ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ָֹ◌◌ֹ◌ִ◌ִ◌ ◌ְ◌ָ◌
בּ ארצם:לבגּ ב וּ לם : להב וֹ ת  אׁש  בּ רד, גּ ׁש מיהם נתן ְ◌ָ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ ◌ֵ◌ ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֽ◌

גּ ב וּ לם:לג עץ  ויׁש בּ ר וּ תאנתם, גּ פנם , ּאמר,לדוי ַ◌ַ◌◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֽ◌ָ◌ָ◌ ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֽ◌◌ָ◌ַ◌

המגן הכלליזוהר |תיקון 

מסּפ ר: ואין וילק , ארבּ ה, כּ ל ־ ע שׂ בלהויּ בא ויּ אכל ַ◌ָ◌◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ ◌◌ ְ◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌ַ◌◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌◌ֶ◌
אדמתם: ּפ רי ויּ אכל כּ ל־ בּ כ וֹ ר לו בּ ארצם,  ּו י ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ ◌◌ ַ◌◌ַֹ◌ְ◌ִ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌◌

לכל־ אוֹ נם: רא ׁש ית  וזהב ,לז בּ ארצם, בּ כסף ויּ וֹ ציאם ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ ◌◌ֵ◌ִ◌ ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֽ◌◌ַ◌ֽ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ ◌
כּ וֹ ׁש ל: בּ ׁש בטיו  כּ י־לחואין בּ צאתם, מצרים שׂ מח ְ◌ֵ◌ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ ◌ִ◌ֽ◌

עליהם: ּפ חדּ ם להאיר לטנפל  ואׁש , ,למס ענן ּפ רשׂ  ָ◌ַ◌ ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֽ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ ◌◌ְ◌ֵ◌ ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌
שׂ ליו מ לילה: ויּ בא כ 'ׁש אל ׁש מיםשלו ולחם , ָ◌ֽ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ ◌ְ◌ָ◌ ◌ְ◌ֶ◌◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌◌ִ◌

נהר:מאישׂ בּ יעם: בּ צּ יּ וֹ ת  הלכ וּ  מים, ו יּ זוּ ב וּ  צ וּ ר, ּפ תח ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֽ◌ָ◌◌ַ◌◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ ◌ִ◌◌ָ◌ֽ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ֽ◌
עב דּ וֹ :מב את־ אברהם קד ׁש וֹ , את ־דּ בר ◌ֽ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֽ◌ִכּ י־ זכר
את ־ בּ חיריו :מג בּ רנּ ה בשׂ שׂ וֹ ן, ע ּמ וֹ  ו יּ ּת ן מדויּ וֹ צא ַ◌ִ◌◌ַ◌◌ְ◌ָ◌◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ִ◌ֵ◌◌

יירׁש וּ : לאּמ ים ועמל גּ וֹ ים, ארצוֹ ת  בּ עב וּ ר מהלהם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ַ◌ ◌ְ◌◌ִ◌◌ִ◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌
הללוּ יּה : ינצרוּ , ות וֹ רתיו  חקּ יו, ◌ֽ◌ָ◌ְ◌ֽ◌ַֹ◌◌◌◌ָ◌ְ◌ֽ◌ָֹ◌◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ִיׁש מרוּ 

ׁש םאקלז בּ בל נהרוֹ ת  בּ זכרנוּ על גּ ם־ בּ כינוּ  יׁש בנוּ , ַ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ ◌ָ◌◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌
כּ נּ רוֹ תינוּ :באת ־צ יּ וֹ ן: ּת לינוּ  בּ תוֹ כ ּה , כּ י געל־ ערבים ֶ◌ִ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ֲ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ ◌◌ָ◌ִ◌ ◌ִ◌ֽ◌ֵֹ◌ֽ◌ִ◌ ◌

שׂ מחה , ות וֹ ללינ וּ  דּ ברי־ ׁש יר, ׁש וֹ בינוּ  ׁש אלוּ נוּ  ◌ֵ◌◌ְ◌ֽ◌ֵ◌◌ָׁש ם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ֵ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ ◌
ציּ וֹ ן: מיר לנוּ  את ־ ׁש יר־דׁש ירוּ  נׁש יר אי ִ◌◌◌ָ◌ ◌ִ◌ִ◌◌ִ◌ֽ◌ֵ◌ ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֽ◌

נכר:יאהדונהייהו אדמת  על אם־ אׁש כּ חה, ְ◌ָֹ◌◌◌ַ◌◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ֵ◌ָ◌ֽ◌ִ◌ֽ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌
ימיני: ּת ׁש כּ ח אם־ או ירוּ ׁש לם, לחכּ י, ּת ד בּ ק ־לׁש וֹ ני ֽ◌ְ◌ֽ◌ָ◌ָ◌ִ◌ ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ִ◌◌

ראׁש  על את ־ ירוּ ׁש לים אעלה אם־ לא ◌ַ◌ָ◌ֽ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֽ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌◌ִ◌ִ◌◌ֹ◌ֶאזכּ רכי, ◌ִ◌◌ַ◌◌◌ֹ
יהוז שׂ מחתי: יוֹ םיאהדונהיזכר את  אד וֹ ם לבני ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֽ◌ְ◌◌ְֹ◌ָֹ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ ◌ֱ◌◌ֵ◌◌◌
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בּ ּה : היסוֹ ד  עד  ערוּ  ערוּ  האמרים בּ ת ־חירוּ ׁש לים, ְ◌ֽ◌ָ◌ ◌ָ◌◌ִ◌◌ָ◌◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ ◌ָ◌ ◌◌ַ◌◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֽ◌ַ◌
ׁש גּ מלּת  את ־גּ מוּ ל ׁש יּ ׁש לּ ם־ ל אׁש רי ה דוּ דה, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ַ◌ְ◌◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ֶ◌ָבּ בל ◌ֶ◌ְ◌ ◌ֵ◌ ◌ֶ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌

אל־ הּס לע:טלנוּ : את ־עללי ונ ּפ ץ  ׁש יּ אחז אׁש רי ָ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ ◌ֶ◌ֵֹ◌ ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ ◌ֶ◌ֽ◌ֽ◌◌ָֹ◌ַ◌ ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֽ◌ַ◌
עזּ וֹ :אקנ  בּ רקיע  הללוּ הוּ  בּ קדׁש וֹ , הללוּ ־ אל ◌ֽ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ֽ◌ַהללוּ יּה 

גּ דלוֹ :ב כּ רב  הללוּ הוּ  בגב וּ רתיו , הללוּ הוּ גהללוּ הוּ  ַ◌ֽ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ֽ◌ָֹ◌ ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌◌ֹ◌ְ◌ֽ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌
וכנּ וֹ ר: בּ נבל הללוּ הוּ  ׁש וֹ פר , בתףדבּ תקע הללוּ הוּ  ְ◌ֵ◌◌ַ◌ָ◌ ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֽ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌ְ◌◌ֹ

ועגב: בּ מנּ ים הללוּ הוּ  בצלצלי־הוּ מחוֹ ל, הללוּ הוּ  ָ◌◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
תרוּ עה: בּ צלצלי הללוּ הוּ  ּת הלּ ו ׁש מע , הנּ ׁש מה ל כּ ל ָ◌ ◌ַ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֽ◌◌ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌

הללוּ ־יּה : ◌ֽ◌ָ◌ְ◌ֽ◌ַ◌◌ָ◌יּה ,
זה: יאמר תהלי שסיי אחר

יהו מי  בּ ׁש וּ ב  ישׂ ראל יׁש וּ עת  מצּ יּ וֹ ן יאהדונהיי ּת ן ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌
וּ תׁש וּ עת ישׂ ראל: ישׂ מח יעקב יגל ע ּמ וֹ . ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְׁש ב וּ ת

 מיהו ויּ עזרםיאהדונהיצ דּ יקים  צרה: בּ עת  מע וּ זּ ם ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
 כּ י יאהדונהייהו ויוֹ ׁש יעם מרׁש עים יפלּ טם ויפ לּ טם ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

ב וֹ : ◌ָחסוּ 
הּס בּ וֹ ת ,ר בּ וֹ נ וֹ  כּ ל וסבּ ת  הע לּ וֹ ת  ע לּ ת  עוֹ לם, ׁש ל ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

לע לּ א ולית  כּ לּ א, מן לע לּ א לעלּ א, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַאנ ּת 
דּ וּ מיּ ה וּ ל כּ לל,  ב ּת פיסא מחׁש בה דּ לית  , ִּמנ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
 אוֹ ת וּ תהלּ ה. בּ רכה כּ ל על וּ מרמם  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְתהלּ ה,
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כּ ב וּ ׁש ה דּ ר חתירה ׁש ּת חּת ר אב קּ ׁש   אוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ֶאדרׁש ,
ׁש לּ י  הה ׁש ּת ל ׁש לוּ ת  עד  העוֹ למוֹ ת , כּ ל  דּ ר , ֵמאּת◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
יוֹ דע ,ל נגלה אׁש ר כּ פי ע וֹ מד , אני ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּמ ק וֹ ם
,אוֹ ר עלי ּת איר הזּ ה וּ נתיב  וּ ב דּ ר ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַּת עלוּ מ וֹ ת ,
כּ פי  בּ אמת , לפני ׁש למה בּ ת ׁש וּ בה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזירני
לבלי  הבּ רוּ אים, מבחר רצוֹ ן כּ פי בּ אמת , ְרצוֹ נ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מחׁש בה ו ׁש וּ ם ח וּ ץ  מחׁש בת  ׁש וּ ם בּ מחׁש ב ּת י ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַלחׁש ב 
בּ מחׁש ב וֹ ת לדבּ ק  רק  ,רצוֹ נ נגד  ׁש הוּ א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִוּ בלבּ וּ ל
 בּ השׂ גת בּ אמת  בּ עב וֹ דת וּ קדוֹ ׁש וֹ ת צחוֹ ת  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַזכּ וֹ ת 
טהוֹ ר  לב לי ותן ,עדוֹ תי אל לבּ י הט . ְוּ בת וֹ רת◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  לאוֹ ר ּת וֹ ציאני ים וּ מּמ צ וּ לוֹ ת בּ אמת .  ְּלעב ד◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

 יהו ּת ׁש וּ עת  מהרה. קל עין,יאהדונהיחיׁש  כּ הרף ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
האדמה. ּפ ני על היוֹ תי ימי כּ ל החיּ ים בּ אוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵלאוֹ ר
, בּ חׁש ׁש עברוּ  היּ מים נעוּ רי, לחדּ ׁש  ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶואזכּ ה
הע וֹ לם מן יציאתי ותהיה הקּ ד ׁש ה, אל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזירם
בּ נעם לחזוֹ ת  ואזכּ ה חטא. בּ א ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְכּ ביאתי,

 כּ בוֹ ד ,יאהדונהייהו אוֹ מר כּ לּ וֹ  בּ היכלוֹ , וּ לבקּ ר ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌
ועד : סלה נצח ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָאמן
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בּ ּה : היסוֹ ד  עד  ערוּ  ערוּ  האמרים בּ ת ־חירוּ ׁש לים, ְ◌ֽ◌ָ◌ ◌ָ◌◌ִ◌◌ָ◌◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ ◌ָ◌ ◌◌ַ◌◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֽ◌ַ◌
ׁש גּ מלּת  את ־גּ מוּ ל ׁש יּ ׁש לּ ם־ ל אׁש רי ה דוּ דה, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ַ◌ְ◌◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ֶ◌ָבּ בל ◌ֶ◌ְ◌ ◌ֵ◌ ◌ֶ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌

אל־ הּס לע:טלנוּ : את ־עללי ונ ּפ ץ  ׁש יּ אחז אׁש רי ָ◌ֽ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ ◌ֶ◌ֵֹ◌ ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ ◌ֶ◌ֽ◌ֽ◌◌ָֹ◌ַ◌ ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֽ◌ַ◌
עזּ וֹ :אקנ  בּ רקיע  הללוּ הוּ  בּ קדׁש וֹ , הללוּ ־ אל ◌ֽ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ֽ◌ַהללוּ יּה 

גּ דלוֹ :ב כּ רב  הללוּ הוּ  בגב וּ רתיו , הללוּ הוּ גהללוּ הוּ  ַ◌ֽ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ֽ◌ָֹ◌ ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌◌ֹ◌ְ◌ֽ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌
וכנּ וֹ ר: בּ נבל הללוּ הוּ  ׁש וֹ פר , בתףדבּ תקע הללוּ הוּ  ְ◌ֵ◌◌ַ◌ָ◌ ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֽ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌ְ◌◌ֹ

ועגב: בּ מנּ ים הללוּ הוּ  בצלצלי־הוּ מחוֹ ל, הללוּ הוּ  ָ◌◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌◌ָ◌ֽ◌ַ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
תרוּ עה: בּ צלצלי הללוּ הוּ  ּת הלּ ו ׁש מע , הנּ ׁש מה ל כּ ל ָ◌ ◌ַ◌◌ַ◌ֽ◌ְ◌◌ְ◌ֽ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֽ◌◌ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌

הללוּ ־יּה : ◌ֽ◌ָ◌ְ◌ֽ◌ַ◌◌ָ◌יּה ,
זה: יאמר תהלי שסיי אחר

יהו מי  בּ ׁש וּ ב  ישׂ ראל יׁש וּ עת  מצּ יּ וֹ ן יאהדונהיי ּת ן ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌
וּ תׁש וּ עת ישׂ ראל: ישׂ מח יעקב יגל ע ּמ וֹ . ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְׁש ב וּ ת

 מיהו ויּ עזרםיאהדונהיצ דּ יקים  צרה: בּ עת  מע וּ זּ ם ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
 כּ י יאהדונהייהו ויוֹ ׁש יעם מרׁש עים יפלּ טם ויפ לּ טם ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

ב וֹ : ◌ָחסוּ 
הּס בּ וֹ ת ,ר בּ וֹ נ וֹ  כּ ל וסבּ ת  הע לּ וֹ ת  ע לּ ת  עוֹ לם, ׁש ל ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

