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אוֹ יבי%: ּפ זּ רּת  עזּ % בּ זרוֹ ע רהב כחלל ל%יבדכּ את ¦¦¨¤¨¨¨©¦§©ª§¦©§¨§¤§

יסדּת ם: אּת ה וּ מֹלאּה  ּת בל ארץ ל% אף צפוֹ ןיגׁש מים ¨©¦©§¨¤¥¥§¨©¨§©§¨¨

ירנּ נוּ : ׁש מ% בּ  וחרמוֹ ן ּת בוֹ ר בראתם אּת ה ל%ידוימין §¨¦©¨§¨¨¨§¤§§¦§§©¥§

ימינ%: ּת רוּ ם יד% ּת עז גּ בוּ רה עם וּ מׁש ּפ טטוזרוֹ ע צדק §©¦§¨¨Ÿ¨§¨§¦¤¤¤¦§¨

ויוֹ רדים, ע וֹ לים והּת הוֹ מוֹ ת בּ גלּ יו קוֹ פץ ׁש היּ ם בּ ׁש עה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ ת וּ ב.
גּ לּ יו  את וּ מוֹ ׁש % היּ מין מצּ ד  אחד חוּ ט ׁש וֹ לח הוּ א בּ ר וּ % ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
לוֹ  והזדּ ּמ ן ליּ ם ירד  י וֹ נה א וֹ ת וֹ . ׁש יּ וֹ דע מי  ואין זעּפ וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש וֹ כ%
פרחה וֹלא מּמ נּ וּ  נׁש מתוֹ  יצאה ֹלא אי% אוֹ תוֹ , וּ בלע הדּ ג ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 

ׁש ל מיּ ד  גּ אוּ ת בּ אוֹ תּה  ׁש וֹ לט ה וּ א  בּ רוּ % ׁש הּק דוֹ ׁש  מ 0וּ ם אלּ א ? ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
את ׁש ּמ עלה ה 7מאל  ׁש ל  אחד חוּ ט היא היּ ם גּ אוּ ת ואוֹ תּה  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהיּ ם,
ׁש ּמ גּ יע  החוּ ט אוֹ תוֹ  ֹלא  ואם מתע לּ ה. הוּ א וּ בוֹ  למעלה, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהיּ ם

ׁש כּ א ׁש ר  לע וֹ למים. יעלה ֹלא היּ מין, מצּ ד ׁש אוֹ תוֹ [שכיון]אליו ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌
וׁש וֹ אגים הגּ לּ ים מתעוֹ ררים אז בּ וֹ , אוֹ חז והיּ ם ליּ ם, י וֹ רד  ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהחוּ ט

אוֹ תוֹ  מׁש יב הוּ א בּ רוּ % ׁש הּק דוֹ ׁש  עד טרף, לאחוֹ ר[אותם]לטרף  ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תׁש בּ חם. אּת ה גלּ יו  בּ שׂ וֹ א ׁש כּ תוּ ב זה וּ  למקוֹ מם. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוׁש בים
לחזר א וֹ תם  ּת ׁש בּ ר  - ּת ׁש בּ חם היּ ם. גּ לּ י אוֹ תם  את ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְּת ׁש בּ חם
מ0וּ ם להם הוּ א ׁש בח מ ּמ ׁש . ּת ׁש בּ חם אחר, דּ בר ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלמק וֹ מם .

בּ הׁש ּת וֹ קקוּ ת. לראוֹ ת להסּת כּ לׁש עוֹ לים ׁש נּ כסף מי כּ ל  מכּ אן, ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
יכוֹ ל ׁש ֹּלא גּ ב על  אף רשות]ולדעת, לו נותנים ולא ה-בח -[נ"א : ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

אוֹ תוֹ . מׁש בּ חים וכלּ ם ׁש לּ וֹ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌.◌ְ◌ֶהוּ א

כסאךצדק מכון טו )וגו 'ומשפט ח"ג:(פט , רצא :)[זוהר זוהר(דף

מאורותתורה] שני הם  ומשפט צדק  שמעון רבי  אמר 

IIתהלים IIזוהר 
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פני%: יקדּ מוּ  ואמת חסד כּ סא% העםטזמכוֹ ן אׁש רי §¦§¤¤¤¤¡¤§©§¨¤©§¥¨¨

המלך תקון של כל קכבהכסא של והשלמות ההתחלה והם
ושלמטה, שלמעלה הדינים כל  מתעטרים ובהם האמונה,
ולפעמים המשפט , מזה ניזונת וצדק במשפט, נעלם והכל
דינים נתעוררים וכאשר  שלם, מלך צדק ומלכי נקראת
ממתיק  שהוא בשלימות, וכולם רחמים כולם הם ממשפט
לעולם יורדים וכלם נמתקים, והדינים הזאת לצדק
התחברות של השעה היא ובכן הרחמים, בהשלמת
העולמות וכל  נקבה, בחי' עם זכר בחי ' העולמות
ונטמא העולם פשעי  נתרבים וכאשר  ובשמחה, ברחמים
התקיף  ונחש  הנקבה מבחי ' נתרחק הזכר  ובחי' המקדש,

להתעורר מזאתקכגמתחיל ההוא בזמן שניזון לעולם אוי 
הרבה בעולם, נתעוררים משחיתים מחנות הרבה  הצדק,
שנתרחק  לפי  למה, זה וכל  מהעולם, נפטרים צדיקים
בצדק  קרב  אינו והמשפט הנקבה, מבחי ' הזכר  בחי '

כתוב זה ועל  יג )הזאת, משפט,(משלי  בלא נספה ויש 
והצדק  נמתקת, ואינה הזאת צדק מן נתרחק שהמשפט 

אחר. ממקום יונקת

IIתהלים IIזוהר 

המלכותקכב. היינו  וצדק דדכורא, עלמא כולל הרחמים  מדת  היינו משפט
לגרום האמונה  יסוד התחלת הוא  זה וענין דנוקבא, עלמא כולל  הדין מדת

השמים: מן שפע  להמשיך הזדוגותם  השטן קכג.בעובדתנו סמא "ל זה 
ועונשין: דינים  תמיד התובע המקטרג

הזוהר זיו
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יהו� תרוּ עה יהלּ כוּ ן:�יוֹ דעי ּפ ני% ׁש מ%יזבּ אוֹ ר בּ  §¥§¨§Ÿ̈§¨¤§©¥§¦§

אמת ׁשהּוא  ה ּזה  ּבחֹותם  אּלא ההּוא  ּכּסא  על  יֹוׁשב  אינ ֹו ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקּב"ה 

פניךחסד  יקדמו טו )ואמת ח"ב:(פט, רכ:)[זוהר תורה](דף  זוהר

כתוב ואמר , אלעזר רבי טז)פתח בחסד (ישעי ' והוכן
משפט ודורש  שופט  דוד באהל  באמת עליו וישב  כסא

ההוא הימין שמצד נתבאר הרי צדק, מעלה]ומהיר [שלמעלה 

למטה הכסא הזהקכד נתתקן לכסא התקין הקב "ה שהרי 
ואינו  הכל , של  החותם תקון שהוא באמת, עליו וישב בחסד,
באהל  אמת, שהוא הזה בחותם אלא ההוא כסא על יושב
ומהיר משפט ודורש שופט למטה, הבית  כסא שהוא דוד,
רחמים, של מצד משפט ודורש הדין, מצד שופט צדק,

שלמטה. דין בית שהוא הדין  כסא היינו  צדק, ומהיר 

לפני  ּבתׁשּובה  ולחזר ה ּלל ּו, ּבּקֹול ֹות והרצ ֹון הּלב את לכּון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹצריְך
ה ּלב ּברצ ֹון קֹול ֹות  ּומס ּדרים מת ּקנים  ּכׁשּיׂשראל  אזי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָרּבֹונם.

עליֹון  ׁשֹופר א ֹותֹו חֹוזר הּזה  ּבּׁשֹופר ְֵֶֶַַָָָָּכרא ּוי 

וגו'אׁש רי  תר וּ עה ידעי טז)העם  אמור:(פט, פ' ח"ג צ"ח:)[זוהר  ](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ׁש מע וֹ ן. ר בּ י  לפני יוֹ ׁש ב היה  אבּ א הרי רבּ י לוֹ , אמר ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
כּ אן  ועד  אוֹ מר, זּ ה מה  הזּ ה ה0וֹ פר על ׁש אלּת י רבּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
הדּ בר, בּ רוּ ר  זהוּ  ודּ אי  הרי לוֹ , אמר  ב וֹ . התי0ב ּת י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹלא 

IIתהלים IIזוהר 

כתרקכד. בסוד כידוע המלכות, מדת נאצלת הראשונות ספירות ג' מן פי '
מגיד אתמר ועלייהו  מלכות כתר איהו  אחרית:עליון  מראשית

הזוהר זיו
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הדּ ין בּ יוֹ ם צריכים מ0וּ ם(הזה)ׁש יּ שׂ ראל קרן, וֹלא ׁש וֹ פר ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
איננּ וּ  בּ דין וּ להדּ בק  היא, מקוֹ ם בּ איזה נוֹ דע הרי ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ּק רן
להרא וֹ ת צריכים וּ במעשׂ ים בּ דברים ׁש נינוּ , הרי  אבל  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִרוֹ צים.
עלי וֹ ן, ׁש וֹ פר  כּ ׁש אוֹ תוֹ  ראה, בּ א נס ּת רים . דּ ברים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ להעיר
מתעוֹ רר אזי לבּ נים, מאיר  וֹלא מסּת לּ ק הכּ ל, ׁש ל  האוֹ ר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ וֹ 
נקרא ה 0וֹ פר, וזה הדּ ין, לבית מתּק נים  והכּ סאוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהדּ ין,
האבוֹ ת, ּת ׁש בּ חת יצחק, ׁש ל ּת קּפ וֹ  יצחק , ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאילוֹ 
אזי  הבּ נים, את מיניק ׁש אין גּ דוֹ ל  ׁש וֹ פר  א וֹ תוֹ  ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תע לּ ה

מתחזּ ק, העוֹ לם.יצחק את  לד וּ ן וּ מתּת ּק ן ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מחטאיהם,וּ כׁש ּמ תעוֹ רר  ׁש בים אדם וּ כׁש בּ ני הזּ ה ה0וֹ פר ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ואוֹ תוֹ  מּמ ּט ה, ׁש וֹ פר  קוֹ ל להׁש ּפ יע  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
וּ מעוֹ רר עליוֹ ן, אחר  ׁש וֹ פר מתעוֹ רר אזי  למעלה, עוֹ לה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶקוֹ ל
בּ 0וֹ פר, מעשׂ ה להרא וֹ ת  וּ צריכים הדּ ין. וּ מס ּת לּ ק ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
קוֹ ל וֹ ת, אוֹ תם למּט ה הזּ ה בּ 0וֹ פר וּ להוֹ ציא אחר , ׁש וֹ פר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְלעוֹ רר
בּ אוֹ תוֹ  כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם ׁש לּ מעלה, קוֹ ל וֹ ת אוֹ תם ׁש כּ ל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת
נוֹ תנים ׁש לּ מּט ה הלּ לוּ  וּ בּק וֹ לוֹ ת לצאת. יתעוֹ רר וּ  עליוֹ ן, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָׁש וֹ פר 

כּ ח  הגדול )ישׂ ראל השופר  ומתעורר מלמטה, כּ ן (לרחמים  ועל למעלה, ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ די  בּ וֹ  לכוּ ן  קוֹ לוֹ ת, ולער % ה זּ ה בּ יּ וֹ ם ׁש וֹ פר  לזּמ ן ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים

למעלה הּק וֹ ל וֹ ת כּ לוּ לים ׁש בּ וֹ  אחר , ׁש וֹ פר קולותלעוֹ רר (ולסדר  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
.בשופר )

רקיעים,סדרה עוֹ לה למעלה, וּ מתע ּט ר  קוֹ ל יוֹ צא - ראׁש וֹ נה ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
וׁש וֹ רה לאברהם וּ מגּ יע  רמים, הרים בּ ין ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונבקע

הכּ ּס א. את וּ מתקין מתעוֹ רר והוּ א וּ מתעּט ר , וּ בספרבראׁש וֹ  ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
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מתעוֹ רר עוֹ לה, ראׁש וֹ ן קוֹ ל ׁש אוֹ תוֹ  בּ ׁש עה ׁש נינוּ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָהאגּ דה
עליו וּ פוֹ קד הכּ ּס א, את וּ מתקין אברהם, ואמא)וּ מתעּט ר (אבא ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ה עוֹ לה בּ ינתים הּת ּק יףאבּ א. הדּ ינים(לחבר )0ני, את לׁש בּ ר ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ואז  בּ כחוֹ . ׁש וֹ בר הּק וֹ ל אוֹ תוֹ  ה0ני, הּס דר וזה ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק ׁש ים.