לע לּ א ולית  כּ לּ א, מן לע לּ א לעלּ א, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַאנ ּת 
דּ וּ מיּ ה וּ ל כּ לל,  ב ּת פיסא מחׁש בה דּ לית  , ִּמנ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
 אוֹ ת וּ תהלּ ה. בּ רכה כּ ל על וּ מרמם  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְתהלּ ה,
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כּ ב וּ ׁש ה דּ ר חתירה ׁש ּת חּת ר אב קּ ׁש   אוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ֶאדרׁש ,
ׁש לּ י  הה ׁש ּת ל ׁש לוּ ת  עד  העוֹ למוֹ ת , כּ ל  דּ ר , ֵמאּת◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
יוֹ דע ,ל נגלה אׁש ר כּ פי ע וֹ מד , אני ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּמ ק וֹ ם
,אוֹ ר עלי ּת איר הזּ ה וּ נתיב  וּ ב דּ ר ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַּת עלוּ מ וֹ ת ,
כּ פי  בּ אמת , לפני ׁש למה בּ ת ׁש וּ בה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזירני
לבלי  הבּ רוּ אים, מבחר רצוֹ ן כּ פי בּ אמת , ְרצוֹ נ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מחׁש בה ו ׁש וּ ם ח וּ ץ  מחׁש בת  ׁש וּ ם בּ מחׁש ב ּת י ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַלחׁש ב 
בּ מחׁש ב וֹ ת לדבּ ק  רק  ,רצוֹ נ נגד  ׁש הוּ א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִוּ בלבּ וּ ל
 בּ השׂ גת בּ אמת  בּ עב וֹ דת וּ קדוֹ ׁש וֹ ת צחוֹ ת  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַזכּ וֹ ת 
טהוֹ ר  לב לי ותן ,עדוֹ תי אל לבּ י הט . ְוּ בת וֹ רת◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
גּ ד וֹ ל  לאוֹ ר ּת וֹ ציאני ים וּ מּמ צ וּ לוֹ ת בּ אמת .  ְּלעב ד◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

 יהו ּת ׁש וּ עת  מהרה. קל עין,יאהדונהיחיׁש  כּ הרף ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
האדמה. ּפ ני על היוֹ תי ימי כּ ל החיּ ים בּ אוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵלאוֹ ר
, בּ חׁש ׁש עברוּ  היּ מים נעוּ רי, לחדּ ׁש  ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶואזכּ ה
הע וֹ לם מן יציאתי ותהיה הקּ ד ׁש ה, אל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזירם
בּ נעם לחזוֹ ת  ואזכּ ה חטא. בּ א ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְכּ ביאתי,

 כּ בוֹ ד ,יאהדונהייהו אוֹ מר כּ לּ וֹ  בּ היכלוֹ , וּ לבקּ ר ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌
ועד : סלה נצח ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָאמן
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חי כל נשמת
מסגל והוא בנעימה  לאומרו וצרי מאד, ומעלה יקר חי כל  נשמת שבח
שבח מהצרה  הצלתו אחר לומר נדר שידור בה  עומד  שאד צרה  כל על 

חי). איש  ב) לו  ויועיל  זה 

ועלוּ יאהדונהיליהוכּ י בּ גּ וֹ ים: וּ מוֹ ׁש ל הּמ לוּ כה. ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
והיתה ע שׂ ו. את ־ הר לׁש ּפ ט צ יּ וֹ ן בּ הר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמוֹ ׁש עים

יהו יאהדונהיליהו והיה יאהדונהיהּמ לוּ כה: ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
יהו יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם על־כּ ל־ הארץ . למל ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌

אחד :יאהדונהי וּ ׁש מוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 

יהוׁש מתנ ׁש מ את ּת בר חי יאהדונהיכּ ל ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌
זכר וּ תרוֹ מם ּת פאר כּ ל־ בּ שׂ ר ורוּ ח ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱאהינוּ 
אל. אּת ה ועד־ הע וֹ לם מן־ הע וֹ לם ּת מיד. ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַמלכּ נ וּ 
וּ מצּ יל. ּפ וֹ דה וּ מוֹ ׁש יע. גּ וֹ אל מל לנוּ  אין ִוּ מבּ לעדי◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
מל לנוּ  אין וצוּ קה. צרה בּ כל־עת  וּ מרחם. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוע וֹ נה

אּת ה: אלּ א וסוֹ מ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵעוֹ זר 

אד וֹ ן א הי  בּ ריּ וֹ ת . כּ ל אלוֹ ּה  והאחרוֹ נים. הראׁש וֹ נים ֱ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌
בּ כל־הּת ׁש בּ חוֹ ת . הּמ הלּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל ־ ּת וֹ לד וֹ ת .
בּ רחמים. וּ בריּ וֹ תיו  בּ חסד עוֹ למוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהּמ נהג

 ייׁש ן.יאהדונהיויהו ו א ינוּ ם א אמת . אהים ַ◌ָֹ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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ורוֹ פא מתים. מחיּ ה נרדּ מים. והּמ קיץ  יׁש נים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהּמ עוֹ רר
אלּ מים. הּמ שׂ יח כּ פ וּ פים. וזוֹ קף  עורים. ּפ וֹ קח ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִחוֹ לים.

מוֹ דים: אנחנ וּ   ּלב ד וּ ל נעלמים. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהמפענח

גּ לּ יו.וא לּ וּ  כּ המוֹ ן רנּ ה וּ לׁש וֹ ננוּ  כיּ ם. ׁש ירה מלא פינוּ  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌
ועינינוּ  רקיע . כּ מרחבי ׁש בח ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְושׂ פת וֹ תינ וּ 
ׁש מים. כּ נ ׁש רי פרוּ שׂ וֹ ת וידינוּ  וכ יּ רח. כּ מׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְמאירוֹ ת 
ל  להוֹ ד וֹ ת מסּפ יקין אנחנ וּ  אין כּ איּ לוֹ ת . קלּ וֹ ת  ורגלינוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌

על יאהדונהייהו מלכּ נוּ . את ־ ׁש מ וּ לבר אהינ וּ . ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ּפ עמים. רבב וֹ ת  רבּ י ורוֹ ב  אלפים אלפי מאלף ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַאחת 
אב וֹ תינ וּ . ועם ע ּמ נוּ  ׁש עשׂ ית  ונפלאוֹ ת  נ ּס ים ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהּט וֹ ב וֹ ת

יהו גּ אלּת נוּ  מּמ צרים אהינ וּ .יאהדונהימלּ פנים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
כּ לכּ לּת נ וּ . וּ ב שׂ בע  זנּת נ וּ . בּ רעב ּפ דיתנוּ . עבדים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִמבּ ית 
רעים וּ מחלאים מ לּ ט ּת נ וּ . מדּ בר  ה צּ לּת נוּ . ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵמחרב
עזב וּ נוּ  וא רחמי עזרוּ נ וּ  הנּ ה עד דּ לּ יתנ וּ . ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְורבּ ים
וּ נׁש מה ורוּ ח בּ נוּ . ׁש ּפ לּ גּת  אברים כּ ן על .ֲחסדי◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יוֹ ד וּ  הם. הן בּ פינ וּ . שׂ מּת  אׁש ר ולׁש וֹ ן בּ אּפ ינוּ . ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ פחּת 
כּ י  תמיד. מלכּ נוּ  את ־ ׁש מ ויפארוּ . ויׁש בּ חוּ . ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִויברכ וּ .
ל וכל־ עין תׁש בּ ח. ל וכל־לׁש וֹ ן יוֹ דה. ל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָכל־ ּפ ה
לפני וכל־ ק וֹ מה תכרע. ל וכל־ בּ ר ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְתצּפ ה.
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חי כל נשמת
מסגל והוא בנעימה  לאומרו וצרי מאד, ומעלה יקר חי כל  נשמת שבח
שבח מהצרה  הצלתו אחר לומר נדר שידור בה  עומד  שאד צרה  כל על 

חי). איש  ב) לו  ויועיל  זה 

ועלוּ יאהדונהיליהוכּ י בּ גּ וֹ ים: וּ מוֹ ׁש ל הּמ לוּ כה. ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
והיתה ע שׂ ו. את ־ הר לׁש ּפ ט צ יּ וֹ ן בּ הר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמוֹ ׁש עים

יהו יאהדונהיליהו והיה יאהדונהיהּמ לוּ כה: ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
יהו יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם על־כּ ל־ הארץ . למל ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌

אחד :יאהדונהי וּ ׁש מוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 

יהוׁש מתנ ׁש מ את ּת בר חי יאהדונהיכּ ל ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌
זכר וּ תרוֹ מם ּת פאר כּ ל־ בּ שׂ ר ורוּ ח ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱאהינוּ 
אל. אּת ה ועד־ הע וֹ לם מן־ הע וֹ לם ּת מיד. ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַמלכּ נ וּ 
וּ מצּ יל. ּפ וֹ דה וּ מוֹ ׁש יע. גּ וֹ אל מל לנוּ  אין ִוּ מבּ לעדי◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
מל לנוּ  אין וצוּ קה. צרה בּ כל־עת  וּ מרחם. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוע וֹ נה

אּת ה: אלּ א וסוֹ מ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵעוֹ זר 

אד וֹ ן א הי  בּ ריּ וֹ ת . כּ ל אלוֹ ּה  והאחרוֹ נים. הראׁש וֹ נים ֱ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌
בּ כל־הּת ׁש בּ חוֹ ת . הּמ הלּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל ־ ּת וֹ לד וֹ ת .
בּ רחמים. וּ בריּ וֹ תיו  בּ חסד עוֹ למוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהּמ נהג

 ייׁש ן.יאהדונהיויהו ו א ינוּ ם א אמת . אהים ַ◌ָֹ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

המגן חיזוהר כל |נשמת

ורוֹ פא מתים. מחיּ ה נרדּ מים. והּמ קיץ  יׁש נים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהּמ עוֹ רר
אלּ מים. הּמ שׂ יח כּ פ וּ פים. וזוֹ קף  עורים. ּפ וֹ קח ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִחוֹ לים.

מוֹ דים: אנחנ וּ   ּלב ד וּ ל נעלמים. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהמפענח

גּ לּ יו.וא לּ וּ  כּ המוֹ ן רנּ ה וּ לׁש וֹ ננוּ  כיּ ם. ׁש ירה מלא פינוּ  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌
ועינינוּ  רקיע . כּ מרחבי ׁש בח ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְושׂ פת וֹ תינ וּ 
ׁש מים. כּ נ ׁש רי פרוּ שׂ וֹ ת וידינוּ  וכ יּ רח. כּ מׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְמאירוֹ ת 
ל  להוֹ ד וֹ ת מסּפ יקין אנחנ וּ  אין כּ איּ לוֹ ת . קלּ וֹ ת  ורגלינוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌

על יאהדונהייהו מלכּ נוּ . את ־ ׁש מ וּ לבר אהינ וּ . ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ּפ עמים. רבב וֹ ת  רבּ י ורוֹ ב  אלפים אלפי מאלף ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַאחת 
אב וֹ תינ וּ . ועם ע ּמ נוּ  ׁש עשׂ ית  ונפלאוֹ ת  נ ּס ים ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהּט וֹ ב וֹ ת

יהו גּ אלּת נוּ  מּמ צרים אהינ וּ .יאהדונהימלּ פנים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌
כּ לכּ לּת נ וּ . וּ ב שׂ בע  זנּת נ וּ . בּ רעב ּפ דיתנוּ . עבדים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִמבּ ית 
רעים וּ מחלאים מ לּ ט ּת נ וּ . מדּ בר  ה צּ לּת נוּ . ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵמחרב
עזב וּ נוּ  וא רחמי עזרוּ נ וּ  הנּ ה עד דּ לּ יתנ וּ . ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְורבּ ים
וּ נׁש מה ורוּ ח בּ נוּ . ׁש ּפ לּ גּת  אברים כּ ן על .ֲחסדי◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יוֹ ד וּ  הם. הן בּ פינ וּ . שׂ מּת  אׁש ר ולׁש וֹ ן בּ אּפ ינוּ . ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ פחּת 
כּ י  תמיד. מלכּ נוּ  את ־ ׁש מ ויפארוּ . ויׁש בּ חוּ . ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִויברכ וּ .
ל וכל־ עין תׁש בּ ח. ל וכל־לׁש וֹ ן יוֹ דה. ל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָכל־ ּפ ה
לפני וכל־ ק וֹ מה תכרע. ל וכל־ בּ ר ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְתצּפ ה.
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יזּמ רוּ  והכּ ליוֹ ת  והקּ רב   ּייראו והלּ בב וֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִת ׁש ּת חוה.
ּת אמרנה עצמתי כּ ל ׁש נּ אמר כּ דּ בר .ִלׁש מ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌

ועני יאהדונהייהו מּמ נּ וּ . מחזק  עני מצּ יל  ֹכמו מי ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הדּ ל  צעקת תׁש מע. אּת ה עניּ ים ׁש ועת  מגּ זלוֹ : ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְואביוֹ ן
צ דּ יקים רנּ נוּ  וכתוּ ב  ות וֹ ׁש יע. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת קׁש יב 

תהלּ ה:יאהדונהיבּ יהו נאוה ליׁש רים . ַ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ריםי ◌ִ◌ְבּ פי  וֹ מם:ר ּת ת◌ִ◌ָ◌ְ ִ◌ְ◌ָ◌

דּ יקיםצ ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ ב שׂ פתי  ר :בּ ּת ת◌ִ◌ִ◌ַ ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
סידיםח ◌ְ◌ִוּ בלׁש וֹ ן  דּ ׁש :ק ּת ת◌ִ◌ִ◌ֲ ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ד וֹ ׁש יםק ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ בקרב לּ ל:ה ּת ת◌ִ◌ְ ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ י בּ מקהל וֹ ת  עּמ חוֹ בתרבב וֹ ת  ׁש כּ ן ישׂ ראל. ת ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
 יהו לפני היצ וּ רים יאהדונהיכּ ל ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌

לפאר. לׁש בּ ח. להלּ ל. להוֹ ד וֹ ת . אבוֹ תינוּ  ואהי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֱאהינוּ 
ות ׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת  דּ ברי כּ ל על וּ לנ צּ ח . להדּ ר. ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְלרוֹ מם.

וּ בכן  :מׁש יח  ּעב ד יׁש י בּ ן ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָדּ וד 

הגּ ד וֹ ל ׁש ּת בּ ח י הּמ ל האל מלכּ נוּ  לעד  ׁש מ ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
נאה כּ י־ ל וּ בארץ  בּ מים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהקּ ד וֹ ׁש 

ועד.יאהדונהייהו לעוֹ לם אב וֹ תינוּ  ואהי אהינוּ  ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

המגן הזוהרזוהר |סגולות 

וּ ממׁש לה.ועז.ה וזמרה.דהלּ לגוּ ׁש בחה.בׁש ירא  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ותפארת .יא ּת הלּ ה.יגּ בוּ רה.ט גּ דלה.ח נצח.ז ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

הגּ ד וֹ ל יגקד ה.יב לׁש מ והוֹ דאוֹ ת בּ רכוֹ ת  וּ מלכ וּ ת . ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
אּת ה  ּבּ רו אל. אּת ה ועד־ עוֹ לם וּ מע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוהקּ ד וֹ ׁש .

יחשוב:[ רק בפיו, השם  את  יאמר מליאהדונהייהולא [ ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌
אד וֹ ן  ההוֹ דאוֹ ת . אל בּ ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מהלּ ל  ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָגּ דוֹ ל
כּ ל־ הּמ עשׂ ים. רבּ וֹ ן כּ ל־ הנּ ׁש מוֹ ת . בּ וֹ רא ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ פלאוֹ ת .

אמן: הע וֹ למים חי אל מל זמרה בּ ׁש ירי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהבּ וֹ חר

הזוהר סגולות
ביו" כנגד ,מה שלושי הזוהר, ללומדי הרבות הסגולות  מתו כא הבאנו 

הקדוש . הזוהר לימוד בזכות  שיתקיי אחד", ושמו אחד ה' יהיה ההוא 

יגינוא. שלו והחברים שמעון רבי  זכות הזוהר  בספר לימוד  ידי על
ע"ד)עליו. יד  ד לחיי יוחאי ב..(זכירה בן שמעון רבי שזכות ועוד 

הבא. לעולם  גם עליו יגן ט"ז)בפרטות  דרוש  במחזה  אברה .(ספר 
שמים.ג. ליראת סגולה הקדוש הזוהר בסולה ולימוד משה רבי (הקדמת

(התקוני להשגה.ד..לספר  סגולה הזוהר בספר בשער העסק (האריז"ל

ע"ב) יא  ד הקודש להביא ה..רוח סגולה בתדירות  הקדוש בזוהר העסק
ב"ה. סוף לאין להתקשרות  האדם  ההתקשרותאת  שער ישראל (שארית

ב) מאמר ה דרוש א' תשובה.ו..שער  לבעל גדול  תיקון הוא בזוהר  הלימוד
האריז"ל) לנשמה.ז..(שבחי גדול תקון הוא בזוהר  באצבע הלימוד (מורה

מד) הנפש.ח.אות  וקדושת לטהרת מביא הזוהר  ער לימוד  יוע (פלא
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יזּמ רוּ  והכּ ליוֹ ת  והקּ רב   ּייראו והלּ בב וֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִת ׁש ּת חוה.
ּת אמרנה עצמתי כּ ל ׁש נּ אמר כּ דּ בר .ִלׁש מ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌

ועני יאהדונהייהו מּמ נּ וּ . מחזק  עני מצּ יל  ֹכמו מי ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הדּ ל  צעקת תׁש מע. אּת ה עניּ ים ׁש ועת  מגּ זלוֹ : ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְואביוֹ ן
צ דּ יקים רנּ נוּ  וכתוּ ב  ות וֹ ׁש יע. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת קׁש יב 

תהלּ ה:יאהדונהיבּ יהו נאוה ליׁש רים . ַ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ריםי ◌ִ◌ְבּ פי  וֹ מם:ר ּת ת◌ִ◌ָ◌ְ ִ◌ְ◌ָ◌

דּ יקיםצ ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ ב שׂ פתי  ר :בּ ּת ת◌ִ◌ִ◌ַ ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
סידיםח ◌ְ◌ִוּ בלׁש וֹ ן  דּ ׁש :ק ּת ת◌ִ◌ִ◌ֲ ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ד וֹ ׁש יםק ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ בקרב לּ ל:ה ּת ת◌ִ◌ְ ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ י בּ מקהל וֹ ת  עּמ חוֹ בתרבב וֹ ת  ׁש כּ ן ישׂ ראל. ת ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
 יהו לפני היצ וּ רים יאהדונהיכּ ל ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌

לפאר. לׁש בּ ח. להלּ ל. להוֹ ד וֹ ת . אבוֹ תינוּ  ואהי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֱאהינוּ 
ות ׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת  דּ ברי כּ ל על וּ לנ צּ ח . להדּ ר. ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְלרוֹ מם.

וּ בכן  :מׁש יח  ּעב ד יׁש י בּ ן ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָדּ וד 

הגּ ד וֹ ל ׁש ּת בּ ח י הּמ ל האל מלכּ נוּ  לעד  ׁש מ ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
נאה כּ י־ ל וּ בארץ  בּ מים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהקּ ד וֹ ׁש 

ועד.יאהדונהייהו לעוֹ לם אב וֹ תינוּ  ואהי אהינוּ  ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
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וּ ממׁש לה.ועז.ה וזמרה.דהלּ לגוּ ׁש בחה.בׁש ירא  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ותפארת .יא ּת הלּ ה.יגּ בוּ רה.ט גּ דלה.ח נצח.ז ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

הגּ ד וֹ ל יגקד ה.יב לׁש מ והוֹ דאוֹ ת בּ רכוֹ ת  וּ מלכ וּ ת . ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
אּת ה  ּבּ רו אל. אּת ה ועד־ עוֹ לם וּ מע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוהקּ ד וֹ ׁש .

יחשוב:[ רק בפיו, השם  את  יאמר מליאהדונהייהולא [ ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌
אד וֹ ן  ההוֹ דאוֹ ת . אל בּ ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מהלּ ל  ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָגּ דוֹ ל
כּ ל־ הּמ עשׂ ים. רבּ וֹ ן כּ ל־ הנּ ׁש מוֹ ת . בּ וֹ רא ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ פלאוֹ ת .

אמן: הע וֹ למים חי אל מל זמרה בּ ׁש ירי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהבּ וֹ חר

הזוהר סגולות
ביו" כנגד ,מה שלושי הזוהר, ללומדי הרבות הסגולות  מתו כא הבאנו 

הקדוש . הזוהר לימוד בזכות  שיתקיי אחד", ושמו אחד ה' יהיה ההוא 

יגינוא. שלו והחברים שמעון רבי  זכות הזוהר  בספר לימוד  ידי על
ע"ד)עליו. יד  ד לחיי יוחאי ב..(זכירה בן שמעון רבי שזכות ועוד 

הבא. לעולם  גם עליו יגן ט"ז)בפרטות  דרוש  במחזה  אברה .(ספר 
שמים.ג. ליראת סגולה הקדוש הזוהר בסולה ולימוד משה רבי (הקדמת

(התקוני להשגה.ד..לספר  סגולה הזוהר בספר בשער העסק (האריז"ל

ע"ב) יא  ד הקודש להביא ה..רוח סגולה בתדירות  הקדוש בזוהר העסק
ב"ה. סוף לאין להתקשרות  האדם  ההתקשרותאת  שער ישראל (שארית

ב) מאמר ה דרוש א' תשובה.ו..שער  לבעל גדול  תיקון הוא בזוהר  הלימוד
האריז"ל) לנשמה.ז..(שבחי גדול תקון הוא בזוהר  באצבע הלימוד (מורה

מד) הנפש.ח.אות  וקדושת לטהרת מביא הזוהר  ער לימוד  יוע (פלא



|הזוהר המגןסגולות  זוהר

הנשמה.זוהר ) ט )ולזכות  אות מהרצ"א הקדוש ט.(הגהות בזוהר לימוד
הלב טמטום התניא)מסיר לבעל שערי בונה י..(מאה  הזוהר  בלימוד 

ס)עולמות. אות  מג תי' הזוהר תקוני על מל זוהריא.(כסא בספר הלומד
בבושה. ישב לא  לבא לעתיד אז הזה, בעולם  וישבהקדוש פרשת (זוהר

צו) פרשת התניא לבעל תורה בלקוטי ובפרטות בכללות, ע"א קפה  לימוד יב..ד
התורה. נגלות  להבנת  רב סיוע הוא התורה מסלוניסתרי אברה (רבי

אבות) תורת הבורא.יג..בספר לאהבת האדם את  מביא בזוהר הלימוד
הכוונות) לספר  בהגהותיו  האדםיד..(הרמ"ז את  מביא  בזוהר הלימוד

ג)לאמונה. אות ט  שער  פנחס אתטו..(אמרי מציל הקדוש  הזוהר לימוד 
ושערורות . ממגפה ומשפחתו  עג)האדם  אות ו  שער  מביא טז..(ש

שיניים . לכאב  ויציברפואה אמת בספר נדפס   מלובי החוזה לתלמיד אמת (מעשי

ל) עמ' קוץ.יז..ח"ד ולהוצאת  לרגלים  רפואה ט והוא  שער  פנחס  (אמרי

ג) כד יח..אות דילך חיבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא  בני וכמה
יומיא  בסוף  בתראה לדרא לתתא ע"א)יתגלי  נ "ד ד ו '  תיקו).

זהר.יט. הרבה שילמד  הגאות , מן שינצל  ל"ו.סגולה ד פנחס (מדרש

ע "ג) לפרנסהכ.אות מסגל יום  בכל זהר  אותאמירת ל"ו .  ד פנחס (מדרש

דעלמא,כא..מ"ג) דינין כל  מיני' שלמה מסתלקי בד"ה שה"ש חדש (זהר

כעוטיה ) דכיא כב..אהיה  דאפרסמונא רזי תרעי תליסר לי' פתחין
בהו. תליא עילאה שה"ש)דחכמתא חדש  לי'כג..(זהר  חקיק הקב"ה

תמן. גליפין דיוקנין דכל פופירא שה"ש)בההוא חדש הקב"ה כד..(זהר
דאתי. ועלמא דא עלמא  עלמין, תרין וחסין עדן בגן ביה אשתעשע

שה"ש) חדש בסטרא כה..(זהר  די נימוסין גרדיני אינון כל שביק לא 
יצטערוהו שלא  יצילהו  חייב, שיהי' [ואעפ "י בהדי', למקרב אחרא 
מסיגי  ויטהרוהו למעלה פנים  משוא שאין ח"ו, ינקה לא ונקה כעת,

זלה"ה )מעשיו, הרמ"ק בש החמה אור  שה"ש, חדש  ההיא כו..(זהר כפום 
אגרא. לי' יהבי הכי בה ואתדבק אבתרי' דרדיף  ב)חכמתה רמז, .(זח "ב
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ביקרא כז. לאסתכלא  חכמתא דידעי דאינון לאגרא  שיעורא לית
ב)דמאריהון. רמז, ובעלמא כח..(זח"ב דין בעלמא  חולקיהון זכאה

ב)דאתי. רמז, התיקונים כט..(זח"ב ע"ב)בהקדמת איהי (י"ד הלכה  :
לבית האדם  עם  הולכים הם  הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה...
כי  ולתפארת , ולכבוד לצוותא עמו ביתו  שהולך מקום  ובכל עולמו,
על נוסף מהאדם  נפרד אינו  לעולם הקבלה מלימוד  הנברא  המלאך 

לפניו. ופעולתו אתו שכרו  הפשוט לימוד אבל שכרו, מל מתן (כסא

ע"ב) י"ד  ד התיקו"ז הּקדֹוׁשל..להקדמת זֹוהר לקרא שיׁשּתדל מי   ָ ַ ַֹ ְ ִ ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְוכל
ּכֹוח  ׁשּיׁש הּׁשם , את ּומפר ׁש ּכהֹוגה הּוא הרי  לבד ... ּבקריאה  ַ ֵ ֶ ֵ ַ ֶ ֵ ָ ְ ֶ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ִ ֲאפיל ּו
ּובע ֹולם הּזה  ּבעֹולם  עליו ויגן ידיעה, ּבלא  אפיל ּו נּסים  לעׂשֹות  ָ ָ ֶ ַ ָ ָ ָ ָ ֵ ָ ְ ָ ִ ְֹ ְ ִ ֲ ִ ִ ֲ ַּבֹו

קע "ח:)הּבא  .(הרמ"ז ַ ָ 

רבינו  שתיק מ"ח   לתיקו הגדולות  לסגולות מקורות
ז"ל האר"י

אל בית  שנתספר  הוספותוברית "ךליוורנא עם  היחוד , שיר
 ישרהמהאריז "ל. דרך  לנפש "ךבשנת ספר  ד ה )חיים ,(דפים

 הסכמות. 10 הזוהרעם תשע"גאור  סיון הוספה 143
זי"ע, חי איש בן  ומבעל מהאריז"ל היחוד שיר לתיקון

 מקומות יושרומראה הנהגות  ספר זצ "ל. סרוק למהר"י
מערבי  יסוד בשנת ספר מטבריה ישראל  גדולי 7 בהסכמת

מהאריז"ל, היחוד שיר הוספות עם  נג נה )תרפ"ה, אור.(דפים
הזוהר תשע"ג  סיון חכמה131 מעין בקארעץ ספר נדפס 

ג דחיי ם .חתוןמעי לנעו ןבשנת  סמא  דפים ספר אב  פרקים
בשנת מא, היחוד תרפ"ד ל "ט  שיר  תיקון הוספה  עם ,

נוסחאות  כמה  [מצאתי זי"ע. חי איש  בן ומבעל מהאריז "ל 
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הנשמה.זוהר ) ט )ולזכות  אות מהרצ"א הקדוש ט.(הגהות בזוהר לימוד
הלב טמטום התניא)מסיר לבעל שערי בונה י..(מאה  הזוהר  בלימוד 

ס)עולמות. אות  מג תי' הזוהר תקוני על מל זוהריא.(כסא בספר הלומד
בבושה. ישב לא  לבא לעתיד אז הזה, בעולם  וישבהקדוש פרשת (זוהר

צו) פרשת התניא לבעל תורה בלקוטי ובפרטות בכללות, ע"א קפה  לימוד יב..ד
התורה. נגלות  להבנת  רב סיוע הוא התורה מסלוניסתרי אברה (רבי

אבות) תורת הבורא.יג..בספר לאהבת האדם את  מביא בזוהר הלימוד
הכוונות) לספר  בהגהותיו  האדםיד..(הרמ"ז את  מביא  בזוהר הלימוד

ג)לאמונה. אות ט  שער  פנחס אתטו..(אמרי מציל הקדוש  הזוהר לימוד 
ושערורות . ממגפה ומשפחתו  עג)האדם  אות ו  שער  מביא טז..(ש

שיניים . לכאב  ויציברפואה אמת בספר נדפס   מלובי החוזה לתלמיד אמת (מעשי

ל) עמ' קוץ.יז..ח"ד ולהוצאת  לרגלים  רפואה ט והוא  שער  פנחס  (אמרי

ג) כד יח..אות דילך חיבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא  בני וכמה
יומיא  בסוף  בתראה לדרא לתתא ע"א)יתגלי  נ "ד ד ו '  תיקו).