ׁש ּמ תעוֹ ררים  הדּ ינים וכל  עד (שנקרים)עוֹ לה, נׁש בּ רים, לפניו ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
את ור וֹ אה יצחק ׁש ּמ תעוֹ רר  כּ יון  יצחק . ׁש ל למק וֹ מוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ לה
את ׁש וֹ בר  נכנע, אז לפניו. לעמד  הכּ ּס א את מתּק ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם,
והרצ וֹ ן, הלּ ב לכ וּ ן ׁש ּת וֹ קע  מי צרי% וּ בזה הּק ׁש ה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַהּת קף 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הּק ׁש ה. הדּ ין ׁש ל  והּת קף הכּ ח לׁש בּ ר  (תהליםכּ די ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
סדרה פט ) ו דּ אי. תר וּ עה יוֹ דעי  תר וּ עה, י וֹ דעי  העם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

רקיעים,ׁש ליׁש ית  אוֹ תם כּ ל וּ בוֹ קע ועוֹ לה, קוֹ ל  יוֹ צא - ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
יעקב, ׁש ל לראׁש וֹ  קוֹ ל אוֹ תוֹ  וּ מגּ יע רחמים, ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ ררים
אזי  האחר. בּ צּ ד מתּת ּק ן אברהם את ורוֹ אה מתעוֹ רר ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְויעקב
וֹלא זה, מצּ ד  וזה  זה  מצּ ד  זה בּ יצחק, ׁש ניהם ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲאוֹ חזים
הן  הלּ לוּ  הּס דרוֹ ת וּ ׁש ֹלׁש  החוּ צה, לצאת ׁש לּ וֹ  הּת קף ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְיכוֹ לים

אחת.סדרה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

מּמ ק וֹ מוֹ ,סדרה  אברהם את ונוֹ טל וע וֹ לה, יוֹ צא קוֹ ל - אחרת  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
יצחק  ׁש ל ׁש הגּ ב וּ ר וֹ ת למקוֹ ם למ ּט ה, אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש ּפ יע

בּ תוֹ כם. אברהם את  וּ מקיּ מים ׁש ם, ׁש נ יּ ה ׁש וֹ רים יוֹ צאסדרה  - ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
קוֹ ל  אוֹ תוֹ  ׁש חלּ ׁש  ֹלא הראׁש וֹ ן. כּ מוֹ  חזק ֹלא ׁש ב וּ ר , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָקוֹ ל
ׁש 0ם כּ בראׁש וֹ נה, יצחק אצל אינוֹ  קוֹ ל ׁש אוֹ תוֹ  א לּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּת קע,
מעלה ׁש ל דּ ין בּ ית לאוֹ תם רק א לּ א הּת ּק יף, הּת קף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶׁש וֹ רה
ונכנעים אצלם, אברהם את ר וֹ אים וכ לּ ם רפים , י וֹ תר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הם
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בּ ינתים ׁש ליׁש ית לפניו. וּ מתעּט רסדרה ועוֹ לה, קוֹ ל יוֹ צא - ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש אוֹ תן  מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  וּ מׁש ּפ יע יעקב, ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ ראׁש וֹ 
מצּ ד  ויעקב זה מצּ ד אברהם כּ נגדּ ן, ועוֹ מד ׁש וֹ רוֹ ת, ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַהגּ בוּ רוֹ ת

ונמצאים נכנעים כּ לּ ם ואז בּ אמצע, והם בּ מקוֹ מם.(ושוככים)זה, ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ני . אחר סדר כּ לּ ם ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌3◌ֵ◌ְואלּ וּ 

וּ לי0ב סדרה למק וֹ מם  להעלוֹ תם ׁש צּ רי% - (ולישר )אחרוֹ נה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
צרי% זה  ׁש את מ0וּ ם כּ מּק דם, יצחק את ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם 
הדּ ינים כּ ל אז החוּ צה, בגבוּ רוֹ תיו יצא וֹלא בּ מקוֹ מוֹ , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלי0ר

רחמים. וּ מתעוֹ ררים הלּ בנכנעים, את לכ וּ ן  צרי # כּ ן על  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
הלּ לוּ , בּ ּק וֹ ל וֹ ת אזיוהרצוֹ ן רבּ וֹ נם. לפני  בּ תׁש וּ בה ולחזר ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌

בּ -וֹ פר כּ ראוּ י הלּ ב  בּ רצוֹ ן  ק וֹ ל וֹ ת וּ מסדּ רים מת ּק נים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ שׂ ראל
עליוֹ ן  ׁש וֹ פר אוֹ תוֹ  חוֹ זר  יעקב,הזּ ה , את מעּט ר וּ כׁש ח וֹ זר , . ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ

בּ כּ ל , שׂ מחה  נמצאת ואז עוֹ לה, אחר  וכּס א  נתקן. ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
ׁש ל  חלקם אׁש רי הע וֹ לם. על  מרחם הוּ א בּ רוּ % ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
לרחמים, מ דּ ין רבּ וֹ נם את ולמׁש % להנהיג ׁש יּ וֹ דעים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
זה כּ נגד ראה, בּ א ידיהם. על  העוֹ למוֹ ת כּ ל  את ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לתּק ן
מתעוֹ ררים ׁש רחמים וּ כמוֹ  זה, בּ יוֹ ם ספרים  ׁש ֹלׁש ה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפ ּת חים
למּט ה הוּ א כּ % - למקוֹ מם ונכנסים נכנעים  הּק ׁש ים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהדּ ינים 
העוֹ לם. מן וּ מעברים נכנעים הּק ׁש ים הדּ ינים ׁש לּ מעלה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

הם קׁש יםוּ מי  דּ ינים ׁש הם גּ מוּ רים, ר ׁש עים אוֹ תם אלּ וּ  ? ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
וכוּ '. ונחּת מים נכּת בים כּ ן ועל העוֹ לם. מן והעברוּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנעוּ 
ׁש 0אלּת י  הרחמן  בּ רוּ % הדּ בר. בּ ר וּ ר זהוּ  ודּ אי  אבּ א, ר בּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

הלּ ל וּ . הדּ ברים את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהרוחּת י 
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לכוּ ן אמר  זכּ רוֹ ן, ע וֹ שׂ ים ּת רוּ עה, זכר וֹ ן  כּ תוּ ב  יהוּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ ּמ ה למ ּט ה, ז כּ ר וֹ ן עוֹ שׂ ים ישׂ ראל והרצוֹ ן. ה לּ ב ?את ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

רבּ י  אמר  ׁש לּ מעלה. גון בּ אוֹ תוֹ  דּ בר ׁש יּ תעוֹ רר  כּ די ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מע שׂ ה,
כּ תוּ ב פא)אלעזר, בּ וֹ (תהלים ׁש ּמ תכּ ּס ה חגּ נוּ , לי וֹ ם בּ כּ סה ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מתכּ ּס ההלּ בנה. אינוֹ ואי% וה0מׁש  ענן כּ ׁש ע וֹ מד אלּ א ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
ענן  מלּ פני כּ ן ועל מאירה. וֹלא מתכּ ּס ה הלּ בנה אזי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵמאיר,
ואינ ּה  ׁש ּמ תכּ ּס ה  הלּ בנה ׁש כּ ן  כּ ל מאירה, אינּה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש 
הלּ בנה. ׁש ּמ תכּ ּס ה בּ ה"א, ח גּ נ וּ , ליוֹ ם  בּ כּ סה כּ ן ועל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמאירה.

מאירה ׁש כּ תוּ בוּ בּמ ה ׁש וֹ פר, וּ בקוֹ ל בּ תׁש וּ בה, הכּ ל א ׁש רי? ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
יהלּ כ וּ ן . ּפ ני # בּ אוֹ ר ה' - אז  תר וּ עה. י וֹ דעי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעם

ויכּון  הּדבר ע ּקר ׁשּידע  ׁשּתֹוקע  ׁשאֹות ֹו ה ּיֹום ּבא ֹותֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָצריְך
העם 'א ׁשרי ּכת ּוב  זה ועל ּבחכמה הּדבר ויע ׂשה ּבתרּועה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבּה

תרּועה' ְְֵָיֹודעי 

וגו 'א ׁש רי  תר וּ עה ידעי  טז)העם  בהעלותך:(פט , פ' ח"ג (דף[זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

י וֹ ם,וישׂ ראל]קמ"ט:) בּ אוֹ תוֹ  ּת פלּ ה מתּפ ללים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  בּ -וֹ פר, ותוֹ קעים לפניו, וּ מתחנּ נים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מבקׁש ים
ותחּת וֹ נים  עלי וֹ נים וכל לרחמים, דּ ין  והוֹ פ# עליהם חס ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָהוּ א

ואוֹ מרים: פט )ּפ וֹ תחים ועל (שם תר וּ עה. יוֹ דעי  העם אׁש רי ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הדּ בר, עּק ר  ׁש יּ דע ׁש ּת וֹ קע ׁש אוֹ תוֹ  היּ וֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  צרי% ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶזה
כּ תוּ ב  זה ועל בּ חכמה, הדּ בר  ויעשׂ ה בּ תר וּ עה, בּ ּה  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִויכוּ ן
והרי  תרוּ עה, ּת וֹ קעי  כתוּ ב וֹלא תר וּ עה , יוֹ דעי העם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר.

IIתהלים IIזוהר 
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ירוּ מוּ : וּ בצדקת% היּ וֹ ם כּ ל עזּ מוֹ יחיגילוּ ן תפארת כּ י §¦¨©§¦§¨§¨¦¦§¤¤ª¨

וּ ברצנ% קרננוּ :(תרים)אּת ה ליהו�יטּת רוּ ם �כּ י ¨¨¦§Ÿ§¨©§¥¦©Ÿ̈

מלכּ נוּ : ישׂ ראל ׁש  ולקדוֹ  בחזוֹ ןכ מגנּ נוּ  דּ בּ רּת  אז ¨¦¥§¦§¦§¨¥©§¥¨¦©§¨§¨

בחוּ ר הרימוֹ תי גּ בּ וֹ ר על עזר ׁש וּ יתי וּת אמר ¨¦¦£¦©¤¥¦¦¦¤Ÿ©¤¦£©לחסידי%
מׁש חּת יו:כאמעם: קדׁש י ׁש מן בּ  עבדּ י דּ וד מצאתי ¥¨¨¨¦¨¦©§¦§¤¤¨§¦§©§¦

תאּמ צנּ וּ :כב זרוֹ עי אף עּמ וֹ  ּת כּ וֹ ן ידי י$אכגאׁש ר ֹלא £¤¨¦¦¦©§¦§©§¤©¦

יענּ נּ וּ : ֹלא עולה וּ בן בּ וֹ  צריוכדאוֹ יב מּפ ניו וכּת וֹ תי ¥¤©§¨§©¤§©¦¦¨¨¨¨

אגּ וֹ ף: ּת רוּ םכהוּ משׂ נאיו וּ בׁש מי עּמ וֹ  וחסדּ י ואמוּ נתי §©§¨¤¤¤¨¦§©§¦¦¦§¦¨
ימינוֹ :כוקרנוֹ : וּ בנּ הרוֹ ת ידוֹ  ביּ ם יקראניכזושׂ מּת י הוּ א ©§§©§¦©¨¨©§¨§¦¦§¨¥¦

ׁש וּ עתי: י וצוּ ר אלי אּת ה אּת נהוּ כחאבי בּ כוֹ ר אני אף ¨¦¨¨¥¦§§¨¦©¨¦§¤§¥

ׁשל ּפניו ּבא ֹור  ללכת  יתקרב ּו הּתרּועה ס ֹוד ׁשּיֹודעים א ּלּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוכל
לּצּדיקים הּקּב"ה  ׁשּגנז הרא ׁשֹון האֹור וזה ְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּקּב"ה 

תרוּ עה א ׁש רי ידעי  טז)וג וֹ 'העם פנחס:(פט, פ' ח"ג רל"א :)[זוהר ](דף  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌

תרוּ עה. ידעי  אלּ א תרוּ עה, תוֹ קעי אוֹ  ׁש וֹ מעי , כתוּ ב ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹלא
אלּ וּ (כגון)בּ גלל הּק דוֹ ׁש ה, הארץ ׁש ל  בּ אויר ׁש דּ רים החכמים ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּת ר וּ עה, ׁש ל  סוֹ ד תרוּ עה. ב )ידעי ּת רעם(תהלים ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌
בּ רזל. ׁש לבּ ׁש בט עלי וֹ נים סוֹ ד וֹ ת ׁש יּ וֹ דעים כּ י שׂ ראל  עם מי ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

בּ וֹ  וּ להתק-ר לפניו לעלוֹ ת סוֹ ד ר בּ וֹ נם, ׁש יּ וֹ דעים אלּ וּ  וכל . ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וזה ה וּ א . בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ּפ ניו בּ אוֹ ר  ללכת יתקרבוּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּת רוּ עה,
זה ועל לצּ דּ יקים . הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש גּ נז  הראׁש וֹ ן ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהאוֹ ר

אוֹ תּה . לדעת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָצרי%

IIתהלים IIזוהר 
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ארץ: למלכי לוֹ (אשמור)לעוֹ לםכטעליוֹ ן אׁש מר ¤§§©§¥¨¤§¨¤§¨