זהר.יט. הרבה שילמד  הגאות , מן שינצל  ל"ו.סגולה ד פנחס (מדרש

ע "ג) לפרנסהכ.אות מסגל יום  בכל זהר  אותאמירת ל"ו .  ד פנחס (מדרש

דעלמא,כא..מ"ג) דינין כל  מיני' שלמה מסתלקי בד"ה שה"ש חדש (זהר

כעוטיה ) דכיא כב..אהיה  דאפרסמונא רזי תרעי תליסר לי' פתחין
בהו. תליא עילאה שה"ש)דחכמתא חדש  לי'כג..(זהר  חקיק הקב"ה

תמן. גליפין דיוקנין דכל פופירא שה"ש)בההוא חדש הקב"ה כד..(זהר
דאתי. ועלמא דא עלמא  עלמין, תרין וחסין עדן בגן ביה אשתעשע

שה"ש) חדש בסטרא כה..(זהר  די נימוסין גרדיני אינון כל שביק לא 
יצטערוהו שלא  יצילהו  חייב, שיהי' [ואעפ "י בהדי', למקרב אחרא 
מסיגי  ויטהרוהו למעלה פנים  משוא שאין ח"ו, ינקה לא ונקה כעת,

זלה"ה )מעשיו, הרמ"ק בש החמה אור  שה"ש, חדש  ההיא כו..(זהר כפום 
אגרא. לי' יהבי הכי בה ואתדבק אבתרי' דרדיף  ב)חכמתה רמז, .(זח "ב

המגן הזוהרזוהר |סגולות 

ביקרא כז. לאסתכלא  חכמתא דידעי דאינון לאגרא  שיעורא לית
ב)דמאריהון. רמז, ובעלמא כח..(זח"ב דין בעלמא  חולקיהון זכאה

ב)דאתי. רמז, התיקונים כט..(זח"ב ע"ב)בהקדמת איהי (י"ד הלכה  :
לבית האדם  עם  הולכים הם  הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה...
כי  ולתפארת , ולכבוד לצוותא עמו ביתו  שהולך מקום  ובכל עולמו,
על נוסף מהאדם  נפרד אינו  לעולם הקבלה מלימוד  הנברא  המלאך 

לפניו. ופעולתו אתו שכרו  הפשוט לימוד אבל שכרו, מל מתן (כסא

ע"ב) י"ד  ד התיקו"ז הּקדֹוׁשל..להקדמת זֹוהר לקרא שיׁשּתדל מי   ָ ַ ַֹ ְ ִ ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְוכל
ּכֹוח  ׁשּיׁש הּׁשם , את ּומפר ׁש ּכהֹוגה הּוא הרי  לבד ... ּבקריאה  ַ ֵ ֶ ֵ ַ ֶ ֵ ָ ְ ֶ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ִ ֲאפיל ּו
ּובע ֹולם הּזה  ּבעֹולם  עליו ויגן ידיעה, ּבלא  אפיל ּו נּסים  לעׂשֹות  ָ ָ ֶ ַ ָ ָ ָ ָ ֵ ָ ְ ָ ִ ְֹ ְ ִ ֲ ִ ִ ֲ ַּבֹו

קע "ח:)הּבא  .(הרמ"ז ַ ָ 

רבינו  שתיק מ"ח   לתיקו הגדולות  לסגולות מקורות
ז"ל האר"י

אל בית  שנתספר  הוספותוברית "ךליוורנא עם  היחוד , שיר
 ישרהמהאריז "ל. דרך  לנפש "ךבשנת ספר  ד ה )חיים ,(דפים

 הסכמות. 10 הזוהרעם תשע"גאור  סיון הוספה 143
זי"ע, חי איש בן  ומבעל מהאריז"ל היחוד שיר לתיקון

 מקומות יושרומראה הנהגות  ספר זצ "ל. סרוק למהר"י
מערבי  יסוד בשנת ספר מטבריה ישראל  גדולי 7 בהסכמת

מהאריז"ל, היחוד שיר הוספות עם  נג נה )תרפ"ה, אור.(דפים
הזוהר תשע"ג  סיון חכמה131 מעין בקארעץ ספר נדפס 

ג דחיי ם .חתוןמעי לנעו ןבשנת  סמא  דפים ספר אב  פרקים
בשנת מא, היחוד תרפ"ד ל "ט  שיר  תיקון הוספה  עם ,

נוסחאות  כמה  [מצאתי זי"ע. חי איש  בן ומבעל מהאריז "ל 
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חיים, אורחות דחייא, סמא  , ישרה  דרך כמו: ספרים  בהרבה 
 צדיק]. צמח מערבי, יסוד אל , הזוהרבית סיון אור 140

אישתשע"ג בן ומבעל  מהאריז "ל  היחוד שיר לתיקון  הוספה
מקומות ומראה זי "ע, הזוהרחי  אור  תשע"ג  סיון 128

היום  סדר  עלספר שהוסיף זיע"א חיים יוסף רבנו להצה "ק
הנ"ל  מ')התיקון דף  דחיי  (סמא צדיק. צמח ספר אורליוורנא.

תשע"גהזוהר סיון  מהאריז"ל144 היחוד שיר לתיקון הוספה
ברית  יסוד ותיקון  מקומות  ומראה  זי"ע, חי  איש בן  ומבעל 

 מקרהקודש קרה  צ"הצ"ו)ספר המיחלים בשנת(דפים את 
ה  שיר  תיקון הוספה עם  לחסדו, מהאריז "ל. אוריחוד

תשע"גהזוהר סיון  מהאריז"ל140 היחוד שיר לתיקון הוספה
צדיק  קרנות ספר  נ '. סימן צדיקח "ג  קרנות ,בבל,ספר

לבנים אבות "וברית  בדפוסתזכור"בשנת ונדפס [תרכ"ז],
בשנת  בירושלים בא"י הפעם עוד ונדפס נח , בדף  חדש

 משמעוןתשס"ב. שם חיים)ספר העץ  ומביא (על ע"ח, [דף ,
רבי מהצה"ק סגולותיו]  י"ב. אגאסי שם שלשמעון חבירו

חי  איש הבן תרע"ד. בשנת  נפטר שערזיע"א, ספר
רבנו היחודים  של  יד וויטאלמכתב  חיים  מחדשרבי ונדפס ,

תלמידי מעש"רבשנת הצדיקים גדולי 22 הסכמות עם
ועוד. זי"ע הזוהרבעש"ט היחוד אור שיר תשע"ג, סיון 133

מקומות. המראה עם הזוהרמהאריז "ל תשע"ג.אור  סיון 134
הקודש רוח שער  ( האריז"ל וביאורים(כתבי  תקכ"ה )הוספות .(דף
הקודש רוח האריז"ל )שער וביאורים(כתבי תקכ "ו)הוספות .(דף 

עם  הבעש"ט, מתלמידי זי "ע לייקיס  למהר"ד המיוחס מכת"י 
זה. תיקון על יד כתב 

המגן הקדושזוהר הזהר לומדי עם הרשב "י  |שמחת

דה ההר למדי ע הר"י מחת

למען ּבּגּבֹורים , ה' לעזרת  ּבֹוא ּו יקרים:  ַ ַ ְ ִ ִ ַ ַ ְ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ְיהּודים
ולזּכֹות מעפרא , הּקדֹוׁשה הּׁשכינה  ְ ִ ְ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ִַ  ַהקים

ּבינינּו. ידּור הּקד ֹוׁש  ֵ ֵ ָ ָ ַ ִ ְ ַ ָ ֶׁשהר ׁשּב"י 

מ"ג äñôן Łל עתקים מיליõן 15 להדïיס  àדחיפäת  רõצים ä ְְְְֳִִִִִִִֶַָָאנ
נח לתיבת מ"ג:)לזכות  יתרו חדש ומגוג,(זוהר גוג ממלחמת להינצל ,

לט  המלך בדבר  דחופים יצאו והרצים המעäניןדחוף, ְְַָובה .
.ü לתäז אלקים ראתה  לא "עין עצäמõת לזכõçת  ולזõéת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֻלה ôôŁף

àחìם. ãקä ולחל הרàים לזי äéי .0527651911:ְְְֲִִִֶַַָָָטל
הõôרם: Łñàת  àיום . אחת ïעם  הïח õת  לכל äלמדçŁ אחד éל ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

מיליוני  éל Łל וה åכ õçת  ה fiכר את מקàל מהõêמדים ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻואחד
מ"ג ה äñôן לõמדי ועõד )היהודים חסידים, עם .(ספר הäñôן לäëד זמן ְְְִִִִֵַַַ

õñâת. 5 ה äא ֵַַהàאäר 
הìגלה , õôרת Łנה  מלי õן מאה = àŁàת  זõהר Łעה  לי äëד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָזכ õר!

éן  àŁàתאם  זõהר õñâת  5 õôרתלי äëד חדŁים מלי õן מאה  = ְְֳִִִִֵֵַַַַָָָ
נתן )ה ìגלה דר' אבõת צâיקים, אõרחõת הõæב, הרי"ח ,üמל íé),1000א  éפäל ועõד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

נפ ôלי  łרי  ונקראים  הכינה  את ה õíעדים הרàים מזéי (מד "רהם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
קכ .) דף  ח "ב  זוהר טז , פסקה  ח' פרשה אלף,שיה"ש éפ äל  עõד ו çצא )äבמנין ,(ז õה"ק ְְִֵֵֶֶַַַָ

אלף éפ äל עõד הה "ש )äבמירõן לõמדי ,(תיקו"ז , מליõן חצי éפäל  וה éל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹ
Łה äא  ,50,000,000,000,000,000,000  יõצא  [àמêים]ה äñôן, ְִִִֵֶַ

Łïט  ל äëד õôרה חדŁים קוודריליõן הàאמ"ח50 äלפי , ְְְְְְֳִִִִַַַַַָָ
כ"י ) ôרäמה  50,000,000,000,000,000,000(פ' קוודריליõן  50 éי  יõצא ְְְְִִֵַָ

50 éפäל éל õמר, מהõêמדים, ואחד אחד לכל  õעצמ את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָמכïיל
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חיים, אורחות דחייא, סמא  , ישרה  דרך כמו: ספרים  בהרבה 
 צדיק]. צמח מערבי, יסוד אל , הזוהרבית סיון אור 140

אישתשע"ג בן ומבעל  מהאריז "ל  היחוד שיר לתיקון  הוספה
מקומות ומראה זי "ע, הזוהרחי  אור  תשע"ג  סיון 128

היום  סדר  עלספר שהוסיף זיע"א חיים יוסף רבנו להצה "ק
הנ"ל  מ')התיקון דף  דחיי  (סמא צדיק. צמח ספר אורליוורנא.

תשע"גהזוהר סיון  מהאריז"ל144 היחוד שיר לתיקון הוספה
ברית  יסוד ותיקון  מקומות  ומראה  זי"ע, חי  איש בן  ומבעל 

 מקרהקודש קרה  צ"הצ"ו)ספר המיחלים בשנת(דפים את 
ה  שיר  תיקון הוספה עם  לחסדו, מהאריז "ל. אוריחוד

תשע"גהזוהר סיון  מהאריז"ל140 היחוד שיר לתיקון הוספה
צדיק  קרנות ספר  נ '. סימן צדיקח "ג  קרנות ,בבל,ספר

לבנים אבות "וברית  בדפוסתזכור"בשנת ונדפס [תרכ"ז],
בשנת  בירושלים בא"י הפעם עוד ונדפס נח , בדף  חדש

 משמעוןתשס"ב. שם חיים)ספר העץ  ומביא (על ע"ח, [דף ,
רבי מהצה"ק סגולותיו]  י"ב. אגאסי שם שלשמעון חבירו

חי  איש הבן תרע"ד. בשנת  נפטר שערזיע"א, ספר
רבנו היחודים  של  יד וויטאלמכתב  חיים  מחדשרבי ונדפס ,

תלמידי מעש"רבשנת הצדיקים גדולי 22 הסכמות עם
ועוד. זי"ע הזוהרבעש"ט היחוד אור שיר תשע"ג, סיון 133

מקומות. המראה עם הזוהרמהאריז "ל תשע"ג.אור  סיון 134
הקודש רוח שער  ( האריז"ל וביאורים(כתבי  תקכ"ה )הוספות .(דף
הקודש רוח האריז"ל )שער וביאורים(כתבי תקכ "ו)הוספות .(דף 

עם  הבעש"ט, מתלמידי זי "ע לייקיס  למהר"ד המיוחס מכת"י 
זה. תיקון על יד כתב 

המגן הקדושזוהר הזהר לומדי עם הרשב "י  |שמחת

דה ההר למדי ע הר"י מחת

למען ּבּגּבֹורים , ה' לעזרת  ּבֹוא ּו יקרים:  ַ ַ ְ ִ ִ ַ ַ ְ ֶ ְ ִ ָ ְ ִ ְיהּודים
ולזּכֹות מעפרא , הּקדֹוׁשה הּׁשכינה  ְ ִ ְ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ִַ  ַהקים

ּבינינּו. ידּור הּקד ֹוׁש  ֵ ֵ ָ ָ ַ ִ ְ ַ ָ ֶׁשהר ׁשּב"י 

מ"ג äñôן Łל עתקים מיליõן 15 להדïיס  àדחיפäת  רõצים ä ְְְְֳִִִִִִִֶַָָאנ
נח לתיבת מ"ג:)לזכות  יתרו חדש ומגוג,(זוהר גוג ממלחמת להינצל ,

לט  המלך בדבר  דחופים יצאו והרצים המעäניןדחוף, ְְַָובה .
.ü לתäז אלקים ראתה  לא "עין עצäמõת לזכõçת  ולזõéת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֻלה ôôŁף

àחìם. ãקä ולחל הרàים לזי äéי .0527651911:ְְְֲִִִֶַַָָָטל
הõôרם: Łñàת  àיום . אחת ïעם  הïח õת  לכל äלמדçŁ אחד éל ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

מיליוני  éל Łל וה åכ õçת  ה fiכר את מקàל מהõêמדים ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻואחד
מ"ג ה äñôן לõמדי ועõד )היהודים חסידים, עם .(ספר הäñôן לäëד זמן ְְְִִִִֵַַַ

õñâת. 5 ה äא ֵַַהàאäר 
הìגלה , õôרת Łנה  מלי õן מאה = àŁàת  זõהר Łעה  לי äëד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָזכ õר!

éן  àŁàתאם  זõהר õñâת  5 õôרתלי äëד חדŁים מלי õן מאה  = ְְֳִִִִֵֵַַַַָָָ
נתן )ה ìגלה דר' אבõת צâיקים, אõרחõת הõæב, הרי"ח ,üמל íé),1000א  éפäל ועõד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

נפ ôלי  łרי  ונקראים  הכינה  את ה õíעדים הרàים מזéי (מד "רהם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
קכ .) דף  ח "ב  זוהר טז , פסקה  ח' פרשה אלף,שיה"ש éפ äל  עõד ו çצא )äבמנין ,(ז õה"ק ְְִֵֵֶֶַַַָ
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|ישראל בני לאחינו קדושה המגןקריאה זוהר

הס"ח äלפי ,5.2 +39 = .50,000,000,000,000,000,000 ְְְְִִַקוודרילי õן
= àעõלם ŁçŁ יהäדים מליõן 15 éנגד מליõן, 15 éפäל  ְְְְִִִֵֶֶֶָָָעõד

שהוא àחדŁים.(במילים)64+3.75, ספטיליון 500 ספטיליארד 37ֳִֶָ
ח "ג ]. הזõהר àכח ראה הì"ל החõàŁן על ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַֹ[ההס àר 

àŁת,זכõר! נקרא נמצאת (אâרא )הר àŁ"י  תורתו לימוד ובשעת ְְְְְִִִִֵַַָָָָ
Łוזוכים נ רחמים משפיע זכות ומלמד ואחד, אחד éל  עם õ מת ְְִִֶֶָָָָ

,õרתõô ונלמד ,õנõ רצ ונעłה äנêé äאõà הרשב "י . של מגן ְְְְֲִֶַַָָֻלסוכת 
סז) ôפêתינá)äיטין ôעלה üéו זכäת, ä עלינ ימליץ ע"ה והרàŁ"י  . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הäא. üäרà Łõדñה לפני ְְִֵַָָָלרצ õן


יראל ני לאחינ קד ה קריאה

äŁוהקדי áàלäת , הìמצאת ה ñדŁõה ה כינה  על  äסäח ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָא ìא 
àצäàר Łõדñה זõהר äדëול ôפêה, éל  אחרי אחת ואחרñâה , ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָ

יłראל , נŁמõת éל לזי äéי  יłראל , על Łיâק äאמרô üéְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ
למהר"י  יהודה [מנחת גבוה הכי הנפטרים התיקון שזה 
àמים  ח äŁב עôה, הåה הäëעט הäëêד éי  זיע"א ] ִִִֶַַַַַַָָָָפתייא
קçם  היה Łâקëה àŁית àזמן נביõת  אילי éל  מהקרבת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָי õתר

האריז"ל).(ôלמידי ְֲִִֵַַָ

àיהמ "ד, רב Łכäנה , רב עיר, רב י Łיבה, Łרא אדמõ"ר , éל éן ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעל
טה õרים, רàן àית  Łל ôינõקõת  מל ëד ה õçמי , âף Łל Łעäר  ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמáיד
äלהðיל להàñ"ה, לע õłת יכõל  ה äא ר äח נחת איזה àח õàŁן ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָי ñח
עם  אחת ñâה  Łõדñ ה זõהר õ דëלà ה ðרõת מéל יłראל  עם ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאת 

מëלחמת ה äàðר, äצלìוי נח, àתבת äנסéי י łראל עם  éל ,üוכ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

המגן ישראלזוהר בני לאחינו קדושה |קריאה

זי"ע, והרמח"ל וויטאל , חçים  רàי  הז õה "ק, éŁתב  õמé äמג õג, õáְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָג
הõåהר. אõר ַַועי"ע

ה ñדŁõזכ õר! זõהר לäëד אחת  Łה(àח õל )ñâה  õמé ה äא àצäàר ְְְְִִִַַַַַָָָ
אלףימים  éפäל äבמנין  ו çצא ), õôרת (זõה"ק ל äëד ימים 6000 = ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

1000 éפäל äב łמחה ימים, 600,000 = מאה éפäל äבצער ְְְְִִֵַַַַָָָָָה Łïט ,
= אלף , éפäל  עõד äבàŁת הŁïט. õôרת Łל  ימים מליõן 600 =ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

הŁïט. õôרת ימים  מיליארד צâיקים ,600 אõרחõת ה õæב , הרי"ח ,ü מל (íéא  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

נתן ) דר ' 10.אב õת éפ äל ע õד àיר Łäלים זה  סאלי )ואם י õצא (ààא  ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ
ה Łïט. õôרת ימים טריליארד ŁŁ = זה6,000,000,000,000 ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַָ

1000 éפ äל  עõד ה ëערבי תיקו"ז)éàתל וçצא, .(זõהר ֲִֵֵֶַַַַַָָֹ

êéם  éנגד łכר מק àל אחת  ñâה  äלמדçŁ המארáן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻזכ õר!
מ éל היהäדים. éל יתïסäכנגד õקדקדà מח õל ŁçŁ י ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ôן êéם. éנגד łכר ויקàל ה ëנין לאר áן הרא õŁן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלהי õת
אחרי  Łõדñ ה ה õåהר ל äëד Łל אחת  àדñה éי ,ýôעâְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָ
אלקים  ראתה  לא "עין נצח, לעõלמõת  זõכה  אôה  ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהôפêה,

יעłה ý לתä ז."õל למחéה  ְְֲִֵֶַַָ
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 לקבלת תיקון מ"ח בחינם

0527-651911
 מפעל הזוהר העולמי

050-4134669        050-4116923 



|הקדוש הזוהר לימוד  המגןמעלות  זוהר

לכל הקדוש הזוהר לימוד מעלות
בישראל איש

ישראל גדולי דברי ליקוט

יוע:א. פלא  הנפש  ומקדש  מטהר הקדוש  הזוהר לימוד
ומקובל  חשוב כלל , מבי באי אפילו הקדוש  זוהר לימוד

ה' לפני ומרוצה

אי  ואפילו הנפש, ולקדש לטהר מאוד נשגב הזוהר  ספר לימוד
לפני  חשוב הוא  הרבה שגיאות  בו  ושוגה קאמר מאי ידע  לא
כלל, מבין באין אפילו הקדוש  זוהר  בלימוד הוא ... ברוך הקדוש

ה' לפני ומרוצה ומקובל  זוהר )וכו'.חשוב ז ', אות  יועץ  (פלא

האריז"ל:ב. דבריסידור יאמר  בה מבי אינו א א
 ותיקוני הזוהר 

הזוהר דברי יאמר  בהם  מבין אינו אם ואף קבלה, בספרי ילמוד
הנשמה. לטהר  מסוגלים  הם  כי האריז "לותיקונים, כוונות  (סידור 

זצוק "ל ליפשיץ  איש  קאפיל  יעקב  רבי  של  קאפיל  יעקב  מוהר "ר  האלוקי מהמקובל 

לפני  הבעש "ט  תקופת  לפני  גדול  מעזריטש , המדרש  בבית  מישרים  מגיד  היה אשר 

הלימוד ) כוונת  בסדר  התפילה . חלקי כל  על  ביאורים  כולל  שנה . 300

צדיקי :ג . הנשמהאור מזכ הזוהר  של לשו

של הלשון כי ילמוד , כן  פי על אף  הזוהר , להבין זכה שלא מי
הנשמה. מזכך  ס "ק הזוהר א ' סימן  פאפריש , להר "מ  צדיקים  ט "ז )(אור 

המגן הקדושזוהר הזוהר לימוד  |מעלות 

לא החיד"א :ד .  בשג לימוד , כל על   מרומ הזוהר ספר  לימוד
לנשמה גדול  תיקו והוא בקריאתו, שיטעה וא קאמר מאי ידע

קאמר מאי ידע לא  בשגם לימוד, כל על מרומם  הזוהר ספר  לימוד
לנשמה. גדול תיקון והוא בקריאתו, שיטעה ואף

מ"ד ) סי' באצבע  מורה  להחיד "א , הקודש  (עבודת 

חיי:ה. הג נפש מאוד  ונשגב נורא הקדוש הזוהר לימוד
קאמר מאי ידע דלא

הגם מאוד ונשגב נורא הקדוש הזוהר  לימוד  כי ז"ל כתבו
הנפש. לתקן מאוד מועיל  ולזה קאמר, מאי  ידע דלא

להחיד "א ) הגדולים  משם  ד ', אות  הז ' מערכת  חיים  (נפש 

אפרי:ו. מחנה מסוגל דגל הוא הקדוש  הזוהר  לשו
שאומר מה כלל מבי שאינו א לנשמה,

לנשמה , מסוגל הוא הקדוש הזוהר שלשון דאיתא דרך  על
של לחנות  הנכנס כמשל שאומר, מה כלל  מבין שאינו אף
קלט טוב ריח מקום  מכל כלום , לקח שלא פי  על אף בושם ,

עמו.
ישקני) ד "ה בליקוטים  אפרים  מחנה דגל בעל  מסדילקוב  אפרים  חיים  משה  ר ' (הרה"ק 

ז"ל:ז. הבעש"ט לנשמהאמר מסוגל  הזוהר אמירת

הבעש " שאמרואמר ממה היפך הכלל  דברים בג' ז"ל , ט
כו' המכוין אחד אלא שיכוין , ובלבד כו' ואחד  המרבה אחד

לנשמה. מסוגל הזוהר אמירת  שירבה, ובלבד
מפאריטש ) הלל  ר ' הרה"צ ה "ה  "מורי", בשם  רש "י, נתיב  (ספר 
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לכל הקדוש הזוהר לימוד מעלות
בישראל איש

ישראל גדולי דברי ליקוט

יוע:א. פלא  הנפש  ומקדש  מטהר הקדוש  הזוהר לימוד
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לא החיד"א :ד .  בשג לימוד , כל על   מרומ הזוהר ספר  לימוד
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להחיד "א ) הגדולים  משם  ד ', אות  הז ' מערכת  חיים  (נפש 

אפרי:ו. מחנה מסוגל דגל הוא הקדוש  הזוהר  לשו
שאומר מה כלל מבי שאינו א לנשמה,

לנשמה , מסוגל הוא הקדוש הזוהר שלשון דאיתא דרך  על
של לחנות  הנכנס כמשל שאומר, מה כלל  מבין שאינו אף
קלט טוב ריח מקום  מכל כלום , לקח שלא פי  על אף בושם ,

עמו.
ישקני) ד "ה בליקוטים  אפרים  מחנה דגל בעל  מסדילקוב  אפרים  חיים  משה  ר ' (הרה"ק 

ז"ל:ז. הבעש"ט לנשמהאמר מסוגל  הזוהר אמירת

הבעש " שאמרואמר ממה היפך הכלל  דברים בג' ז"ל , ט
כו' המכוין אחד אלא שיכוין , ובלבד כו' ואחד  המרבה אחד

לנשמה. מסוגל הזוהר אמירת  שירבה, ובלבד
מפאריטש ) הלל  ר ' הרה"צ ה "ה  "מורי", בשם  רש "י, נתיב  (ספר 
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הזק ח. אדמו "ר התניא )בש מרומי:(בעל בגנזי נשמתו
מאי ידע דלא  פי על א לנשמה מסוגל הלשו הזוהר ספר

קאמר
הזקן אדמו"ר  בשם  שאמר  יפה הלוי  ממהר "ם התניא )שמעתי (בעל 

הוא  התפילה בעת  זרות למחשבות  סגולה מרומים בגנזי נשמתו 
פי  על אף  לנשמה מסוגל הלשון  הזוהר ספר וכן וכו', דרכים  ג'

קאמר. מאי  ידע דלא
תכ"ו ) ע ' חב "ד , מאדמור "י דא "ח מאמרי עז, מגדל  (ספר 

הזקט. אדמו"ר מפי בפירוש התניא )שמענו בליאזני:(בעל
קאמר מאי ידע דלא א הקדוש  הזוהר דברי קריאת מועיל 

הזקן  אדמו"ר  מפי בפירוש ששמענו  התניא )וכמו בליאזני ,(בעל 
הזוהר דברי קריאת  מועיל  ולזה וכו', המוח טמטום בחינת  שיש

קאמר. מאי  ידע דלא אף  הקדוש
ס "ד ) ע ' שמות  מהומיל , להרי"א אריאל, (חנה 

בו י. לקרוא  ולנשמתא לשכינתא  מסוגל הזוהר של הלשו
התורה  עסק מכל יותר

מכל קאמר , מאי מבין ולא ידע דלא  גב על אף  הזוהר  בספר יעסוק 
יותר בו לקרוא ולנשמתא לשכינתא מסוגל הזוהר של  הלשון מקום 

התורה. עסק  הוש "ר )מכל ליל  (תיקון 

מזיטאמיר:יא .  אהר ר' הקדוש בשצרי הקדוש שזוהר
הקדוש זוהר של והדיבור התיבות כי ביאור, בלא לאומרו

יתבר סו לאי  האד את מקשרי עצמ
אהרן ר' הקדוש בשם אמר  הקדוש זוהר לימוד  בענין 
כי  ביאור, בלא לאומרו צריך הקדוש שזוהר  מזיטאמיר

המגן הקדושזוהר הזוהר לימוד  |מעלות 

האדם את מקשרין עצמן  הקדוש זוהר של והדיבור התיבות 
מקודם יעיין  ביאור עם ללמוד  שרוצה מי רק  יתברך, סוף  לאין 

ביאור. בלי כסדר יאמר והזוהר בהביאור,
ב ') מאמר  ה ' דרוש  הא' שער  ההתקשרות  שער  ישראל (שארית 

מדינוב:יב . ג מהרצ"א  הנשמה  לזכ מסוגל  הזוהר  לשו
 כלו יודע  שלא  למי

לזכך מסוגל  הזוהר לשון כלום, יודע שלא מי שגם  בידינו מקובל 
ט ')הנשמה. אות  מונקטש  דפוס  מרע , סור  לספר  בהגהותיו  (מהרצ "א 

מקאמארנא :יג . מתוקי הגה"ק  הזוהר אור ראה  שלא מי
ועוד  התורה טע טע ולא מימיו מאורות ראה לא מדבש,
 מ בעלמא אמירה  אפילו  ומזככה הנפש  מטהר  שהוא
ספר ובפרט   מאוד הנפש  ותיקו סגולה  השפתיי
וחולאת  וסיג  פג מכל  ממש  הנפש  תיקוני   שה  התיקוני
והתיקונים הזוהר בדברי ללמוד עצמכם  תרגילו ואחיי  בני  כן על
ראה  לא מדבש, מתוקים  הזוהר אור ראה שלא  ומי בשקידה,

ועוד  התורה, טעם טעם ולא מימיו הנפש מאורות מטהר שהוא
הנפש  ותיקון  סגולה השפתיים מן בעלמא אמירה אפילו ומזככה,
פגם מכל ממש הנפש תיקוני שהם התיקונים  ספר  ובפרט מאוד,

וחולאת . ז "ל )וסיג מקאמארנא  עדן עצי ספר  (הקדמת 

מקאמארנא:יד . היההגה"ק בקולי, שומע היה דורי  א
הזוהר ספר  תשע מגיל  כבר לומד

ספר תשע מגיל כבר לומד  היה  בקולי, שומע  היה דורי "אם
חיצונית ". חכמה במקום שמים יראת רוכש היה וכך הזוהר,

חסד ") "נוצר  ספר  מקומרנא , אייזיק  יצחק  רבי (הרה"ק 
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הזק ח. אדמו "ר התניא )בש מרומי:(בעל בגנזי נשמתו
מאי ידע דלא  פי על א לנשמה מסוגל הלשו הזוהר ספר

קאמר
הזקן אדמו"ר  בשם  שאמר  יפה הלוי  ממהר "ם התניא )שמעתי (בעל 

הוא  התפילה בעת  זרות למחשבות  סגולה מרומים בגנזי נשמתו 
פי  על אף  לנשמה מסוגל הלשון  הזוהר ספר וכן וכו', דרכים  ג'

קאמר. מאי  ידע דלא
תכ"ו ) ע ' חב "ד , מאדמור "י דא "ח מאמרי עז, מגדל  (ספר 

הזקט. אדמו"ר מפי בפירוש התניא )שמענו בליאזני:(בעל
קאמר מאי ידע דלא א הקדוש  הזוהר דברי קריאת מועיל 

הזקן  אדמו"ר  מפי בפירוש ששמענו  התניא )וכמו בליאזני ,(בעל 
הזוהר דברי קריאת  מועיל  ולזה וכו', המוח טמטום בחינת  שיש

קאמר. מאי  ידע דלא אף  הקדוש
ס "ד ) ע ' שמות  מהומיל , להרי"א אריאל, (חנה 

בו י. לקרוא  ולנשמתא לשכינתא  מסוגל הזוהר של הלשו
התורה  עסק מכל יותר

מכל קאמר , מאי מבין ולא ידע דלא  גב על אף  הזוהר  בספר יעסוק 
יותר בו לקרוא ולנשמתא לשכינתא מסוגל הזוהר של  הלשון מקום 