לוֹ : נאמנת וּ בריתי זרעוֹ ל חסדּ י לעד ושׂ מּת י ©§¦§¦¦¤¡¤¤§©§¦¨©©§

ׁש מים: כּ ימי ּת וֹ רתילאוכסאוֹ  בניו יעזבוּ  אם §¦§¦¥¨¨¦¦©©§¨¨¨¦

ילכוּ ן: ֹלא וּ מצוֹ תילבוּ במׁש ּפ טי יחלּ לוּ  חקּ תי אם §¦§¨©¥¥¦ªŸ©§©¥¦§©

יׁש מרוּ : וּ בנגעיםלגֹלא ּפ ׁש עם בׁש בט וּ פקדּת י ¦§Ÿ¨©§¦§¥¤¦§¨¦§¨¦
אׁש קּ רלדעוֹ נם: וֹלא מעּמ וֹ  אפיר ֹלא וחסדּ י £¨§©§¦¨¦¥¦§£©¥

ֹלאלהבּ אמוּ נתי: שׂ פתי וּ מוֹ צא בּ ריתי אחלּ ל ֹלא ¤¡¨¦£©¥§¦¦¨§¨©

אכזּ ב:לואׁש נּ ה: לדוד אם בקדׁש י נׁש בּ עּת י אחת £©¤©©¦§©§¦§¨§¦¦§¨¦£©¥

ללז נגדּ י:זרעוֹ  כ$מׁש  וכסאוֹ  יהיה כּ ירחלחעוֹ לם ©§§¨¦§¤§¦§©¤¤¤§¦§¨¥©

סלה: נאמן בּ $חק ועד עוֹ לם ואּת הלטיכּ וֹ ן ¦¨§¥©©©¤¡¨¤¨§©¨

מׁש יח%: עם התעבּ רּת  וּת מאס נארּת המזנחּת  ¨©§¨©¦§¨¦§©©§¨¦§¦¤¥©§¨

נזרוֹ : לארץ חלּ לּת  עבדּ % כלמאבּ רית ּפ רצּת  §¦©§¤¦©§¨¨¨¤¦§¨©§¨¨

מחּת ה: מבצריו שׂ מּת  עברימבגּ דרתיו כּ ל ׁש ּס הוּ  §¥Ÿ¨©§¨¦§¨¨§¦¨©ª¨Ÿ§¥

לׁש כניו: חרּפ ה היה צריומגדר� ימין הרימוֹ ת ¨¤¨¨¤§¨¦§¥¨£¦¨§¦¨¨

אוֹ יביו: כּ ל חרבּ וֹ מדהשׂ מחּת  צוּ ר ּת ׁש יב אף ¦§©§¨¨§¨©¨¦©§

בּ ּמ לחמה: הקימתוֹ  וכסאוֹ מהוֹלא מּט הרוֹ  הׁש בּ ּת  §£¥Ÿ©¦§¨¨¦§©¨¦§¨§¦§

מגּ רּת ה: העטיתמולארץ עלוּ מיו ימי הקצרּת  ¨¨¤¦©§¨¦§©§¨§¥£¨¤¡¦¨

סלה: ׁש ה בּ וּ  יהו�מזעליו מה ּת ּס תר�עד ¨¨¨¤¨©¨§Ÿ̈¦¨¥

חמת%: אׁש  כּ מוֹ  ּת בער אנימחלנצח זכר ¨¤©¦§©§¥£¨¤§¨£¦

אדם: בּ ני כל בּ ראת $וא מה על חלד ¨¨¥§¨¨¨¨§¨©©¤¨¤מה
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ׁש אוֹ למט מיּ ד נפׁש וֹ  ימלּ ט ּמ ות יראה וֹלא יחיה גבר §©¦§©¥©§¤¨¤§¦§¤§¦¤¤¦מי

לדודנ סלה: נׁש בּ עּת  אדני הראׁש נים חסדי% איּ ה ¤¨©¥£¨¤¨¦Ÿ¦£Ÿ¨¦§©§¨§¨¦

א ּלּו ׁשמֹות : ׁשבעה ל ֹו יׁש הרע  לּיצר י ׁש ּודרגֹות צדדים ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּכּמה
ׁשּלֹו ההיכל ֹות  ׁשל  ּדרגֹות  ׁשבע  ּכנגד ׁשמ ֹות ׁשבעה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהם

וגו 'מי ּמ ות יראה  ו ֹלא יחיה מט)גבר פקודי :(פט, פ' ח"ב (דף[זוהר ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

מים]רס"ב:) ׁש ל  בּ מקוֹ ר נעוּ ץ קיּ וּ מוֹ  היה דּ וד וּ ראה, ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
צער וֹ  וּ לפי אוֹ תוֹ , וצערוּ  אחרת לארץ  וּ כׁש נּ דחה ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְנוֹ בעים,
לדרגּ ה מדּ רגּ ת וֹ  ׁש יּ רד גּ ב  על  אף - הּק דוֹ ׁש ה מהארץ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנדחה
מה מ ּמ נּ וּ . ונ ׁש מר  האחר ל צּ ד נכנס ו ֹלא בּ קיּ וּ מוֹ , עמד ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַתחּת וֹ נה

כ )?כּ תוּ ב  א כפשׂ ע (שמואל כּ י  נפׁש % וחי  ה' חי וּ בין ואוּ לם בּ יני  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
ואׁש רי  הזּ ה. ה0ע וּ ר  בּ וֹ  ׁש היה עד  בּ דרגּ תוֹ  ירד  ׁש הרי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות.
ׁש ל  דּ רגוֹ תיו וּ מ כּ ל הרע, הצּ ד מאוֹ ת וֹ  ׁש נּ ׁש מר  מי ׁש ל  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶחלק וֹ 

בּ עוֹ לם. ׁש נּ מצאים הצּ ד  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 

שׂ טן,ׁש ּכ ּמ ה עק לּ תוֹ ן, נחׁש  הרע: ליּ צר  י ׁש  וּ דרגוֹ ת צדדים ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
גּ ב  על ׁש אף ּפ ר ׁש וּ ה. והרי הרע. יצר הּמ ות, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמלא%

הלּ ל וּ , בּ 0מוֹ ת ׁש מוֹ ת ׁש נּ קרא ׁש בעה ל וֹ  טמא,יׁש  שׂ טן, : ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
צפוֹ ני. רע, ערל, מכ ׁש וֹ ל, אבן ׁש מוֹ ת שׂ וֹ נא, ׁש בעה הם אלּ וּ  ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש לּ וֹ  ההיכלוֹ ת ׁש ל  דּ רגוֹ ת ׁש בע כּ פי כּ נגד  ה ּט מאה מ צּ ד ׁש כּ לּ ם , ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בהם ׁש נּ קרא אוֹ תם הלּ ל וּ , ה0מוֹ ת ׁש בעה כּ נגד  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ .
הם: וא לּ וּ  הע וֹ לם, ׁש ל  הרׁש עים נדּ וֹ נים ׁש בּ וֹ  הּמ קוֹ ם ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵגּ יהנּ ם,

ּת חּת ית. ארץ  צלמות, ׁש אוֹ ל, היּ ון, טיט דּ וּ מה, ׁש חת , כּ לבּ וֹ ר , ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש יּ ׁש  הלּ ל וּ  ה-מוֹ ת ׁש בעת  כּ נגד הגּ יהנּ ם  מדוֹ רי ׁש בעת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ 

IIתהלים IIזוהר 
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כּ לנאבּ אמוּ נת%: בחיקי שׂ אתי עבדי% חרּפ ת אדני זכר ¤¡¨¤§Ÿ£Ÿ¨¤§©£¨¤§¥¦§¥¦¨

עּמ ים: יהו�נברבּ ים אוֹ יבי% חרפוּ  אׁש ר�אׁש ר ©¦©¦£¤¥§§¤§Ÿ̈£¤

מׁש יח%: עקּ בוֹ ת יהו�נגחרפוּ  אמן�בּ רוּ � לעוֹ לם ¥§¦§§¦¤¨§Ÿ̈§¨¨¥

¥¨§ואמן:

הרע  לצד ליּ צר  והיכל וֹ ת דּ רגוֹ ת ׁש יּ ׁש  ׁש כּ מ וֹ  בּ ארנוּ , והרי . ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
וׁש וֹ לטים נמצאים וכלּ ם הּט מאה. לצד גּ ם כּ % - ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַהּק ד 0ה

בּ צד כּ נגד (השמאל )בּ עוֹ לם ׁש הם הם , היכלוֹ ת ׁש בעה הּט מאה . ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
גּ יה נּ ם  נקרא ׁש בּ הם ׁש מ וֹ ת , הרע )ׁש בעה  עוֹ מדים(יצר  וכ לּ ם . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌

רע ) ׁש דּ בק (להשטין העוֹ לם ׁש ל  הר ׁש עים א וֹ תם את וּ לט ּמ א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָלד וּ ן
הזּ ה. בּ עוֹ לם כּ ׁש הם  מּמ נּ וּ  דּ רכיהם את ׁש מר וּ  וֹלא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם,

הּט הרה,ׁש הרי בּ צד הזּ ה בּ ע וֹ לם לה ּט הר ׁש זּ וֹ כה מי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌
האמוּ נה. סוֹ ד ׁש נּ קרא מק וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמטהרים
בּ ני  לקרב עוֹ מדים ׁש כּ לּ ם ממנּ ים, וכּמ ה הן דרגוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש כּ ּמ ה 
ׁש בּ א וּ מי אוֹ תם, וּ לטהר הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  לעבוֹ דת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם
ׁש הרי  טמא. ׁש הוּ א הזּ ה, האחר  בּ צּ ד  א וֹ ת וֹ  מטּמ אים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּט מא,
אדם. בּ ני  לט ּמ א כּ די  עוֹ מדים כּ לּ ם ממנּ ים, וכּמ ה דרגוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
עליו  הרע, הצּ ד אוֹ תוֹ  אחר להּמ ׁש % וּ בא אליהם ׁש ּק רב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִמי 

פט )כּ תוּ ב נפ ׁש וֹ (תהלים ימלּ ט  ּמ ות יראה וֹלא יחיה גבר  וגוֹ '.מי ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌
מות יראה  ׁש ֹּלא  בּ ע וֹ לם ׁש נּ ברא האדם הוּ א ׁש כּ ל מי  א וֹ תוֹ  ? ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

לתת אדם ׁש בּ א זמן בּ אוֹ תוֹ  ׁש הרי אחריו. נמ ׁש כים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם
אוֹ תוֹ , רוֹ אה הזּ ה, העוֹ לם  מן ׁש יּ צא טרם ר בּ וֹ נוֹ , לפני  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶחׁש בּ וֹ ן

בּ ארנוּ . ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 
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iriax xtq
לחודש יט

האֹלהיםאצ איׁש  למׁש ה מעוֹ ן'ּת פלּ ה אדני §¦¨§Ÿ¤¦¨¡¦£Ÿ¨¨

ודר: בּ דר לּ נוּ  היית ילּ דוּ באּת ה הרים בּ טרם ©¨¨¦¨¨§Ÿ¨Ÿ§¤¤¨¦ª¨

אל: אּת ה עוֹ לם עד וּ מעוֹ לם ותבל ארץ ¥¨©¨©¨¥¥¥§¤¤¥§©וּת חוֹ לל

אדם:ג  בני ׁש וּ בוּ  וּת אמר דּ כּ א עד ׁש  אנוֹ  כּ יד ּת ׁש ב ¨¥¡©©¨©Ÿ¤§¥¨¨¦
ואׁש מוּ רה יעבר כּ י אתמוֹ ל כּ יוֹ ם בּ עיני% ׁש נים ¨§©§Ÿ£©¦§¤§¤¥§¦¨¤¤אלף

יחֹלף:הבלּ ילה: כּ חציר בּ בּ קר יהיוּ  ׁש נה זרמּת ם ©¨§¨§©§¨¥¨¦§©Ÿ¤¤¨¦©£

ויבׁש :ו ימוֹ לל לערב וחלף יציץ כלינוּ זבּ בּ קר כּ י ©Ÿ¤¨¦§¨¨¨¤¤§¥§¨¥¦¨¦

נבהלנוּ : וּ בחמת% לנגדּ %(שת)חבאּפ % עוֹ נתינוּ  ׁש ּת ה §©¤©£¨§¦§¨§©¨£Ÿ¥§¤§¤
ּפ ני%: למאוֹ ר בעברת%טעלמנוּ  ּפ נוּ  ימינוּ  כל כּ י £ª¥¦§¨¤¦¨¨¥¨§¤§¨¤

הגה: כמוֹ  ׁש נינוּ  ׁש בעיםיכּ לּ ינוּ  בהם ׁש נוֹ תינוּ  ימי ¦¦¨¥§¤¤§¥§¥¨¤¦§¦

לאריה
למשה  א)תפלה צ]:(צ, לפרק תהלים  מן[שימוש  ש ' שד"י . שלו שם

א ' מן י' דמ"ת, בחלוף "מעון מן הוא ד' ש "ת, באותיות "תפלה  ת'
מזמור. עם אותו אמור באי "ק. ד"אתה