התורה. עסק  הוש "ר )מכל ליל  (תיקון 

מזיטאמיר:יא .  אהר ר' הקדוש בשצרי הקדוש שזוהר
הקדוש זוהר של והדיבור התיבות כי ביאור, בלא לאומרו

יתבר סו לאי  האד את מקשרי עצמ
אהרן ר' הקדוש בשם אמר  הקדוש זוהר לימוד  בענין 
כי  ביאור, בלא לאומרו צריך הקדוש שזוהר  מזיטאמיר
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האדם את מקשרין עצמן  הקדוש זוהר של והדיבור התיבות 
מקודם יעיין  ביאור עם ללמוד  שרוצה מי רק  יתברך, סוף  לאין 

ביאור. בלי כסדר יאמר והזוהר בהביאור,
ב ') מאמר  ה ' דרוש  הא' שער  ההתקשרות  שער  ישראל (שארית 

מדינוב:יב . ג מהרצ"א  הנשמה  לזכ מסוגל  הזוהר  לשו
 כלו יודע  שלא  למי

לזכך מסוגל  הזוהר לשון כלום, יודע שלא מי שגם  בידינו מקובל 
ט ')הנשמה. אות  מונקטש  דפוס  מרע , סור  לספר  בהגהותיו  (מהרצ "א 

מקאמארנא :יג . מתוקי הגה"ק  הזוהר אור ראה  שלא מי
ועוד  התורה טע טע ולא מימיו מאורות ראה לא מדבש,
 מ בעלמא אמירה  אפילו  ומזככה הנפש  מטהר  שהוא
ספר ובפרט   מאוד הנפש  ותיקו סגולה  השפתיי
וחולאת  וסיג  פג מכל  ממש  הנפש  תיקוני   שה  התיקוני
והתיקונים הזוהר בדברי ללמוד עצמכם  תרגילו ואחיי  בני  כן על
ראה  לא מדבש, מתוקים  הזוהר אור ראה שלא  ומי בשקידה,

ועוד  התורה, טעם טעם ולא מימיו הנפש מאורות מטהר שהוא
הנפש  ותיקון  סגולה השפתיים מן בעלמא אמירה אפילו ומזככה,
פגם מכל ממש הנפש תיקוני שהם התיקונים  ספר  ובפרט מאוד,

וחולאת . ז "ל )וסיג מקאמארנא  עדן עצי ספר  (הקדמת 

מקאמארנא:יד . היההגה"ק בקולי, שומע היה דורי  א
הזוהר ספר  תשע מגיל  כבר לומד

ספר תשע מגיל כבר לומד  היה  בקולי, שומע  היה דורי "אם
חיצונית ". חכמה במקום שמים יראת רוכש היה וכך הזוהר,

חסד ") "נוצר  ספר  מקומרנא , אייזיק  יצחק  רבי (הרה"ק 
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זוהרהבעש"ט :טו . מאמרי  ילמדו תפלה  כל   קוד

זוהר. מאמרי  ילמדו תפלה כל שקודם לאנשיו צוה הבעש"ט
זוהר ) ענין טוב , דורש  עטיה , ישעיה  בר  יצחק  (ר '

צדיקי :טז. הנשמהאור מזכ הזוהר  של הלשו

הזוהר של הלשון כי ילמוד כן  פי על אף הזוהר  להבין  זכה שלא ומי 
הנשמה. ט "ז )מזכך סעיף  א' סימן  סעודה , ודרך צדיקים  (אור 

מאלעסק:יז. אל הגה"ק גדול שלימות הוא הזוהר לימוד 
מאוד מסוגל לבד הזוהר של הלשו  הנפש 

גדו שלימות  הוא הזוהר מבין.לימוד שאינו  פי על  ואף  הנפש אל ל
מאוד. מסוגל  לבד  הזוהר של הלשון

ב ') אות  הלימוד , סדר  מאלסק , הניך  חנוך (רבי

ישראל:יח. עצמ שארית  הקדוש זוהר  של והדיבור התיבות 
יתבר סו לאי  האד את מקשרי

לאין האדם  את מקשרין עצמן הקדוש זוהר של והדיבור התיבות 
יתברך. סוף

ב ') מאמר  ה' דרוש  א ' שער  ההתקשרות , שער  ישראל  שארית  אליהו , בר  ישראל  משה (הרב 

מברסלב :יט. נחמ רבי  מאודרביה"ק מסוגל הזוהר לימוד
 לימודי מיני לכל  חשק נעשה הזוהר לימוד  ידי על  מאוד
מאוד מעורר  הזוהר של הקדוש הלשו  הקדושה התורה של

יתבר  הש לעבודת

לימוד  ידי שעל  ודע מאוד מאוד מסוגל  הזוהר שלימוד ידוע 
הקדושה , התורה של לימודים  מיני  לכל חשק נעשה הזוהר

המגן הקדושזוהר הזוהר לימוד  |מעלות 

יתברך. השם  לעבודת  מאוד  מעורר הזוהר של הקדוש  והלשון
ק "ח ) הר "ן , שיחות  מברסלב , נחמן  (רבי

יעקב :כ . קול לטהרסידור מסוגלי  ותיקוני הזוהר דברי
הנשמה

הזוהר דברי יאמר בהם מבין  אינו אם ואף קבלה בספר  ילמוד
הנשמה. לטהר  מסוגלים  הם  כי ותיקונים 

הלימוד ) כוונת  בסדר  יעקב , קול  סידור  קאפיל , יעקב  (רבי

פוסק:כא . זיע"א   הזק רובהאדמו"ר יהיה גדול  עסק בעל 
בזוהר לימודו

מבין, שאינו אף בזוהר לימודו רוב יהיה גדול עסק בעל שהוא מי
שא  ליה איכפת  מה סגולה.כי הוא הכי אפילו מבין ינו

תקע "א ) הקצרים  הזקן  האדמו "ר  מאמרי התניא  ב ' הזקן  אדמו "ר  מלאדי, זלמן  שניאור  (רבי 

הכה:כב . חיי ולהאירהרבי הנשמה לזכ מסוגלת הלשו
נפלא  בזוהר 

הלשון כי  מפני  הלשון יקרא הכי , אפילו להבין, זכה שלא מי
נפלא. בזוהר  ולהאירה הנשמה לזכך  מסוגלת 

מה ') אות  טובות , הנהגות  הכהן , חיים  (רבי

מדינוב:כג. כלו מהרצ"א  ידע  שלא  מי שג בידינו: מקובל
הנפש לזכ מסוגל הזוהר לשו כ פי  על א

לשון כן פי על אף כלום ידע שלא מי שגם  בידינו שמקובל אמת 
הנפש. לזכך מסוגל הזוהר 

ט ') אות  מהרצ"א, הוספות  מהרצ "א , מדינוב , שפירא  אלימלך  צבי (ר '
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זוהרהבעש"ט :טו . מאמרי  ילמדו תפלה  כל   קוד

זוהר. מאמרי  ילמדו תפלה כל שקודם לאנשיו צוה הבעש"ט
זוהר ) ענין טוב , דורש  עטיה , ישעיה  בר  יצחק  (ר '

צדיקי :טז. הנשמהאור מזכ הזוהר  של הלשו

הזוהר של הלשון כי ילמוד כן  פי על אף הזוהר  להבין  זכה שלא ומי 
הנשמה. ט "ז )מזכך סעיף  א' סימן  סעודה , ודרך צדיקים  (אור 

מאלעסק:יז. אל הגה"ק גדול שלימות הוא הזוהר לימוד 
מאוד מסוגל לבד הזוהר של הלשו  הנפש 

גדו שלימות  הוא הזוהר מבין.לימוד שאינו  פי על  ואף  הנפש אל ל
מאוד. מסוגל  לבד  הזוהר של הלשון

ב ') אות  הלימוד , סדר  מאלסק , הניך  חנוך (רבי

ישראל:יח. עצמ שארית  הקדוש זוהר  של והדיבור התיבות 
יתבר סו לאי  האד את מקשרי

לאין האדם  את מקשרין עצמן הקדוש זוהר של והדיבור התיבות 
יתברך. סוף

ב ') מאמר  ה' דרוש  א ' שער  ההתקשרות , שער  ישראל  שארית  אליהו , בר  ישראל  משה (הרב 

מברסלב :יט. נחמ רבי  מאודרביה"ק מסוגל הזוהר לימוד
 לימודי מיני לכל  חשק נעשה הזוהר לימוד  ידי על  מאוד
מאוד מעורר  הזוהר של הקדוש הלשו  הקדושה התורה של

יתבר  הש לעבודת

לימוד  ידי שעל  ודע מאוד מאוד מסוגל  הזוהר שלימוד ידוע 
הקדושה , התורה של לימודים  מיני  לכל חשק נעשה הזוהר

המגן הקדושזוהר הזוהר לימוד  |מעלות 

יתברך. השם  לעבודת  מאוד  מעורר הזוהר של הקדוש  והלשון
ק "ח ) הר "ן , שיחות  מברסלב , נחמן  (רבי

יעקב :כ . קול לטהרסידור מסוגלי  ותיקוני הזוהר דברי
הנשמה

הזוהר דברי יאמר בהם מבין  אינו אם ואף קבלה בספר  ילמוד
הנשמה. לטהר  מסוגלים  הם  כי ותיקונים 

הלימוד ) כוונת  בסדר  יעקב , קול  סידור  קאפיל , יעקב  (רבי

פוסק:כא . זיע"א   הזק רובהאדמו"ר יהיה גדול  עסק בעל 
בזוהר לימודו

מבין, שאינו אף בזוהר לימודו רוב יהיה גדול עסק בעל שהוא מי
שא  ליה איכפת  מה סגולה.כי הוא הכי אפילו מבין ינו

תקע "א ) הקצרים  הזקן  האדמו "ר  מאמרי התניא  ב ' הזקן  אדמו "ר  מלאדי, זלמן  שניאור  (רבי 

הכה:כב . חיי ולהאירהרבי הנשמה לזכ מסוגלת הלשו
נפלא  בזוהר 

הלשון כי  מפני  הלשון יקרא הכי , אפילו להבין, זכה שלא מי
נפלא. בזוהר  ולהאירה הנשמה לזכך  מסוגלת 

מה ') אות  טובות , הנהגות  הכהן , חיים  (רבי

מדינוב:כג. כלו מהרצ"א  ידע  שלא  מי שג בידינו: מקובל
הנפש לזכ מסוגל הזוהר לשו כ פי  על א

לשון כן פי על אף כלום ידע שלא מי שגם  בידינו שמקובל אמת 
הנפש. לזכך מסוגל הזוהר 

ט ') אות  מהרצ"א, הוספות  מהרצ "א , מדינוב , שפירא  אלימלך  צבי (ר '
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מקאמארנא:כד. הזוהרהגה"ק ספר של ואות אות כל 
 גדולי  תיקוני  ה ויטאל ... חיי הרב  של  "מר וכתבי 

 הגלגולי כל  לתק לנשמה

הם ויטאל ... חיים  הרב של מר"ן וכתבי הזוהר ספר של ואות אות  כל
הגלגולים . כל לתקן לנשמה גדולים  תיקונים

נ מקומרנה , ספרין  יחיאל  איזיק  יצחק  כ ')(ר ' משנה  ד ' פרק  חסד , וצר 

מקאמארנא:כה. צריכי הגה"ק  גובר שהמינות הזה בדור
 והתיקוני הזוהר ספר   שני תשעה ב תינוק  ע ללמוד

תינוק  עם לומדין היו גובר שהמינות  הזה בדור לי שומע עמי  ולו
יראת והיה בהם להגות  והתיקונים  הזוהר ספר  שנים תשעה בן

ויתקיים . לחכמתו קודמת חטאו
כ '.) משנה ד ' פרק  חסד , נוצר  מקומרנה , ספרין  יחיאל איזיק  יצחק  (ר '

איש:כו.  מאמריהחזו מכל יותר מעורר הקדוש  הזוהר לשו
חז"ל 

חז"ל. מאמרי מכל יותר  מעורר  הקדוש הזוהר לשון
זצ "ל ) איש  החזון בעל הגה"ק  למרן  איש , (מעשה

חי:כז. איש  ישראל הב עדת קהל  היהודי וקבלו קיימו
 ורבי יחיד והזוהר  התיקוני של הקדוש  בלימוד להחזיק 

 זק ועד מנער

ספר הגדולים  מאורות  שני  של  יקרות אור וזרח הציץ אשר  מזמן
ישראל עדת קהל היהודים וקבלו קיימו הזוהר וספר התיקונים 
ועד  מנער  ורבים  יחיד והזוהר התיקונים של הקדוש בלימוד  להחזיק

המגן הקדושזוהר הזוהר לימוד  |מעלות 

טהורות אמרות  סוד  ולהבין להשיג  ידם  לאל דאין והגם זקן ,
דבריהם את  בצמא שותים  כן פי על אף  האלה הקדושים  שבספרים 

מאוד. מאוד בקריאתן  ומתלהבין
בניהו ) התיקונים  בהקדמת  חי, איש  הבן  חיים , יוסף  (רבנו 

פוסק :כח. זצ"ל חיי החפ שו אי הזוהר ספר לימוד על
ואפילו  פרשה אותה של  הזוהר את שבת כל  ילמדו  הגבלה

 לבחורי
החפץ רבו משם זצ"ל בלוך  שלמה רבי הצדיק הגאון אמר וכן 

ספר לימוד שעל זצ"ל  מדרש חיים רובו  כי  הגבלה שום  אין הזוהר 
של הזוהר את  שבת כל  שילמדו  לכולם מעורר חיים החפץ והיה

לבחורים . ואפילו פרשה אותה
יוסף ) בנין  הוספות  מפוז 'ין , שלמה  בן יוסף  (ר '

זצ"ל:כט. כדורי יצחק  להקדישהרב אחד , לכל קורא  אני
הקבלה ללימוד זמ  יו כל 

מפני  הקבלה, ללימוד זמן יום כל להקדיש אחד, לכל  קורא "אני
נשמתכם ". ניקוי תלוי כדורי)שבזה יצחק  (הרב 

אליהו:ל. הגואל כסא  יבוא הקדוש הזוהר לימוד בזכות
הגואל. יבוא הקדוש הזוהר  לימוד בזכות 

ד ') שער  אליהו , כסא  מאני, סולימן  בן אליהו  (רבי

לפ "ק:לא. תרפ"א  ירושלי הקדושרבני הזוהר לימוד 
ורעות  קשות וגזירות פורעניות מיני כל מבטל

מבטל הוא  אשר  הקדוש  הזוהר לימוד  מעלת  לכבודם ידוע כבר 
ורעות . קשות וגזירות  פורעניות  מיני תרפ "א )כל שנת  ירושלים , (רבני
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מקאמארנא:כד. הזוהרהגה"ק ספר של ואות אות כל 
 גדולי  תיקוני  ה ויטאל ... חיי הרב  של  "מר וכתבי 

 הגלגולי כל  לתק לנשמה

הם ויטאל ... חיים  הרב של מר"ן וכתבי הזוהר ספר של ואות אות  כל
הגלגולים . כל לתקן לנשמה גדולים  תיקונים

נ מקומרנה , ספרין  יחיאל  איזיק  יצחק  כ ')(ר ' משנה  ד ' פרק  חסד , וצר 

מקאמארנא:כה. צריכי הגה"ק  גובר שהמינות הזה בדור
 והתיקוני הזוהר ספר   שני תשעה ב תינוק  ע ללמוד

תינוק  עם לומדין היו גובר שהמינות  הזה בדור לי שומע עמי  ולו
יראת והיה בהם להגות  והתיקונים  הזוהר ספר  שנים תשעה בן

ויתקיים . לחכמתו קודמת חטאו
כ '.) משנה ד ' פרק  חסד , נוצר  מקומרנה , ספרין  יחיאל איזיק  יצחק  (ר '

איש:כו.  מאמריהחזו מכל יותר מעורר הקדוש  הזוהר לשו
חז"ל 

חז"ל. מאמרי מכל יותר  מעורר  הקדוש הזוהר לשון
זצ "ל ) איש  החזון בעל הגה"ק  למרן  איש , (מעשה

חי:כז. איש  ישראל הב עדת קהל  היהודי וקבלו קיימו
 ורבי יחיד והזוהר  התיקוני של הקדוש  בלימוד להחזיק 

 זק ועד מנער

ספר הגדולים  מאורות  שני  של  יקרות אור וזרח הציץ אשר  מזמן
ישראל עדת קהל היהודים וקבלו קיימו הזוהר וספר התיקונים 
ועד  מנער  ורבים  יחיד והזוהר התיקונים של הקדוש בלימוד  להחזיק

המגן הקדושזוהר הזוהר לימוד  |מעלות 

טהורות אמרות  סוד  ולהבין להשיג  ידם  לאל דאין והגם זקן ,
דבריהם את  בצמא שותים  כן פי על אף  האלה הקדושים  שבספרים 

מאוד. מאוד בקריאתן  ומתלהבין
בניהו ) התיקונים  בהקדמת  חי, איש  הבן  חיים , יוסף  (רבנו 

פוסק :כח. זצ"ל חיי החפ שו אי הזוהר ספר לימוד על
ואפילו  פרשה אותה של  הזוהר את שבת כל  ילמדו  הגבלה

 לבחורי
החפץ רבו משם זצ"ל בלוך  שלמה רבי הצדיק הגאון אמר וכן 

ספר לימוד שעל זצ"ל  מדרש חיים רובו  כי  הגבלה שום  אין הזוהר 
של הזוהר את  שבת כל  שילמדו  לכולם מעורר חיים החפץ והיה

לבחורים . ואפילו פרשה אותה
יוסף ) בנין  הוספות  מפוז 'ין , שלמה  בן יוסף  (ר '

זצ"ל:כט. כדורי יצחק  להקדישהרב אחד , לכל קורא  אני
הקבלה ללימוד זמ  יו כל 

מפני  הקבלה, ללימוד זמן יום כל להקדיש אחד, לכל  קורא "אני
נשמתכם ". ניקוי תלוי כדורי)שבזה יצחק  (הרב 

אליהו:ל. הגואל כסא  יבוא הקדוש הזוהר לימוד בזכות
הגואל. יבוא הקדוש הזוהר  לימוד בזכות 

ד ') שער  אליהו , כסא  מאני, סולימן  בן אליהו  (רבי

לפ "ק:לא. תרפ"א  ירושלי הקדושרבני הזוהר לימוד 
ורעות  קשות וגזירות פורעניות מיני כל מבטל

מבטל הוא  אשר  הקדוש  הזוהר לימוד  מעלת  לכבודם ידוע כבר 
ורעות . קשות וגזירות  פורעניות  מיני תרפ "א )כל שנת  ירושלים , (רבני
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הגלותלב .  מ יצאו הקדוש הזוהר ידי על
הזוהר ספר שהוא  החיים מאילן  לטעום ישראל שעתידים ובגלל

הגלות . מן ידו על יצאו הקדוש ,
צ ' אות  נשא  הזוהר , יוחאי, בר  שמעון  )(ר '

הקדוש:לג. והזוהר ז "ל אי הגר"א וסוד ברמז העוסקי
. בה להתגבר יכול הרע יצר

יכול הרע יצר אין וסוד ברמז העוסקים  הקדוש: והזוהר ז"ל הגר"א
בהם . י"ח )להתגבר ה' משלי על  הגר "א (פירוש 

ז"ל:לד . לנפשהגר"א  חיי  ה התורה פנימיות 
והחיצוניות הנפש  שהוא הגוף לפנימיות  חיים הם  התורה פנימיות 
להתגרות יכול הרע יצר  אין וסוד ברמז והעוסקים  הגוף לחיצוניות 

כ"ו )בהם . אות  ח ' פרק  שלמה  (אבן 

ז"ל:לה. הקבלההגר"א  בלימוד הגאולה עיקר 
בלימוד  הגאולה ועיקר התורה לימוד ידי  על  רק  תהיה לא הגאולה

ג ')הקבלה. אות  י "א  פרק  שלמה (אבן 

ז"ל:לו . יכול הגר"א הרע יצר אי וסוד  ברמז  העוסקי
. בה להתגבר

בהם . להתגבר יכול הרע יצר אין וסוד  ברמז העוסקים
י"ח ) ה' משלי על  הגר "א (פירוש 

ז"ל:לז. הזוהרהגר"א  ספר  ללמוד
הכינוים קצת  להבין כדי אורה  ושערי הזוהר  ספר ללמוד  והשיב
אחר. לענין  ומסיע  מבלבל  הוא כי הפירוש בלי רק הקדוש בזוהר
ג ') אות  י "א  פרק  שלמה (אבן 

המגן הקדושזוהר הזוהר לימוד  |מעלות 

הזק :לח. מבי אדמו"ר שאינו א סגולה הזוהר
גדול עסק בעל שהוא מי האופן בזה יהיה הלימוד שאר ובנידון
ליה  איכפת  מה כי מבין שאינו אף  הקדוש  בזוהר  לימודו רוב יהיה

אפיל מבין סגולה.שאינו הוא הכי ו
תקע "א ) דף  הקצרים  הזקן  אדמו "ר  (מאמרי 

מקארלי :לט. בזוהרהגה"ק  עני איזה ללמוד  התפלה קוד
ענין איזה וללמוד דאפשר  מה כל בדבור למעט  התפלה קודם 

חדש. זוהר  או תיקונים או בזוהר 
מקארלין ) אהרן  מרבי היום  סדר   צדיקים  (הנהגות 

הבוש:מ. כל ערוגת  מונע  ריקניא אליבא הקדוש  זוהר ד
בישא  מילי

פן והשמר  בישא מילי כל מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר  דף
מזה  לחדול  לבבך ישיאך 

הבושם ) ערוגת  בעל מחוסט  גרינוואלד  משה מרבי  ישרות  הנהגות   צדיקים  (הנהגות 

מטשערנאביל:מא . מרדכי יו רבי בכל  זוהר ללמוד
ערוך ... ושלחן זוהר, ... יום בכל ללמוד דהיינו לתורה עתים  לקבוע

האריז"ל של  שמע ציון )וקריאת בשערי לטבול(כמבואר  במקוה ולילך
העליונה  המקוה  מן וטהרה קדושה עליו  לקבל בכדי פעמים ט'

מטשערנאביל )והבן. מרדכי מרבי  הדרכות   צדיקים  (הנהגות 

מטשערנאביל:מב . מרדכי  על רבי  מהתיקו חלק הוא  זוהר
 נעורי חטאת

ששי  ליל כל  ניעור להיות  נעורים.... חטאת על באמת לשוב
של שמע  קריאת  ולקרות  תיקונים... זוהר, לילה.... באותו  וללמוד
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הגלותלב .  מ יצאו הקדוש הזוהר ידי על
הזוהר ספר שהוא  החיים מאילן  לטעום ישראל שעתידים ובגלל

הגלות . מן ידו על יצאו הקדוש ,
צ ' אות  נשא  הזוהר , יוחאי, בר  שמעון  )(ר '

הקדוש:לג. והזוהר ז "ל אי הגר"א וסוד ברמז העוסקי
. בה להתגבר יכול הרע יצר

יכול הרע יצר אין וסוד ברמז העוסקים  הקדוש: והזוהר ז"ל הגר"א
בהם . י"ח )להתגבר ה' משלי על  הגר "א (פירוש 

ז"ל:לד . לנפשהגר"א  חיי  ה התורה פנימיות 
והחיצוניות הנפש  שהוא הגוף לפנימיות  חיים הם  התורה פנימיות 
להתגרות יכול הרע יצר  אין וסוד ברמז והעוסקים  הגוף לחיצוניות 

כ"ו )בהם . אות  ח ' פרק  שלמה  (אבן 

ז"ל:לה. הקבלההגר"א  בלימוד הגאולה עיקר 
בלימוד  הגאולה ועיקר התורה לימוד ידי  על  רק  תהיה לא הגאולה

ג ')הקבלה. אות  י "א  פרק  שלמה (אבן 

ז"ל:לו . יכול הגר"א הרע יצר אי וסוד  ברמז  העוסקי
. בה להתגבר

בהם . להתגבר יכול הרע יצר אין וסוד  ברמז העוסקים
י"ח ) ה' משלי על  הגר "א (פירוש 

ז"ל:לז. הזוהרהגר"א  ספר  ללמוד
הכינוים קצת  להבין כדי אורה  ושערי הזוהר  ספר ללמוד  והשיב
אחר. לענין  ומסיע  מבלבל  הוא כי הפירוש בלי רק הקדוש בזוהר
ג ') אות  י "א  פרק  שלמה (אבן 
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הזק :לח. מבי אדמו"ר שאינו א סגולה הזוהר
גדול עסק בעל שהוא מי האופן בזה יהיה הלימוד שאר ובנידון
ליה  איכפת  מה כי מבין שאינו אף  הקדוש  בזוהר  לימודו רוב יהיה

אפיל מבין סגולה.שאינו הוא הכי ו
תקע "א ) דף  הקצרים  הזקן  אדמו "ר  (מאמרי 

מקארלי :לט. בזוהרהגה"ק  עני איזה ללמוד  התפלה קוד
ענין איזה וללמוד דאפשר  מה כל בדבור למעט  התפלה קודם 

חדש. זוהר  או תיקונים או בזוהר 
מקארלין ) אהרן  מרבי היום  סדר   צדיקים  (הנהגות 

הבוש:מ. כל ערוגת  מונע  ריקניא אליבא הקדוש  זוהר ד
בישא  מילי

פן והשמר  בישא מילי כל מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר  דף
מזה  לחדול  לבבך ישיאך 

הבושם ) ערוגת  בעל מחוסט  גרינוואלד  משה מרבי  ישרות  הנהגות   צדיקים  (הנהגות 

מטשערנאביל:מא . מרדכי יו רבי בכל  זוהר ללמוד
ערוך ... ושלחן זוהר, ... יום בכל ללמוד דהיינו לתורה עתים  לקבוע

האריז"ל של  שמע ציון )וקריאת בשערי לטבול(כמבואר  במקוה ולילך
העליונה  המקוה  מן וטהרה קדושה עליו  לקבל בכדי פעמים ט'

מטשערנאביל )והבן. מרדכי מרבי  הדרכות   צדיקים  (הנהגות 

מטשערנאביל:מב . מרדכי  על רבי  מהתיקו חלק הוא  זוהר
 נעורי חטאת

ששי  ליל כל  ניעור להיות  נעורים.... חטאת על באמת לשוב
של שמע  קריאת  ולקרות  תיקונים... זוהר, לילה.... באותו  וללמוד
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... ציון בשערי  הנדפס  לילה בכל ז"ל האר"י
מטשערנאביל ) מרדכי מרבי  הדרכות   צדיקים  (הנהגות 

מטשערנאמג . מרדכי זוהרביל:רבי ילמוד התפלה  אחר
וזוהר. ... דהיינו  לתורה עתים יקבע  התפלה אחר 

מטשערנאביל ) מרדכי מרבי  הדרכות   צדיקים  (הנהגות 

מדינוב:מד . לבטל מהרצ"א  שלא נדר בלי עצמנו על  קבלנו
הזוהר לימוד 

ה', בתורת  כסדרן  שיעורין לבטל שלא נדר בלי עצמנו על קבלנו 
עדכ "ש. יום בכל זה קבלה, שאר  או זוהר ... דהיינו

מדינאב ) אלימלך  צבי מרבי ואזהרות  הנהגות   צדיקים  (הנהגות 

מסלאנט :מה. זונדל יוס זוהררבי  יו בכל ללמוד
אורה. ושערי זוהר יום  בכל ללמוד 

הגר "א ) פי על  מסלאנט  זונדל  יוסף  מרבי פרטיות  הנהגות   צדיקים  (הנהגות 

מטולטשי :מו .  נחמ הקדושרבי זוהר ללמוד
הקדוש. זוהר  ... ללמוד 

מטולטשין ) נחמן  מרבי היום  עבודת  סדר   צדיקים  (הנהגות 

מני:מז. אליהו ב'זוהררבי ת 'למודו י 'רבה תיבות: ראשי  בי "ת 
תיבות: ראשי זוהר.ב 'למודות 'רבהי'בי"ת 

מני) אליהו  מרבי ואזהרות  תקונים   צדיקים  (הנהגות 

אמוני:מח. גדול שומר תיקו הוא כי  , התיקוני ספר
לנפש

תיקון הוא כי התיקונים, ספר בהתמדה מחברתינו  אחד כל ללמוד
לנפש. ה ')גדול אגרת  אמונים  שומרי (אגרות 
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אמוני:מט. זוהשומר תקוני מאודלומר מסוגל יו בכל ר 
 ועוצ גודל לשער  אי  חלילה  מזה להתרשל לא – לנפש

 הדיני וימתקו מזה הנצמח הטובה

זוהר תקוני דפים  איזה לומר מהאברכים אחד  לכל מצווה ואני
אין כי חלילה, מזה להתרשל ולא לנפש, מאוד המסוגל  יום  בכל

הדינים . וימתקו  מזה הנצמח הטובה ועוצם גודל לשער 
ט "ו ) אגרת  (שם 

הדיני נ . וימתקו זוהר תיקוני דפי כמה יו בכל לומר

כמה  טוב יותר התפלה קודם  אפשר אם  יום בכל לומר ותראה
ה'. בעזרת הדינים  וימתקו זוהר תיקוני כ "ז )דפים  (שם 

הדפי נא .  מחלקי  השנה בכל כולו הקדוש  זוהר ללמוד
השנה כל  של  הימי כפי

השנה  בכל כולו הקדוש זוהר ללמוד נוהגים  יש  כי דע  גם
ואשרי  ואשריהם  השנה כל של הימים כפי הדפים שמחלקים