IIתהלים IIשימוש

ׁשּלמעלה ספירֹות  נגד  הם  אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָימי

וגו 'ימי ׁש נה ׁש בעים  ּב הם י)ׁש נוֹ תינוּ  חּיי:(צ, ּפרׁשת ח"א [זוהר ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵַַָָ
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כּ י ואון עמל ורהבּ ם ׁש נה ׁש מוֹ נים בּ גבוּ רת ואם ¦¤¨¨¨¨¨§¨§¨¨¦§Ÿ§¦¦§¨ׁ̈ש נה

ונּ עפה: ׁש  חי עברת%:יאגז וּ כיראת% אּפ % עז יוֹ דע מי ¨¦©¨ª¨¦¥©Ÿ©¤§¦§¨§¤§¨¤

ע"א )ׂשרה קכג  ועמדוּ ](ּדף נבראוּ  אדם ׁש ל  היּ מים ראה, בּ א ְַָָֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ אוֹ תן  להתקיּ ם ׁש הס ּת יּ מוּ  כּ יון העלי וֹ נוֹ ת, הדּ רגוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

ׁש כּ תוּ ב צ)הדּ רגוֹ ת, וגו'.(תהלים ׁש נה ׁש בעים בּ הם ׁש נוֹ תינ וּ  ימי ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
עמל  ורהבּ "ם כּ % וּ מ0וּ ם להתק יּ ם, דּ רגּ ה אין והלאה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

הי וּ . כּ ֹלא  והם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָואון ,

נתקּימ ּו ה ּצּדיקים  ְְְִִִֵַַַימי

וגו'ימי  ׁש נה ׁש בעים  ּב הם י)ׁש נ וֹ תינוּ  ויחי:(צ, ּפרׁשת ח"א [זֹוהר ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְִַַַָָ

ע"ב) ריז והתקיּ מוּ ,](ּדף הי וּ  ה צּ דּ יקים ׁש ל היּ מים אוֹ תם אבל ֲַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אברהם. חיּ י  ׁש ני  ימי  ואלּ ה וכן שׂ רה, חיּ י  ויּ הי וּ  ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

ׁש כּ תוּ ב בּ יׁש מעאל , כּ תוּ ב גּ ם  כּ % ּת אמר, כה)ואם ׁש ני (בראשית ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יׁש מעאל  ויּ הי וּ .ח יּ י בּ ימיו קרא כּ ן ועל בּ תׁש וּ בה, ׁש חזר אלּ א ? ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ה' יֹום נקרא  ק ּצֹו ׁשּקרב  ְִִֵֶָָיֹום

וגו 'ימי ׁש נה ׁש בעים ּב הם  י)ׁש נוֹ תינוּ  יה וּ דה,:(צ , רבּ י אמר ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  מתקרבים, וימיו האדם בּ ני רגלי ׁש נּ לכּ דוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ּפ וֹ קד  ׁש עה בּ אוֹ תּה  ׁש נינוּ , אליו. רוּ חוֹ  להׁש יב ה' י וֹ ם נקרא  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִי וֹ ם

וּ מיהוּ  ר וּ חוֹ , על הּק ד וֹ ׁש  הכּ תר ׁש כּ תוּ באוֹ תוֹ  צ)? ימי (תהלים ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הכּ ל . ׁש ל ׁש ביעי ׁש ל כּ תר והיא ׁש נה. ׁש בעים בהם  ֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נוֹ תינוּ 

ׁשנה ׁשמ ֹונים לֹו יׁש ה ּגב ּורה ְְִִֵַַָָָמּצד

וגו 'ימי  ׁש נה  ׁש בעים ּב הם י)ׁש נוֹ תינוּ  הגּ בוּ רה:(צ, מצּ ד ואם ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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הגּ בוּ רה ׁש כּ תר  ׁש נה, ׁש מנים  בּ גבוּ ר וֹ ת ואם כּ תוּ ב - בּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א
כּ מ וֹ  להּמ ׁש %, מקוֹ ם אין והלאה מכּ אן ׁש מיני. הרי  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲהוּ א

ו  עמל  ורהבּ ם ֹלאׁש נּ אמר הבּ נין  יסוֹ ד, היה  ׁש ֹּלא  בּ מקוֹ ם און . ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
◌ֵע וֹ מד .

העליֹונ ֹות ּבּספירֹות "ּבהם" ּתל ּויין האדם חּיי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשני

ׁש נה ימי ׁש בעים בהם י)ׁש נוֹ תינוּ  ח"א:(צ , רנז :)[זוהר תורה](דף זוהר ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

שנת השביעית שהיא צד"ק, שמדרגת למדנו
כאשרקכההשמיטה האדם, ימי  נשתלמו מדרגה באותה

מדרגה, לכל  עשר  המדרגות, שבע כנגד שנה שבעים נשלמו
"בהם", איזה ׁש נה", ׁש בעים בהם ׁש נוֹ תינוּ  "ימי שכתוב: ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְזהו

שלמעלה. ושנים ימים באותן

כרצונו  הכל על להוסיף יכול והוא  בכתר תלויין ומזוני  חיי בני

ׁש נה ואם ׁש מוֹ נים י)ּב גבוּ רת ח"א:(צ, רנז :)[זוהר תורה](דף זוהר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תולה, הדבר בזכות לא ומזונות חיים בנים וראה, בוא
של  בסוד וחובה זכות שבהן המדרגות ז' אותן סוד והיינו
משבעים יותר לחיות לאדם לו היה לא כן שאם וגבורה , חסד 

תולה הדבר  לכל הקדמון  העליון במזל אלא ולפיכך קכושנה, ,
כרצונו. אדם  כל  ימי על  מוסיף הוא 

IIתהלים IIזוהר 

חסד:קכה . ספירת מן השביעית  ספירה המלכות מדת פי'קכו.זו
מעשה בספיר הבנין  ימי של הספירות  לז ' הקדמון שהיא הבינה  ת

בראשית:

הזוהר זיו
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חכמה:יב לבב ונבא הוֹ דע כּ ן ימינוּ  ׁש וּ בהיגלמנוֹ ת ¦§¨¥¥©§¨¦§©¨§¨¨

עבדי%:�יהו� על והנּ חם מתי שׂ בּ ענוּ ידעד §Ÿ̈©¨¨§¦¨¥©£¨¤©§¥
ימינוּ : בּ כל ונשׂ מחה וּ נרנּ נה חסדּ % שׂ ּמ חנוּ טובבּ קר ©Ÿ¤©§¤§©§¨§¦§§¨§¨¨¥©§¥

רעה: ראינוּ  ׁש נוֹ ת ענּ יתנוּ  עבדי%טזכּ ימוֹ ת אל יראה ¦¦¦¨§¨¦¨¨¥¨¤¤£¨¤

אליה רוחו להחזיר האדם את  פוקדת  המלכות 

ימי אמר  ונגמרו האנשים, רגלי  שנלכדות בשעה יהודה , רבי
למדנו  אליו , רוחו להשיב ה' יום נקרא ההוא יום חייו,
הוא, ומי רוחו , על ההוא הקדוש כתר  פוקד ההיא שבשעה
כתר והוא ׁש נה", ׁש בעים בהם ׁש נוֹ תינוּ  "ימי שכתוב : ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְהיינו

לכל  .קכזהשביעי 

מידה שהיא  מהבינה  נשמתו שנה  משמונים יותר החי
למעלה מלמטה השמינית 

ׁש נהואם  ׁש מוֹ נים י)ּב גבוּ רת ויחי :(צ, פרשת  ח"א, ריז :)[זוהר (דף  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תורה] "ואםזוהר כתוב: בא הוא גבורה של מצד  ◌ִ◌ְואם 
שמיני  הוא גבורה של  הכתר  כי ׁש נה", ׁש מוֹ נים קכחבּ גבוּ רת ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌

להמשך  מקום אין ולהלאה עמל קכטמכאן "ורהבּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכמ"ש:
מתקיים. הבנין אין  היסוד, נודע  שלא במקום ◌ֶ◌ָ◌ָואון",

IIתהלים IIזוהר 

המלכות:קכז. מלמטה קכח.זו השמינית  ספירה שהיא  הבינה זו
החיותקכט .למעלה: שתולה  עוד לומר אין שנה  שמנים  שאחר  פי '

שמה: מגעת  שלנו השגה שאין כיון וקצבה, בשיעור

הזוהר זיו
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בּ ניהם: על והדר% אֹלהינוּ יזפעל% אדני נעם ויהי ¨¢¤©£¨§©§¥¤¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡¥

ידינוּ ' וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה ¥¨¥£©¥¨¨§¥¨¥£©¥̈עלינוּ 

¥§כּ וֹ ננהוּ :

ׁשּבתהב ּבמ ֹוצאי ּדלה ְְֵַַָָָָ

וגו'ויהי  עלינוּ  א ֹלהינוּ  אדני יז)נעם  ויחי:(צ, פרשת ח"א (דף[זוהר ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ע"ב) בּ ימי ]ריז ׁש 0וֹ לטים אוֹ תם בּ ין ׁש בּ ת בּ מוֹ צאי ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהבדּ לה
מעין  אחד  צד  מגּ יהנּ ם עוֹ לה ה0בּ ת, וּ כׁש יּ וֹ צאת ל ׁש בּ ת. ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַהחל

רע]הרעה ממנה משחית ׁש יּ שׂ ראל [ס "א בּ ׁש עה לׁש ֹלט ׁש ר וֹ צה ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
צ)אוֹ מרים עלינוּ (תהלים כּ וֹ ננה ידינוּ  מאוֹ תּה וּ מעשׂ ה ויוֹ צא , ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

שׂ מאל ׁש נּ קראת ׁש ל [שאול]דּ ר גּ ה בּ זּ רע  להתערב ור וֹ צה  , ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
י שׂ ראל . על  ולׁש ֹלט ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

צד  א ֹותֹו נכנע  הבּדלה  ידי ְְְִֵַַַַָָעל

וגו 'ויהי  עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני יז)נעם בראשית :(צ, פרשת  ח"א [זֹוהר ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ

ע"ב )] יז ואוֹ מרים(דף ויין בּ הדס מעשׂ ה עוֹ שׂ ים  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל
א וּ מ% מהם, ונפרד בּ 0אוֹ ל ,הב דּ לה, למקוֹ מוֹ  ונכנס צד וֹ תוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב ׁש ם, ועדתוֹ  ׁש ּק רח יט )בּ מקוֹ ם וכל (במדבר  הם ויּ רדוּ  ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש עוֹ שׂ ים עד ל ׁש ם י וֹ רדים ֹלא והם ׁש אוֹ לה. חיּ ים להם ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר

ׁש כּ תוּ ב  מהם, הבדּ לה וגו'.(שם)ישׂ ראל העדה מ ּת וֹ % הבּ דל וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

ה ּצריכה ְִַַַָָָה ּכּונה 

וגו'ויהי  עלינוּ  א ֹלהינ וּ  אדני יז)נעם יתרֹו:(צ , ּפרׁשת ח"ב (ּדף[ז ֹוהר ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְִַַַָָ

ע"ב) ואף ]צג  הוּ א. צדּ יק בּ וֹ , ויכוּ ן מעשׂ ה ל וֹ  יזדּ ּמ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם

IIתהלים IIזוהר 
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אבל  אדוֹ נוֹ . מצות ׁש ע וֹ שׂ ה הוּ א, צדּ יק  בּ וֹ , מכוּ ן  ׁש ֹּלא גּ ב ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַעל 
ׁש ל  בּ רצוֹ ן בּ וֹ  ויכ וּ ן לׁש מ ּה , רצוֹ נוֹ  ׁש עשׂ ה כּ מי נחׁש ב  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹלא 
ׁש הרי  סברא, לס בּ ר  י וֹ דע ׁש ֹּלא כּ מי  רבּ וֹ נוֹ , בּ כבוֹ ד  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהסּת כּ לוּ ת
מתעלּ ה לׁש מוֹ , ׁש לּ מּט ה וּ במעשׂ ה לׁש מ וֹ . ה דּ בר ּת לוּ י  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן 

כּ ראוּ י . וּ מתּת ּק ן  למעלה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ה

ּבעי  ליּבא  ֲִֵַָָָָרחמנא

וגו 'ויהי עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני יז)נעם ׁש ל :(צ, בּ מעשׂ ה  זה כּ מוֹ  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌8◌8◌8◌8◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי הרצוֹ ן, בּ אוֹ תוֹ  הנּ פ ׁש  מעשׂ ה נתקן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהגּ וּ ף 
אם כּ %, ואפלּ וּ  האדם, ׁש ל  והרצוֹ ן הלּ ב את ר וֹ צה  ה וּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ רוּ %
דּ וד  התּפ לּ ל זה על הכּ ל, עּק ר  ׁש הוּ א הלּ ב, ׁש ל רצוֹ ן ׁש ם ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאין

צא)ואמר , עלינוּ (תהלים  כּ וֹ ננה ידינוּ  כּ ל וּ מעשׂ ה  אין ׁש הרי וגו'. ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
ׁש ל  מעשׂ ה ויעשׂ ה הכּ ל לתּק ן ולב  רצוֹ ן ל שׂ ים חכם ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם

ּת פ  התּפ לּ ל  זה על  עלינוּ .מצוה. כּ וֹ ננה ידינ וּ  וּ מע שׂ ה - זוֹ  לּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

למעלה מת ּקנים ּכאן ה ּמע ׂשה  ידי ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָעל 

וגו'ויהי  עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני  יז)נעם זּ ה:(צ, עלינוּ מה ?כּ וֹ ננה ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
גּ ב  על אף עלינוּ , כּ ראוּ י. למעלה ּת ּק וּ נ% והתקן ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ וֹ ננה
מעשׂ ה לבדּ וֹ . הּמ ע שׂ ה אלּ א הרצ וֹ ן, לשׂ ים יוֹ דעים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש איננּ וּ 

למי כּ וֹ ננהוּ ידינוּ  את, כּ וֹ ננהוּ , להּת ּק ן. ׁש צּ רי % דּ ר גּ ה לא וֹ ת ּה  ? ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
הזּ המי  בּ ּמ עשׂ ה בּ הם מתּק ן להי וֹ ת בּ אבוֹ ת, אחד בּ חבּ וּ ר  ? ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

◌ָ◌ָכּ ראוּ י .

י-ה -ו-ה ֵׁשם

וגו 'ויהי  עלינ וּ  אֹלהינוּ  אדני  יז)נעם רּות :(צ, מדרׁש חד ׁש [זהר  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְִַַָָֹ
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ע"א ) צב בּ דגמא,](ּדף נקרא י ' יהוה. ׁש ל בּ סוֹ ד ואמר, ר בּ י ּפ תח ַָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌
ׁש מּה  נקראת ולּמ ה נעמי. זוֹ  בּ דגמא, נקרא  ה' אלימל %. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶזה

ׁש נּ אמרנעמי  עלינוּ ? א ֹלהינוּ  ה' נעם דּ גמא,ויהי  ו"ה וגו'. ָ◌ֳ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌
וּ בעלּה . רוּ ת ◌ָ◌ְ◌ַז וֹ 

ּתֹור היא  ִרּות

וגו 'ויהי עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני יז)נעם  ׁש מּה :(צ , הפכה ר וּ ת ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר טו)לתוֹ ר , וגוֹ זל.(בראשית ב )ותוֹ ר השירים  יוֹ נתי (שיר  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

את הׁש מיעני מראי% את הראיני הּמ דרגה בּ סתר  הּס לע ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ חגוי 
נאוה. וּ מראי % ערב קוֹ ל % כּ י ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵקוֹ ל%

ה' ׁשם ׁשֹוכן ט ֹובים מע ׂשים ֲִִֵֵַַעל 

וגו 'ויהי עלינוּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם  זּ ה:(צ , וּ מה ואמר, ּפ תח  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  האדם.וּ מעשׂ ה ׁש יּ עשׂ ה הּמ עשׂ ה זה ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יסּת לּ ק  - ֹלא ואם הויה, עליו  יׁש כּ ן  - טוֹ בים מעשׂ ים הם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִאם
ׁש נּ אמר  יד )מּמ נּ וּ , ואוּ לת(משלי  ביתּה  בּ נתה  נׁש ים חכמ וֹ ת ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

זוֹ  - ואוּ לת והנּ פׁש . הנּ ׁש מה זוֹ  - נׁש ים חכמ וֹ ת  תהרסנּ וּ . ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ ידיה
ערּפ ה. ׁש נּ קראת ה7מאלית ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶנפׁש 

ע ֹולה רּוחֹו ְֵֶֶָּכׁשיׁשן

וגו'ויהי עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני יז)נעם  רּות:(צ, מדרׁש חדׁש (ּדף[זהר ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְִַַַָָֹ

ע"א ) בּ ע וֹ לם]קא ר וּ ח וֹ כּ ׁש אדם בּ מּט ת וֹ , י ׁש ן הזּ ה ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ממנּ ים וכּמ ה לילה. בּ כל  לעלוֹ ת  וּ רצוֹ נוֹ  והוֹ לכת, ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְמׁש וֹ טטת

ורקיע. רקיע בּ כל עוֹ מדים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָמגנּ ים
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א ׁש ׁשל  מלאכים יׁש העליֹון ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּברקיע

וגו 'ויהי  עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני יז)נעם נחוּ ניא,:(צ, רבּ י ׁש אמר  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
העליוֹ ן  בּ רקיע לרקיע, כּ ׁש עליתי גּ אים, בּ ן לי ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָסח
אׁש  וגלגּ לּ י  ה לּ ּפ ידים, כּ מראה כּ לּ ם שׂ רפים, מלאכים ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָמצאתי 
ועיניהם ו ׁש נּ יהם אׁש , כּ גחלי וגבּ וֹ תם אוֹ תם, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְסוֹ בבים
ממ נּ ה ועליהם לוֹ הטת, אׁש  ׁש לּ הם הכּ סוּ ת אׁש , ׁש ל ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביבים

ׁש מוֹ . הדומיעם ◌ְ◌ָ◌ֶאחד,

ּבינינ ּו אּׁשה  ילּוד נתן ְִִֵֵַָָמי

וגו 'ויהי  עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני  יז)נעם  אוֹ תי :(צ, כּ ׁש ראוּ  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם בּ ינינוּ  א0ה יל וּ ד נתן מי אמרוּ : ?ׁש ם, ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ׁש ּמ בקׁש ים כּ ׁש ראיתי ה0ם, אוֹ תיּ וֹ ת והזכּ רּת י  מּמ נּ וּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָּפ חד ּת י
ה7ר אוֹ תוֹ  לי  אמר כלּ ם . ועמד וּ  ּפ יהם, בּ הבל אוֹ תי ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִל שׂ רף 

אּת ה מי  עליהם: הממ נּ ה לוֹ הגּ דוֹ ל  אמר ּת י  ׁש מי .? ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לפניו  ע ֹוברים  ע ֹולם ּבאי ְְִֵָָָָָּכל

וגו 'ויהי עלינוּ  א ֹלהינוּ  אדני  יז)נעם ידיד ,:(צ, אי  לי : אמר  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
בּ ׁש עה ולילה, לילה בּ כל ידי על עוֹ ברים עוֹ לם בּ אי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ל
אדוֹ ן  בּ יד  ר וּ חם וּ מפקידים מּט וֹ תיהם, על ל ׁש כּ ב ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אים

לפניו. ועוֹ לים מהם, ּפ וֹ רחים מיּ ד  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָעוֹ לם .

כּוּלם את הכניס ְִִֶָֹלא 

וגו 'ויהי  עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני יז)נעם לפני ,:(צ , הר וּ חוֹ ת וכל ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
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חוּ ץ  לפני . הכּ ת וּ בים אוֹ תם אלּ א להכניס ר ׁש וּ ת לי  נתן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא
מבקׁש ים אנוּ  עדין בּ יּ וֹ ם , לפניו מצווֹ ת ׁש עשׂ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵמאוֹ תם

ריהם. אח ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מחּפ שׂ ים 

היכלֹות ֵָשס"ה

וגו'ויהי עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני  יז)נעם ראיתי :(צ , עיני, נשׂ אתי ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ימ וֹ ת כּ מנין היכל וֹ ת, וחמ0ה ׁש 0ים מאוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ֹלׁש 
והיכל , היכל בּ כל ׁש ערים וארבּ עה מזרח, לצד וכלּ ם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה.
להם, אחת דּ מוּ ת וכ לּ ם עליהם, וּ מׁש רתים ממ נּ ים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 

דּ רוֹ ם. לצד וכן מזרח. מׁש רתי להם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוקוֹ ראים

ּגב ֹוּה אחד ֶַַַָָׁשער

וגו 'ויהי  עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני יז)נעם מּמ ה:(צ, חוּ ץ ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מ מאד עד גּ בוֹ ּה  ׁש ער צד לאוֹ תוֹ  כּ ל 0ראיתי  ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌

ידיד , אי לי : אמר ההוּ א. ה0ער על ׁש אלּת י ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה0ערים .
דמעה, בּ עלי וכל  צער, בּ עלי כּ ל  עוֹ ברים הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַבּ 0ער 
כּ לּ ם תׁש וּ בה, בּ עלי אוֹ תם וכל  הע וֹ לם. אּמ וֹ ת ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ַ◌ַ◌ִמצּ ער 

בּ ׁש ער  זה.נכנסים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

יד ּועים ּבזמּנים רק ׁשּנפ ּתח  ְְְִִִִֶַַַַַׁשער

וגו 'ויהי עלינוּ  א ֹלהינוּ  אדני  יז)נעם ה0ער:(צ, מזּ ה למעלה ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש אלּת י  סביביו. ׁש ערים וע שׂ רה גּ ד וֹ ל, ׁש ער לפני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנגלה
אלּ א נפּת ח וֹלא עליו, רׁש וּ ת לי  אין הזּ ה ה0ער  לי, אמר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָעליו.
כּ ׁש נּ כנס  זמן, בּ אוֹ תוֹ  טוֹ בים. וימים וׁש בּ תוֹ ת חדׁש ים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש י 
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אוֹ תם בּ כל מת ּפ וֹ צץ קוֹ ל מוֹ עד , אוֹ  חד ׁש , רא ׁש  אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹֹ◌ָ◌ַׁש בּ ת,
ואוֹ מר, כו)רקיעים , ׁש מר(ישעיה צדּ יק גוֹ י  ויבא ׁש ערים ּפ תחו ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵֹ◌

◌ִ◌3◌ֱאמנים.

ה ּזה ׁשּבע ֹולם  ּבלב ּוׁשיהם מתל ּבׁשים ההּוא  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבזמן

וגו 'ויהי  עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני יז)נעם הרוּ ח וֹ ת:(צ, ׁש כּ ל  מּפ ני ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש ם, עוֹ מדוֹ ת ה 0בוּ ע ימי כּ ל  ׁש בּ ארץ, עדן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ גן
עדן  גּ ן גּ בּ י  ׁש על רקיע וּ באוֹ תוֹ  זמן וּ בא וֹ ת וֹ  בּ תוֹ כוֹ . ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ מטיּ ל וֹ ת
בּ ד ' רׁש וּ מוֹ ת חלּ וֹ נוֹ ת, ד' נפ ּת חוֹ ת ׁש ערים ׁש בּ אוֹ תם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ ארץ,
וכל  מר וֹ מים , בּ גנזי המיחד  הוּ א המפר ׁש , ה0ם ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
כּ דמ וּ ת עדן, גּ ן בּ אוֹ תוֹ  יקר בּ לבוּ ׁש  מתלבּ ׁש וֹ ת הרוּ חוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאוֹ תם

סרוּ חה. מּט ּפ ה בּ שׂ ר בּ מלבּ וּ ׁש  עוֹ מד וֹ ת ׁש הי וּ  עוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תוֹ 

למעלה ע ֹולים וכּלם נפ ּתחים ְְְְִִִַַַָָָֻהח ּלֹונ ֹות 

וגו 'ויהי  עלינ וּ  אֹלהינוּ  אדני  יז)נעם  ׁש החלּ וֹ נוֹ ת:(צ , וּ בׁש עה ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
למעלה וּ פוֹ רחים מלבּ וּ ׁש יהם, ּפ וֹ ׁש טים כּ לּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפּת חים,
כנפים, בּ עלי וׁש 0ה  הזּ ה. בּ ּמ קוֹ ם ועוֹ לוֹ ת חלּ וֹ נוֹ ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם
העשׂ רה אלּ וּ  וכל הזּ ה. ה0ער  ּפ וֹ תחים  ע ּמ הם, ממנּ ים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 
כּ ל  וכן למעלה. ועוֹ לוֹ ת בּ חדוה לׁש ם נכנסוֹ ת הרוּ חוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים,

רבּ ה. וּ בשׂ מחה בּ ׁש לוֹ ם זה, בּ דר% ורקיע ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָרקיע

יֹורדֹות ואּלּו עֹול ֹות ְְֵֵא ּלּו

וגו'ויהי  עלינוּ  א ֹלהינוּ  אדני יז)נעם הר וּ ח וֹ :(צ , ׁש אלּ וּ  תבּ ׁש עה ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
החיּ ים בּ ין ׁש נּ ּת וֹ ספוּ  יוֹ רדוֹ ת, אחרוֹ ת רוּ חוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲעוֹ לוֹ ת,

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש יּ רדוּ  מק וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  יוֹ רדוֹ ת. ואלּ וּ  עוֹ לוֹ ת, אלּ וּ  העוֹ לם. ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 
ּפ נוּ י . נׁש אר הּמ קוֹ ם  ואין  האחר וֹ ת , חוֹ נוֹ ת ׁש ם מ0ם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵאלּ וּ 

נעם ויהי ּבׁשעת ע ֹולה  יתרה  ְְְִִִֵַַַָָָָֹה ּנׁשמה 

וגו 'ויהי  עלינ וּ  אֹלהינוּ  אדני  יז)נעם  ׁש בּ ת,:(צ , בּ מוֹ צאי  ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
כוּ ', אֹלהינ וּ  ה' נעם ויהי אוֹ מרים ׁש יּ שׂ ראל ◌ֵ◌ֱ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ואלּ וּ  עוֹ לוֹ ת, א לּ וּ  עוֹ לוֹ ת. בּ ׁש בּ ת, להם ׁש יּ רדוּ  הרוּ חוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ תם
ּת מיד  וכן למקוֹ מן. יוֹ רדוֹ ת ואלּ וּ  בּ מקוֹ מן, עוֹ לוֹ ת אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְי וֹ רד וֹ ת.