ד ')חלקם . שער  אליהו  (כסא 

פתקא נב. על  חלק  כל  ולרשו דפי פי על הזוהר לחלק 
ה ', דבר על  החרדי עיר לאנשי הפתקאות ויחלקו אחד,

 יו בכל  הרשו חלק אחד  כל  ללמוד

ופלך פלך  וכל  ועיר  עיר כל ומנהיגי ראשי החכמים אלה גם
חלקים לכמה חלקים ג' הקדוש הזוהר  דפי לחלק לב שישימו
עירם לאנשי  הפתקאות  ויחלקו אחד פתקא על חלק כל ולרשום 
ובזה  יום  בכל הרשום  חלק אחד  כל ללמוד ה' דבר על החרדים 
ויום יום בכל הקדוש הזוהר כל כולם בין שיגמרו לעשות יוכלו
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... ציון בשערי  הנדפס  לילה בכל ז"ל האר"י
מטשערנאביל ) מרדכי מרבי  הדרכות   צדיקים  (הנהגות 

מטשערנאמג . מרדכי זוהרביל:רבי ילמוד התפלה  אחר
וזוהר. ... דהיינו  לתורה עתים יקבע  התפלה אחר 

מטשערנאביל ) מרדכי מרבי  הדרכות   צדיקים  (הנהגות 

מדינוב:מד . לבטל מהרצ"א  שלא נדר בלי עצמנו על  קבלנו
הזוהר לימוד 

ה', בתורת  כסדרן  שיעורין לבטל שלא נדר בלי עצמנו על קבלנו 
עדכ "ש. יום בכל זה קבלה, שאר  או זוהר ... דהיינו

מדינאב ) אלימלך  צבי מרבי ואזהרות  הנהגות   צדיקים  (הנהגות 

מסלאנט :מה. זונדל יוס זוהררבי  יו בכל ללמוד
אורה. ושערי זוהר יום  בכל ללמוד 

הגר "א ) פי על  מסלאנט  זונדל  יוסף  מרבי פרטיות  הנהגות   צדיקים  (הנהגות 

מטולטשי :מו .  נחמ הקדושרבי זוהר ללמוד
הקדוש. זוהר  ... ללמוד 

מטולטשין ) נחמן  מרבי היום  עבודת  סדר   צדיקים  (הנהגות 

מני:מז. אליהו ב'זוהררבי ת 'למודו י 'רבה תיבות: ראשי  בי "ת 
תיבות: ראשי זוהר.ב 'למודות 'רבהי'בי"ת 

מני) אליהו  מרבי ואזהרות  תקונים   צדיקים  (הנהגות 

אמוני:מח. גדול שומר תיקו הוא כי  , התיקוני ספר
לנפש

תיקון הוא כי התיקונים, ספר בהתמדה מחברתינו  אחד כל ללמוד
לנפש. ה ')גדול אגרת  אמונים  שומרי (אגרות 
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אמוני:מט. זוהשומר תקוני מאודלומר מסוגל יו בכל ר 
 ועוצ גודל לשער  אי  חלילה  מזה להתרשל לא – לנפש

 הדיני וימתקו מזה הנצמח הטובה

זוהר תקוני דפים  איזה לומר מהאברכים אחד  לכל מצווה ואני
אין כי חלילה, מזה להתרשל ולא לנפש, מאוד המסוגל  יום  בכל

הדינים . וימתקו  מזה הנצמח הטובה ועוצם גודל לשער 
ט "ו ) אגרת  (שם 

הדיני נ . וימתקו זוהר תיקוני דפי כמה יו בכל לומר

כמה  טוב יותר התפלה קודם  אפשר אם  יום בכל לומר ותראה
ה'. בעזרת הדינים  וימתקו זוהר תיקוני כ "ז )דפים  (שם 

הדפי נא .  מחלקי  השנה בכל כולו הקדוש  זוהר ללמוד
השנה כל  של  הימי כפי

השנה  בכל כולו הקדוש זוהר ללמוד נוהגים  יש  כי דע  גם
ואשרי  ואשריהם  השנה כל של הימים כפי הדפים שמחלקים

ד ')חלקם . שער  אליהו  (כסא 

פתקא נב. על  חלק  כל  ולרשו דפי פי על הזוהר לחלק 
ה ', דבר על  החרדי עיר לאנשי הפתקאות ויחלקו אחד,

 יו בכל  הרשו חלק אחד  כל  ללמוד

ופלך פלך  וכל  ועיר  עיר כל ומנהיגי ראשי החכמים אלה גם
חלקים לכמה חלקים ג' הקדוש הזוהר  דפי לחלק לב שישימו
עירם לאנשי  הפתקאות  ויחלקו אחד פתקא על חלק כל ולרשום 
ובזה  יום  בכל הרשום  חלק אחד  כל ללמוד ה' דבר על החרדים 
ויום יום בכל הקדוש הזוהר כל כולם בין שיגמרו לעשות יוכלו
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כי "ר. בב"א הגואל יבא  הקדוש  הזוהר  לימוד בזכות  כי נודע וכבר 
ד ') שער  אליהו  (כסא 

לפ"ק :נג. תרפ "א  ירושלי רבני האמתית לגאולה תקו
הזוהר לימוד  קדישא דארעא מארי  הגאוני רבני  מטע
קשות  וגזרות פורעניות מיני כל מבטל הוא אשר הקדוש
 הצרי כל מבטל  מעלמא וביזה וחרבא ומותנא ורעות

 ותחתוני עליוני  אות

הראשון שיעור כפי הבעל"ט אלול בכ "ה סיומים  האלף לגמור
לעילוי  אחד זוהר סיום  אשתקד של חברתו בני עם פחות  או יותר
ויפר ותחתונים עליונים אותם  הצרים  כל ולבטל ישראל עם  מזל 

אויבינו. עצת 

לפ "ק:נד . תרפ "א ירושלי באר רבני הזוהר  לגמור
 סיומי אל לאר ובחוצה

כל מבטל הוא אשר הקדוש הזוהר  לימוד  מעלת  לכבודם ידוע כבר 
מעלמא. וביזה וחרבא ומותנא ורעות  קשות  וגזרות  פורעניות  מיני
לגאולה  "תקון במודעות  ישראל  עם  עוררנו כבר שעברה והשנה
היא  אשר קדישא" דארעא מארי הגאונים רבנים "מטעם  האמתית "

על לשקוד למטה לארץנעתקה ובחוצה בארץ לגמור הזוהר לימוד
סיומים . אלף 

סיומים מאות  שש  לערך  רק  נגמר לא קבלנו אשר  הרשימות  וכפי 
ישראל בר  מכל מבקשים הקדושה ארץ  וגאוני רבני אנחנו כן על
בכ "ה  סיומים האלף לגמור  בכדי פעם עוד ללמוד  משגת  ידו אשר
חברתו בני עם פחות  או יותר הראשון  שיעור כפי הבעל"ט  אלול
כל ולבטל ישראל עם מזל לעילוי אחד זוהר סיום  אשתקד  של 
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ויקלקל אויבינו עצת  ויפר ותחתונים עליונים  אותם הצרים
לבטח  ישכון וישראל תושיה  ידיהם  תעשינה ולא  מחשבותם

בארץ . דרור וקראתם  ונראה

מל:נה. גלותא כסא  אור  גור קבלה   לומדי  אינ  א
הגאולה ומעכבי

תלמיד  על חיוב גדול כמה לשונו: וזה מלך  כסא בספר ל' ובתיקון
קבלה  לומדים אינם  אם  גדול כמה ועונשם קבלה ללמוד חכם 
בשעה  יעשה כי רח"ל הגאולה מעכבים  הם כי גלותא אורך  וגורם 
בפשטי  ימים חודש  כלמוד  נעשה שלא מה הקבלה  בלמוד  אחת 

הגאולה. לקרב כחה גדול  כי  התורה

מל:נו . היכלא כסא  מבני הבא  עול ב שהוא לו מובטח
במלכותא  ראשונה   היושבי המל פני מרואי ויהיה דמלכא 

דרקיעא 
בגירסא  הקדוש הזוהר לימוד כי מלך  בכסא שם  מ"ג ובתיקון
פירוש  אפילו ולהבין ללמוד יזכה אם  שכן וכל עולמות  בונה בעלמא
יעשה  שלא מה אחת בשעה למעלה תיקון  בו יעשה אחד  מאמר
מבני  הבא עולם  בן שהוא לו ומובטח תמימה  שנה הפשט  בלימוד
במלכותא  ראשונה היושבים המלך פני מרואי ויהיה דמלכא היכלא

דרקיעא.

אליהו :נז. נמוכי כסא  נשמות דמשיחא בעיקבא עכשיו
רק  נשמת לטהר  אפשר אי רח"ל  החיצוני התגברות  וג
מסוגל  הזוהר לשו כי הקדוש, בזוהר היינו ,יקרי  בסמי
נשמר יהיה ובזה  בליגלוג ואפילו לחוד בפטפוט אפילו לזה 
הבא  ובעול הזה   בעול רעי  וממקרי הרע מיצר רע מכל 
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כי "ר. בב"א הגואל יבא  הקדוש  הזוהר  לימוד בזכות  כי נודע וכבר 
ד ') שער  אליהו  (כסא 

לפ"ק :נג. תרפ "א  ירושלי רבני האמתית לגאולה תקו
הזוהר לימוד  קדישא דארעא מארי  הגאוני רבני  מטע
קשות  וגזרות פורעניות מיני כל מבטל הוא אשר הקדוש
 הצרי כל מבטל  מעלמא וביזה וחרבא ומותנא ורעות

 ותחתוני עליוני  אות

הראשון שיעור כפי הבעל"ט אלול בכ "ה סיומים  האלף לגמור
לעילוי  אחד זוהר סיום  אשתקד של חברתו בני עם פחות  או יותר
ויפר ותחתונים עליונים אותם  הצרים  כל ולבטל ישראל עם  מזל 

אויבינו. עצת 

לפ "ק:נד . תרפ "א ירושלי באר רבני הזוהר  לגמור
 סיומי אל לאר ובחוצה

כל מבטל הוא אשר הקדוש הזוהר  לימוד  מעלת  לכבודם ידוע כבר 
מעלמא. וביזה וחרבא ומותנא ורעות  קשות  וגזרות  פורעניות  מיני
לגאולה  "תקון במודעות  ישראל  עם  עוררנו כבר שעברה והשנה
היא  אשר קדישא" דארעא מארי הגאונים רבנים "מטעם  האמתית "

על לשקוד למטה לארץנעתקה ובחוצה בארץ לגמור הזוהר לימוד
סיומים . אלף 

סיומים מאות  שש  לערך  רק  נגמר לא קבלנו אשר  הרשימות  וכפי 
ישראל בר  מכל מבקשים הקדושה ארץ  וגאוני רבני אנחנו כן על
בכ "ה  סיומים האלף לגמור  בכדי פעם עוד ללמוד  משגת  ידו אשר
חברתו בני עם פחות  או יותר הראשון  שיעור כפי הבעל"ט  אלול
כל ולבטל ישראל עם מזל לעילוי אחד זוהר סיום  אשתקד  של 

המגן הקדושזוהר הזוהר לימוד  |מעלות 

ויקלקל אויבינו עצת  ויפר ותחתונים עליונים  אותם הצרים
לבטח  ישכון וישראל תושיה  ידיהם  תעשינה ולא  מחשבותם

בארץ . דרור וקראתם  ונראה

מל:נה. גלותא כסא  אור  גור קבלה   לומדי  אינ  א
הגאולה ומעכבי

תלמיד  על חיוב גדול כמה לשונו: וזה מלך  כסא בספר ל' ובתיקון
קבלה  לומדים אינם  אם  גדול כמה ועונשם קבלה ללמוד חכם 
בשעה  יעשה כי רח"ל הגאולה מעכבים  הם כי גלותא אורך  וגורם 
בפשטי  ימים חודש  כלמוד  נעשה שלא מה הקבלה  בלמוד  אחת 

הגאולה. לקרב כחה גדול  כי  התורה

מל:נו . היכלא כסא  מבני הבא  עול ב שהוא לו מובטח
במלכותא  ראשונה   היושבי המל פני מרואי ויהיה דמלכא 

דרקיעא 
בגירסא  הקדוש הזוהר לימוד כי מלך  בכסא שם  מ"ג ובתיקון
פירוש  אפילו ולהבין ללמוד יזכה אם  שכן וכל עולמות  בונה בעלמא
יעשה  שלא מה אחת בשעה למעלה תיקון  בו יעשה אחד  מאמר
מבני  הבא עולם  בן שהוא לו ומובטח תמימה  שנה הפשט  בלימוד
במלכותא  ראשונה היושבים המלך פני מרואי ויהיה דמלכא היכלא

דרקיעא.

אליהו :נז. נמוכי כסא  נשמות דמשיחא בעיקבא עכשיו
רק  נשמת לטהר  אפשר אי רח"ל  החיצוני התגברות  וג
מסוגל  הזוהר לשו כי הקדוש, בזוהר היינו ,יקרי  בסמי
נשמר יהיה ובזה  בליגלוג ואפילו לחוד בפטפוט אפילו לזה 
הבא  ובעול הזה   בעול רעי  וממקרי הרע מיצר רע מכל 
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התגברות וגם נמוכים נשמות  דמשיחא בעיקבא ועכשיו
יקרים, בסמים  רק  נשמתם  לטהר אפשר אי רח "ל החיצונים 
בפטפוט אפילו לזה מסוגל הזוהר  לשון כי  הקדוש, בזוהר היינו
הרע מיצר  רע  מכל נשמר יהיה  ובזה בליגלוג ואפילו לחוד
הרוחני  הבא  בעולם וגם  החומרי הזה בעולם רעים  וממקרים 

פנחס פרשת  הקדוש מזוהר רי"ט )כנודע  קדישא (דף  בוצינא
אור הגואל ביאת  עד  אבתריה דהוו דרין  בכל  חכמתיה דנהיר
לא  אם  אף בבית  תורה סתרי  מחזיקים אם זכות שיש  תורה

אותם . י"ח )מבינים  אות  ד ' שער  אליהו  (כסא 

וויטאל:נח. חיי על רבינו  המוטל החיוב גדול כמה 
גדול  כמה  ועונש קבלה, ללמוד  ה ' לדבר  החרדי הלומדי

הק בלימוד אחת בשעה יעשה  כי , לומדי אינ מהא בלה
התורה בפשטי  ימי חודש בלימוד יעשה  שלא

עץ לספר  בהקדמתו ז"ל ויטאל חיים  מוה"ר הביאו המאמר זה
החרדים הלומדים  על המוטל החיוב גדול  כמה להודיע חיים,
כי  לומדים , אינם  אם  גדול כמה ועונשם קבלה, ללמוד ה' לדבר
בלימוד  יעשה שלא  מה הקבלה בלימוד אחת  בשעה יעשה

התורה. בפשטי  ימים שם )חודש זוהר  לתיקוני מלך  (כסא 

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות 
ולרפאות חולאת חזק. 

)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע(