זה. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענין

נועם נקראת הבינה עולם  הבא  עולם

עלינוּ ויהי  אֹלהינוּ  אדני  יז)נעם ויחי:(צ, פרשת ח "א, ריז :)[זוהר (דף ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

תורה] נעםזוהר דרכי "דּ רכיה כתוב: ההוא, יהודי ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְאמר
יז)וגו'" ג, נעם(משלי  נקרא  הבא עולם נתעוררקל, וכאשר  , ְ◌

חירות וכל  הארות וכל טוב  וכל חדוה כל הבא, עולם
נעם. נקרא ולפיכך נתעורר, שבעולם

ונינצל עלינו תשרה ש "נועם" שבת במוצאי מתפללים אנו
מהגיהנם

עלינוּ ויהי אֹלהינוּ  אדני  יז)נעם מקץ:(צ, ח"א, קצז :)[זוהר זוהר(דף ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

שבתתורה] כניסת בשעת  הגיהנם שרשעי  למדנו, זה ועל 
מוצאי  של ובשעה ומנוחה, חירות להם ויש כלם, נוחים

IIתהלים IIזוהר 

הבינה:קל. עולם זה

הזוהר זיו
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מעונש  שננצל עלינו , העליונה  חירות לעורר לנו נצרך שבת,
ולהלאה, ההיא משעה ונידונים שחוזרים הרשעים של  ההוא
עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני נעם "ויהי ולומר  להתפלל לנו ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִונצרך 

שכתוב :קלאוגו'" וזהו הכל , של  חירות העליון, נעם הוא זה , ְ◌
וגו'". נעם דרכי ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ"דּ רכיה 

למעלה העשיה מתעלה לשמה  למטה מצוה  בעשית 

עלינוּ ויהי  אֹלהינוּ  אדני  יז)נעם נזדמן :(צ , אם וראה, בוא ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

גם ואף הוא, זכאי בה ויכוון מצוה עשיית לאדם לו
רבונו, מצות שעושה כיון הוא, זכאי בה מכוון אינו אם
ומכוון  לשמה , הלב  ברצון שעושה  כמי חשוב אינו אבל 
ברצון  שהרי  רבונו, בכבוד הסתכלות של במחשבה בה
ובעשיה לשמה, של הענין תולה המוח ובמחשבת הלב 
התיקון  ועושה למעלה, העשיה נתעלה לשמה שלמטה

כראוי .

כוונה ללא  אפילו שיתקבל  התפלל דוד

עלינוּ ויהי  א ֹלהינוּ  אדני יז)(צנעם הגוף :, במעשה זה כדמיון ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ההוא, והמחשבה הרצון ידי על  הנפש מעשה  נתתקן
המוח ומחשבת הלב ברצון חפץ הוא ברוך שהקדוש כיון
המוח ומחשבת הלב  רצון חסר  אם הכי  ואפילו  האדם, של 
ידינוּ  "וּ מעשׂ ה ואמר : דוד  התפלל זה על העיקר, ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַשהוא

IIתהלים IIזוהר 

בינה:קלא. אלהינ"ו מלכות, אדנ"י  לומר רצה
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ברצון  לעשות מבין אדם כל אין  שהרי וגו'", עלינוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְכּ וֹ ננה
המצוה יעשה והוא הראוי , תיקון  לגרום המוח ומחשבת הלב 

הראויה] כונה זו.[בלי תפלה דוד התפלל זה  ועל  ,

ה ּתּקּון  את  ּבעצמנ ּו ע ׂשינּו ּכא ּלּו ותחׁשב ה ּתּקּון  את  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹת ׁשלים 

וגו 'וּ מע שׂ ה  עלינ וּ  ּכ וֹ ננה יז)ידינוּ  יתרו :(צ , ח"ב , (דף[זוהר ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

"כוֹ ננ ּה ]צג :) מהוּ  עלינוּ ", כוֹ ננ ּה  ידינוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ"וּ מעשׂ ה 
למעלה התיקון  ויתקן יכונן הוא ברוך  שהקדוש ◌ֵ◌ָעלינוּ ",

לכוון  יודעים אנו שאין פי  על  אף "עלינוּ ", ◌ֵ◌ָכראוי ,
ידינוּ  "וּ מע שׂ ה בלבד , העשיה עושים שאנו אלא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַהכונות,
אליה להגיע שנצרך המדרגה  לאותה למי , ◌ֵ◌ְכּ וֹ ננהוּ ",

"כּ וֹ ננהוּ " שתהיהקלבהתיקון, האבות, עם אחד בחבור ְ◌ֵ◌
זו.מתתקנת מצוה עשיית ידי  על כראוי עמהם

f

IIתהלים IIזוהר 

תפארתקלב . גבורה חסד עם פי ' האבות, עם  אותה  לחבר המלכות זו
התבל: וכל בניה  עבור שפע לקבל דדכורא עלמא 
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יתלוֹ נן:אצא ׁש דּ י בּ צל עליוֹ ן בּ סתר אמרביׁש ב Ÿ¥§¥¤¤§§¥©©¦§¨Ÿ©

אֹלהי�ליהו� וּ מצוּ דתי אבטח'מחסי ©Ÿ̈©§¦§¨¦¡©¤§©

רעה לרוח 

עליון  בסתר  א)יושב צא ]:(צא , לפרק תהלים לרוח[שימוש או  לאריה
רצון יהי  תאמר . הללו מזמורים שני  שאמרת  ואחר  ויברחו. רעה

מעל רעה רוח  שתדחה והנורא  הגבור הגדול  שדי אל (פלוני)מלפניך 

אותו ותענה לבריאותו ותחזירהו  בקרוב  שלימה רפואה לו ותשלח
כמו לפניך תפלתו ותעלה  הזאת. בשירה עבדך  למשה שענית כמו 
אמן אמן אמן המזבח גבי  מעל לפניך  קטורת  עשן עולה שהיה
אותו ותן למפרע  הזה המזמור כל כתוב ועוד סלה . סלה  סלה
א ' מן יוצא  א "ל. שלו והשם רע. מכל ותנצל  הבית פתח  אחורי

"עליון. מן ל ' באי "ק, ימים ד"אורך

IIתהלים IIשימוש

ּברית  א ֹות  נקרא  ׁשהּוא  ׁש-ּד-"י ל ש קֹודׁשצל ְְִִֵֶָ

וגו'יׁש ב  עליוֹ ן א)ּב סתר זוהר:(צא , ס"ב)[תיקוני תורה](תיקון זוהר ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

כתוב יתל וֹ נן. ׁש דּ י בּ צל  עליוֹ ן בּ סתר כב )י ׁש ב ערום(משלי  ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הדינים מאותן האיש נסתר  במה ונסתר, רעה ראה
שאמר הוא זה בתשובה, עליו, ישלטו  שלא והקטרוגים
עולם הבינה שהיא העליונה  אם זו עליון, בסתר יושב ◌ֵהכתוב

החכמה עולם ממנה עליון בהבינה,הנסתר, אלא ניכר  שאינו
נקרא שהוא שד"י של צל ה ּת חּת וֹ נה אם זו  יתלונן, שדי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵבצל
שכינה וזו איש, יתהלך  בצלם אך בו ונאמר  קודש ברית אות

הקב"ה. של צלמו שהיא  התחתונה

IIתהלים IIזוהר 
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הוּ וֹ ת:ג בּ וֹ : מדּ בר ׁש  יקוּ  מּפ ח יצּ יל% הוּ א ©¤¤¦¨©¦§¦©¦כּ י

וסחרהד  צנּ ה ּת חסה כּ נפיו ותחת ל� יס� ¨¥Ÿ§¨¦¤§¤¨¨§©©§¨¤¨¨§¤§בּ אברתוֹ 

יוֹ מם:האמּת וֹ : יעוּ ף מחץ לילה מּפ חד תירא ֹלא £¦¦¨¦©©¨§¨¥¥¨¨

וא ֹות א ֹות  ּכל ּבּתֹורה ּתז ּכה  אם יאמרּו: ּבּיֹום ה ּדגמא  ְְְְְִִֶַַַָָָֹֻּובז ֹו
ּבּמקֹום  ׁשּיעזרְך מלא ְך ה ּזהּתהיה  ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ

לילהֹלא מּפ חד ה)תירא רות:(צא, מדרש  חדש, צב.)[זוהר ּפ תח](דף ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש אמר  זּ ה מה ב )ואמר, מראי%(שיר  את כּ ׁש נּ עשׂ ההראיני ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש ּמ תגּ דּ ל כּ מוֹ  א ּמ וֹ , בּ ׁש לית מ ּט ּפ ה שנברא)אדם יום ארבעים (אחר  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
נּת ן  ונר ונפׁש , רוּ ח מעט מעט הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  מכניס -ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ׁש נּ אמר בּ לּ ילה, ראׁש וֹ  כט )על ראׁש י .(איוב  עלי נר וֹ  בּ הלּ וֹ  ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִֹ◌
ׁש נּ אמר בּ יּ וֹ ם, אוֹ ר  יד )ועּמ וּ ד וגו',(שמות הענן עּמ וּ ד (שםויּ ּס ע ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ונאמריג ) ולילה. י וֹ מם  ללכת כ וּ ' אׁש  בּ עּמ וּ ד  ו)ולילה (משלי  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אוֹ ר . ות וֹ רה מצוה נר  ה ּת וֹ רה,כּ י כּ ל את אוֹ תוֹ  וּ מל ּמ דים ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ׁש זּ וֹ הי ראה , ל וֹ : וא וֹ מרים הּמ צו וֹ ת, כּ ל את אוֹ ת וֹ  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מל ּמ דים 
עקלּ תוֹ ן  נפׁש דּ ר# כּ ל  יכניסוּ  הזּ ה וּ בּמ קוֹ ם לילה. ׁש נּ קראת , ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר האיׁש , ג )ׁש ל חפׁש י (איוב  ועבד הוּ א ׁש ם  וגדוֹ ל קטן ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ּמ ה ראׁש וֹ , על  ׁש הוּ א אׁש , ׁש ל בּ ע ּמ וּ ד לוֹ  וּ מראים ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵמאדוֹ ניו.
וׁש ם ׁש ם. ׁש יּ וֹ ׁש בים חבּ לה וּ מלאכי  וארי וֹ ת וּ נמרים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌3ד בּ ים

דּ וד אמר  זה  ועל  כב )הכּ לב . מיּ ד (תהלים נפ ׁש י מחרב  הצּ ילה ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
החבּ לה וּ מלאכי חׁש %, הוּ א הזּ ה והּמ ק וֹ ם יחידתי . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ לב
לילוֹ ת בּ לּ יל וֹ ת. מּפ חד אמר  זה ועל  לילוֹ ת. אוֹ תם ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְקוֹ ראים 

נקראוּ .מּמ ׁש  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
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ל%וא וֹ מרים  יעשׂ וּ  וּ מצוה  מצוה כּ ל  למצווֹ ת, ּת זכּ ה אם ל וֹ : ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌
הזּ ה לּמ קוֹ ם ׁש ּת כּ נס וּ בזמן טוֹ ב . מלא% ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה
מכׁש וֹ ל  הרימוּ  דר % ּפ נּ וּ  סלּ וּ  סלּ וּ  יאמרוּ : למצווֹ ת, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותזכּ ה

עלי % יׁש לט וּ  וֹלא זה, ּפ לוֹ ני חבלה)מדּ ר% ה דּ גמא(מלאכי וּ בזוֹ  . ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌
מלא %, ּת היה ואוֹ ת אוֹ ת כּ ל בּ ּת וֹ רה , ּת זכּ ה  אם יאמרוּ : ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַבּ יּ וֹ ם,
הזּ וֹ , בּ דּ ר% ּת ל % דּ ר%, ׁש נּ קראת והּת וֹ רה הזּ ה. בּ ּמ קוֹ ם ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ עזר%
יראוּ  זה ואחר הדּ ר %. לנחוֹ תם  אמר  כּ ן ועל  עלי%. יׁש לטוּ  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

ח וכל  העדן, גּ ן עצמוֹ .לוֹ  בּ פני לצּ דּ יק ׁש יּ ׁש  וחלק לק ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
ל וֹ , יאמר וּ  כּ ן ואחר  הּת וֹ רה. כּ ל ׁש יּ קיּ ם אוֹ תוֹ  ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש בּ יעים

יב ) וגו',(בראשית ל% ל% אברם אל ה' לגוֹ י (שם)ויּ אמר ואעשׂ % ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
לרוּ ח אב ׁש היא הנּ ׁש מה, זוֹ  - אברם אל ה' ויּ אמר וגו'. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָגד וֹ ל
בּ טן  זוֹ  - וּ מ ּמ וֹ לדּת % העדן. גּ ן זה - מארצ% ל% ל% לגּ וּ ף. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְורם
הּק דוֹ ׁש  זה  - אבי% ה0כינה. זוֹ  - וּ מבּ ית ודם. בּ שׂ ר ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָהאם,
אלּ א אּמ וֹ  ואין הוּ א, בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  אלּ א אביו  ׁש אין  הוּ א. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָבּ רוּ %
ׁש בע  לוֹ  ונוֹ תנים ה0פל. הע וֹ לם זה - הארץ אל י שׂ ראל . ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
מׁש ּפ ח וֹ ת כּ ל עד וגו', מוּ אעשׂ % לעיל , ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת

וגו'. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהאדמה

בּ ר וּ %אם  הּק ד וֹ ׁש  ׁש ם את וּ מכּ יר צ דּ יק , ויהיה יזכּ ה, האדם ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
העוֹ לם מן כּ ׁש ּמ סּת לּ ק לוֹ  אוֹ מרים מה - צא)?הוּ א  (תהלים ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌

לילה  מּפ חד תירא ּת גּ ף (שם)וגו',ֹלא  ּפ ן י8א וּ נ# כּ ּפ ים על ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֹ
ׁש מי .בּ אבן  ידע כּ י עד כ וּ ', רגל% עקלּ תוֹ ן. דּ ר% ׁש ל  האבן מן . ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מן  כּ ׁש יּ סּת לּ ק  - ט וֹ בים וּ למעשׂ ים לּת וֹ רה יזכּ ה ֹלא אדם ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם
מי  כּ ל וּ מזדּ עזעים ׁש אמרנוּ , החׁש וּ כה ל דּ ר % יכּ נס ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
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צהרים:ו ׁש וּ ד י מקּ טב יהֹל� בּ אפל ¦¨¢¨¨¤¤¦£©¤Ÿ¨¤¤¦מדּ בר

בּ דּ ר % ׁש הלכה נעמי , הזּ את ויאמר וּ : ה ּמ ק וֹ ם, בּ אוֹ ת וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֳ◌ָֹ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש יּ ׁש נוֹ 
מּת וֹ רה מלאה ט וּ ב, כּ ל מלאה ל ּה ?הזּ ה ׁש האיר  הענן עּמ וּ ד ! ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ללכת לּה  להאיר  האׁש  ועּמ וּ ד בּ יּ וֹ ם , ללכת הזּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּמ ק וֹ ם
לנ ׁש מה נׁש מה בּ עלּה , ועם בּ לּ ילה , הזּ ה  היא?בּ ּמ קוֹ ם ! ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ואוֹ מרת, א)מׁש יבה מרה,(רות לּ י קראן נעמי , לּ י  ּת קראנה אל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
מלאה אני  רע. בּ גוּ ף א וֹ תי  ׁש הנעיל  מאד. לי ׁש דּ י  המר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִכּ י
היא ׁש עה בּ אוֹ תּה  ה '. הׁש יבני  וריקם הזּ ה, בּ ּמ קוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהלכ ּת י
0בנה לכֹּלתיה נעמי וּת אמר ׁש נּ אמר וגו ', בנתי 0בנה ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶאוֹ מרת,
בי  ּת פגּ עי  אל ואוֹ מרת, הּק ד וֹ ׁש ה הנּ פׁש  רוּ ת מ ׁש יבה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְבנתי.
ּת ליני  וּ באׁש ר אל% ּת לכי אׁש ר אל כּ י  מאחרי% לׁש וּ ב ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלעזב%
הוֹ לכת ה7מאל, צד ׁש היא הנּ פ ׁש  ערּפ ה, אבל וכוּ '. ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָאלין

ׁש נּ אמר  עליו, וּ מתאבּ לת יד )לגּ וּ ף יכאב (איוב  עליו בּ שׂ רוֹ  א% ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הגּ וּ ף  אוֹ מר עליו, ׁש ּמ תאבּ ל  זמן וכל ּת אבל. עליו ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְונפ ׁש וֹ 
ה נּ ׁש מה לי, ׁש נּ תּת  וה0תיּ ה האכילה בּ ׁש ביל  הבּ המית: ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַל נּ פׁש 
לי . 0נּ תּת  מה טל  מצווֹ ת. וּ בֹלא תוֹ רה וּ בֹלא  גּ דוֹ ל , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ צער

ה גּ וּ ף.ונבקע  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

יהֹל!מדּ בר ו )ּב אפל פקודי :(צא, פ' ח"ב רל"ו.)[זוהר וּ ראה,](דף בּ א ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌
החטא, א וֹ ת וֹ  את וגרמוּ  מעשׂ ה אוֹ תוֹ  י שׂ ראל  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש עשׂ וּ 

אחר צד וֹלא עגל  הּט עם -מה עגל בּ חר וּ  ׁש הם ּת אמר וּ  ואם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
כּ % אמר וּ ,ֹלא הם אלּ א לב )! אׁש ר(שמות אֹלהים לנוּ  עשׂ ה ק וּ ם ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌

לעכּ ב היה אהרן ׁש ל וּ רצוֹ נוֹ  לפנינוּ , ודּ אי ילכ וּ  אלּ א אוֹ תם. ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ּפ סלת י וֹ צאת הזּ הב מצּ ד ׁש הרי  כּ רא וּ י, נע שׂ ה ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ה
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ׁש :ז יגּ  ֹלא אלי% מימינ% וּ רבבה אלף מצּ דּ % ¨¦¤¥¤¦¦¨¨§¤¤§¦¦Ÿ¦יּפ ל

ה7מאל , צדדי  אוֹ תם כּ ל מתּפ 0טים וּ מ0ם הזּ הב, ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ ברר 
לכ ּמ ה ונפרדים הזּ הב, ׁש ל  ּפ סלת אוֹ תּה  ׁש ל  ה ּת וּ כוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
עוֹ מד  זהב ׁש ל גּ ון אדם, מראה להם ׁש יּ ׁש  אוֹ תם וכל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצדדים.
זהב, מראה ה0מׁש  ׁש ּת קף מ0וּ ם בּ תקּפ וֹ , כּ ׁש ה0מ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶבּ הרים,
ׁש ל  הּת קף  בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ מנּ ה ואוֹ תוֹ  בּ ארץ. אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִוּ מוֹ ליד

ונקרא כּ עגל, ׁש לּ וֹ  הּמ ראה צא)ה0מׁש , יׁש וּ ד(תהלים  קטב ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וכל צהרים  הזּ הב , ׁש ל האדם הּת וּ % עגל מּת וֹ % יוֹ צא וזה  , ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אוֹ תם ׁש כּ ל הּט מאה, רוּ ח האדם, הצּ ד מאוֹ תוֹ  בּ אים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵאלּ ה
הּט מאה ורוּ ח בּ עוֹ לם. מתּפ 0טים הּט מאה מרוּ ח  ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פרדים
וּ נקבה, זכר והם עליו, ׁש ר וֹ כב מי ויׁש  הרע , הנּ חׁש  היא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַהזּ וֹ 
הצּ דדים אוֹ תם בּ כל בּ עוֹ לם מזדּ ּמ נים ׁש הם אלּ ה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקראים
הר ׁש ם הבּ רית , סוֹ ד  ׁש היא זאת, נקראת הּק דׁש  ורוּ ח ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם,

וכן  האדם. עם תמיד ׁש נּ מצא כה)הּק דוֹ ׁש  ה',(ישעיה (שמותזה ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
אֹלהי%טו) אלּ ה כּ ת וּ ב זה ועל אלּ ה, נקראים אלּ וּ  אבל אלי . ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶזה

כּ תוּ ב  כּ % וּ מ0וּ ם  מט )י שׂ ראל . ואנכי (ישעיה תׁש כּ חנה, אלּ ה גּ ם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌
וכתוּ ב אׁש כּ ח%. ֹלא - זאת  ׁש ל  סוֹ ד א)- אני (איכה אלּ ה על ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

כּ ּמ ה לבכּ וֹ ת להם גּ רם חטא  ׁש אוֹ תוֹ  בכיּ וֹ ת.בוֹ כיּ ה. ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הא ּבׂשמחה .אם א ֹורחים  ויקּבל ּבׂשמחה  לבית ֹו יּכנס יׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָ
ה ּוא ! ׁשּלי ה ּׁשכינה : א ֹומרת  הּזֹו ְִִֶֶֶַַַָָָּבּׁשעה 

אלףי ּפ ל ז)מצּ דּ 2 אחרי]:(צא, פ' חדש, כּ ׁש בּ א[זוהר ראה, וּ בא ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
מצּ ד  קדוֹ ׁש ים  מלאכים עּמ וֹ  הוֹ לכים ה כּ נסת, מבּ ית ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָאדם
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הבּ נים. על כּ אם כּ לּ ם, על וה0כינה זה, מצּ ד וּ מלאכים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה,
הזּ וֹ  צא)וּ ב 0עה מימינ #(תהלים וּ רבבה  אלף מצּ דּ # וגו',יּפ ל  ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌

תבּ יט  בּ עיני# מחסיוגו',רק ה' אּת ה אלי#וגו',כּ י  תאנּ ה ֹלא ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
זה ,רעה  כּ ל ויקבּ לוגו'. בּ שׂ מחה לביתוֹ  יכּ נס  האיׁש  אם ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

והּמ לאכים  ה-כינה וּ כׁש בּ אה בּ שׂ מחה. נראוֹ רחים וירא וּ  , ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזּ וֹ  בּ 0עה - בּ שׂ מחה ואׁש ּת וֹ  ואי ׁש  מתּק ן, וׁש לחן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ֵמאיר

ה וּ א ׁש לּ י זה ה0כינה: מט )!אוֹ מרת בּ %(ישעיה  אׁש ר י שׂ ראל  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌
ויבא הּמ לאכים, ועּמ ּה  הוֹ לכת, ה0כינה - ֹלא ואם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאתּפ אר.
ׁש לּ י  זה ויאמר: ע ּמ ם , וּ מתחבּ רים צבאוֹ תיו, עם הרע ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר 

ׁש לּ י  וּ מהצּ באוֹ ת ויסּת לּ ק הוּ א, וּ מטּמ אתוֹ , עליו ׁש וֹ רה וּ מיּ ד  ! ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
טמא. וּ מאכלוֹ  אׁש . עם אׁש  וי 0אר וא0ה, איׁש  מן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִי "ה

זה כג )ועל ודּ אי (משלי  עין. רע ׁש ל  למטעּמ וֹ תיו ּת תאו ואל  ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌
יצר אלּ א צוֹ אה ואין צוֹ א"ה. קי "א מלאה היא ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ֶׁש 0לחנוֹ 

ׁש הוּ א טמא.הרע, ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

ּדרכיָך ּבכל ל ׁשמרָך ּלְך יצ ּוה מלאכיו  ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָּכי

אלףי ּפ ל ז)מצּ דּ 2 מס יּ עים:(צא , לּט הר הבּ א זה על ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מלאכים תראה, וּ בא לוֹ . ּפ וֹ תחים לּט מא בּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ תוֹ .
מקוֹ ם בּ כל אדם עם הוֹ לכים טמאים וּ מלאכים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְקד וֹ ׁש ים
קדוֹ ׁש ים, מלאכים לוֹ  מתחבּ רים צ דּ יק, הוּ א אדם אם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוֹ ל %.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש הוֹ ל%. מקוֹ ם  בּ כל אוֹ תוֹ  צא)ויׁש מרוּ  כּ י(תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
דּ ר בּ כל לׁש מר# לּ # יצוּ ה יסּת לּ קוּ כי#מלאכיו - ֹלא ואם . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

טמאים, מלאכים עליו  וי ׁש לטוּ  הּק ד וֹ ׁש ים, הּמ לאכים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
ׁש עה,וּ מנהיגים וּ באוֹ תּה  לגּ יהנּ ם. נ)אוֹ תוֹ  קראתי (ישעיה ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
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רוּ ח עליו ׁש 0וֹ לטת וּ בׁש עה דּ חק וֹ . בּ ׁש עת ע וֹ נה, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְואין
העוֹ לם, אּמ וֹ ת עליו ׁש וֹ לטים אוֹ  מחל וֹ ת, אוֹ  (איכההּט מאה, ַ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌

ּת פלּ תוֹ ג ) וגם  ּת פ לּ ה. מעבוֹ ר ל % בּ ענן  תוֹ עבה.סכּ תה ַ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

רּוח ׁשהרי מּׁשּום  ּבּבקר עיניו על  ידיו להעביר לאדם ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
עליהם ׁשֹורה  ְֲֵֶָָֻטמאה 

אלףיּפ ל ז)מ צּ דּ 2 וישלח:(צא , פ' ח"א קסט:)[זוהר יעקב ](דף  ויּ וּ תר ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ואמר , ּפ תח חיּ יא ר בּ י  וגו '. צא)לב דּ וֹ  תאנּ ה (תהלים ֹלא ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌.◌ֶ◌

בּ אהל# יקרב  ֹלא ונגע  רעה הּק דוֹ ׁש אלי # כּ ׁש בּ רא ראה, בּ א . ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ל וֹ , הראוּ י  מע שׂ הוּ  וי וֹ ם יוֹ ם בּ כל עשׂ ה העוֹ לם, את הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ רוּ %

ונתבּ אר, ּפ רׁש וּ ה. תאמר]והרי  מאוֹ רוֹ ת,[ואם עשׂ ה הרביעי  בּ יּ וֹ ם ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
וּ מ0וּ ם עצמּה , ׁש הקטינה אוֹ ר  חסרה, ה לּ בנה נבראה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואז
הרוּ ח וֹ ת כּ ל לׁש ֹלט מקוֹ ם נּת ן וא "ו, חסר  מארת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָֹֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
כּ לּ ם הּט מאה. רוּ חוֹ ת וכל וּ מזּ יקים סערה ורוּ חוֹ ת ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוה0דים
חרבים בּ מקוֹ מוֹ ת ונתמנּ וּ  להסט וֹ ת, בּ עוֹ לם  וּ מׁש וֹ טטים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִעוֹ לים
הּט מאה. רוּ ח מצּ ד וכלּ ם חרבים, וּ במד בּ ר וֹ ת חזקים ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוּ ב שׂ דוֹ ת
העקלּ תוֹ ן, מנּ חׁש  ׁש בּ אה בּ אה הּט מאה  רוּ ח ׁש הרי נת בּ אר  ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
אדם בּ ן להסטוֹ ת בּ עוֹ לם התמ נּ ה  והוּ א  מּמ ׁש , טמאה ר וּ ח ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַהוּ א
בּ ני  אצל  התמנּ ה והוּ א בּ ע וֹ לם. ׁש וֹ לט הרע יצר  זה ועל  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאליו,
אליהם בּ א וּ בתחבּ וּ לוֹ ת וּ בעקמוּ מיּ וֹ ת עּמ ם, ונמצא ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
אדם את ׁש הסטה כּ מוֹ  הוּ א. בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  מדּ רכי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהסטוֹ תם 
וגוֹ רם אדם בּ ני  מסטה גּ ם כּ % הע וֹ לם, לכל מות וגרם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

להּט מא. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
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ונדבּ ק וּ מי טמאה רוּ ח אוֹ תוֹ  עליו מוֹ ׁש % להּט מא, ׁש בּ א  ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  וּ מט ּמ אים אוֹ תוֹ , לטּמ א ׁש ּמ זּמ נים הם וכּמ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִעּמ וֹ .
והרי  עוֹ לם, וּ באוֹ תוֹ  הזּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  וּ מטּמ אים טמא, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוהוּ א
טמאה רוּ ח אוֹ תוֹ  להּט הר, אדם בּ ן ׁש בּ א וּ בׁש עה ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר.
אלי% תאנּ ה ֹלא כּ ת וּ ב ואז עליו , לׁש ֹלט יכ וֹ ל וֹלא לפניו ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִנכ ּפ ה

אמר בּ אהל%. יקרב ֹלא ונגע יוֹ סי,ר[כשאמר]רעה תאנּ ה בּ י ֹלא ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌.◌ֶ◌
רעה  לילית.אלי # זוֹ  בּ אהל#- יקרב  ֹלא ׁש ארונגע אלּ וּ  - ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

אמרנוּ  הרי אמר, אלעזר רבּ י ונתבּ אר. ּפ רׁש וּ ה והרי  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַמזּ יקים,
נבראה כּ ׁש הלּ בנה ׁש כּ ן וכל  בּ לּ ילה, יחידי אדם יצא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ֹּלא
וזוֹ הי  ׁש וֹ לטת , טמאה ר וּ ח  אז ׁש הרי  וּ בארוּ ה חסרה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה

רעה מי רעה. על ר וּ ח ׁש רוֹ כב מי זהוּ  ונגע  הרע, נח ׁש  זה ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
כּ אחד . הם ונגע רעה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש .

ׁש יּ צאוּ ואף  אדם בּ ני  נגעי  אלּ וּ  ׁש נּ גע ׁש 0נינוּ  גּ ב על ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
רוּ ח וֹ ת לאׁש ּת וֹ , אדם קרב ׁש ֹּלא ׁש נים אוֹ תן כּ ל  ׁש הרי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמאדם,
ואלּ ה מּמ נּ וּ , וּ מ וֹ ליד וֹ ת מּמ נּ וּ  וּ מתחּמ מ וֹ ת  בּ א וֹ ת  הי וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌3טמאה
בּ חלוֹ מ וֹ  אדם ׁש כּ ׁש בּ ן נאמר , והרי  אדם. בּ ני נגעי ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים 
וׁש וֹ רה בּ אה  טמאה רוּ ח ׁש וֹ כ%, והגּ וּ ף בּ גוּ פוֹ  ׁש וֹ לט ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְוֹלא
אליו  וּ קרבוֹ ת בּ אוֹ ת טמא וֹ ת  נקבוֹ ת רוּ חוֹ ת ולפעמים ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעליו,
כּ % אחר וּ מוֹ לידוֹ ת מּמ נּ וּ , וּ מתחּמ מוֹ ת אליהן אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְוּ מוֹ ׁש כ וֹ ת

וּ מזּ יקים אדם]רוּ חוֹ ת בני  כמו  אדם, בני  נראים[נגעי  ולפעמים , ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וּ בכּ ל  בּ ראׁש . שׂ ער וֹ ת להם ׁש אין  לזה ּפ רט אדם, בּ ני  ֹ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ מראה
וֹלא הּת וֹ רה בּ דרכי ׁש יּ ל% כּ די  מלּ פניהם  לה0מר לאדם  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵי ׁש 
וֹלא בּ מּט ת וֹ  בּ לּ ילה ׁש יּ ׁש ן מי  ל% אין ׁש הרי עּמ ם, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִי ּט מא
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רח וׁש לּ מת תבּ יט בּ עיני% ּת ראה:רק כּ יטׁש עים ©§¥¤©¦§¦ª©§¨¦¦§¤¦

יהו� מעוֹ נ%:�אּת ה שׂ מּת  עליוֹ ן מחסי ©¨§Ÿ̈©§¦¤§©§¨§¤

הגּ וּ ף  ׁש נּ ׁש אר  וכיון מּמ נּ וּ , נׁש מתוֹ  ויוֹ צאת מות טעם  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵטוֹ עם
ונטמא. עליו וׁש וֹ רה זמינה טמאה רוּ ח קדוֹ ׁש ה, נׁש מה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ לי
עיניו  על ידיו להעביר  לאדם ׁש אין דבר, בּ ארנוּ  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

עליהם, ׁש וֹ רה טמאה רוּ ח ׁש הרי מ-וּ ם והרי בּ בּ קר, ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌.◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר.

הּק דוֹ ׁש בּ א  ידי  על  ׁש נּ אהב גּ ב על  אף יעקב, ׁש הרי ראה ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
נוֹ עדה אחרת רוּ ח לבדּ וֹ , ׁש נּ ׁש אר  מ0וּ ם הוּ א, ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָבּ ר וּ %
בּ וֹ  כּ תוּ ב מה  ראה בּ א אמר , ׁש מע וֹ ן רבּ י עּמ וֹ . ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהז דּ וּ ג

ׁש פי  מה וּ  ׁש פי . ויּ ל% הר ׁש ע, ׁש נּ אמרבּ בלעם כּ מוֹ  יחידי , ? ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
על  ואוֹ רב יחידי ׁש ה וֹ ל% הזּ ה כּ נּ חׁש  ארח. עלי ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְׁש פיפוֹ ן
מה יחידי . הוֹ ל % היה בּ לעם  גּ ם  כּ % וּ ׁש בילים, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ רכים

ׁש הוֹ ל%הּט עם מי  ׁש כּ ל טמאה. ר וּ ח עליו להמ ׁש י% כּ די ? ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ידוּ עים, בּ מקוֹ מוֹ ת בּ עיר אפלּ וּ  ידוּ עים בּ זמנּ ים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְיחידי 

טמאה. רוּ ח  עליו אדם מוֹ ׁש % יל # ֹלא זמן  בּ כל לכן ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הוֹ לכים  אדם ׁש בּ ני בּ מקוֹ ם א לּ א וּ בעיר, בּ דּ ר# ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְיחידי
בּ לּ ילה  יחידי  אדם  יל # ֹלא כּ ן  ועל ׁש ם, ונמצאים ,וׁש בים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תלין  ׁש ֹּלא הּט עם והינוּ  נמצאים, ֹלא אדם וּ בני  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהוֹ איל
בּ לּ ילה. הארץ על רוּ ח בּ לי מת  גּ וּ ף להחזיק  ׁש ֹּלא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנבלתוֹ ,
כּ נּ ח ׁש  יחידי  הוֹ ל % היה הרׁש ע בּ לעם אוֹ תוֹ  כּ % ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמ0וּ ם

כּ מוֹ  ׁש בּ ארוּ הוּ .הזּ ה, ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌

IIתהלים IIזוהר 
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בּ אהל%:י יקרב ֹלא ונגע רעה אלי% תאנּ ה ¤¢¨§©§¦©¤§¨¨¤¥¤ª§ֹלא

א ֹותם ע ֹוׂשה  אדם, ּבני על  ׁשֹורה  ּכׁשּזֹו ח ֹולה ? היא  לּמה - ְְִֵֶַָָָָָָָָָחֹולה 
מּממ ֹונם ְִִַָָָקּמצנים

וגו 'ֹלא רעה אלי ! יא)תא נּ ה ח"ב,:(צא, ס"ה .)[זוהר דף המן ](פרשת ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ואמר, ּפ תח אבּ א ו)רבּ י ּת חת(קהלת ראיתי  חוֹ לה רעה י ׁש  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌
מׁש ּת דּ לים ה0מ ׁש . ׁש ֹּלא מ-וּ ם לב, אטוּ מי האדם בּ ני כּ ּמ ה ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

חוֹ לה רעה י ׁש  רעהבּ ּת וֹ רה . ויׁש  חוֹ לה ׁש היא רעה יׁש  וכי - ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
חוֹ לה מצּ ד ׁש אינּה  ׁש 0נינוּ , חוֹ לה, רעה ׁש יּ ׁש  ודּ אי אלּ  ? ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌

וּ כׁש רוֹ צים בּ אויר . הבּ וֹ קעים  דין בּ עלי כּ ּמ ה יוֹ צאים ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַה7מאל
יוֹ צאים כּ % אחר רבּ ה. ּת הוֹ ם בּ נקב  ונ ׁש אבים הוֹ לכים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָלצאת,
בּ עוֹ לם וּ מׁש וֹ טטים אוירים וּ בוֹ קעים כּ אחד, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחבּ רים
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  רעה, נקרא אחד  וכל אדם , לבני ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מתקרבים 

צא) רעה (תהלים  אלי# תאנּ ה תא נּ הֹלא ֹלא זּ ה  מה מ0וּ ם. ? ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌3◌ֶ◌ִ◌
חוֹ לה היא לּמ ה - חוֹ לה אדם. בּ ני  על בּ תחבּ וּ לוֹ ת ?ׁש בּ אים ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

מּמ מוֹ נם. קּמ צנים  אוֹ תם עוֹ שׂ ה אדם, בּ ני על ׁש וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש זּ וֹ 
אל  לוֹ  ואוֹ מרת בּ ידוֹ  מוֹ חה היא - אליו צדקה גּ בּ אי ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָבּ אים
לאכל  הוּ א בּ א בּ ידוֹ . מ וֹ חה היא - העניּ ים בּ אים  מ0לּ %. ֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִּת וֹ ציא
וּ מיּ וֹ ם לאחר. אוֹ תוֹ  לׁש מר כּ די בּ יד וֹ , מוֹ חה היא - ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמּמ מוֹ נוֹ 
אוֹ כל  ׁש אינוֹ  הזּ ה הגּ וֹ סס כּ מוֹ  ח וֹ לה, היא האדם, על  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש 0ר וּ יה

ח וֹ לה. רעה היא ולכן ׁש וֹ תה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואינוֹ 

ואוּ ׁש ֹלמה  בּ חכמה צוֹ וח ו)וֹ מר,הּמ ל % יּת ן (קהלת אׁש ר  אי ׁש  ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
הזּ ה, הּפ סוּ ק וגו'. וכבוֹ ד וּ נכסים עׁש ר האֹלהים ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֱ◌ָלוֹ 
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יּת ן  אׁש ר איׁש  כּ תוּ ב ראׁש וֹ . סוֹ פוֹ  ואין סוֹ פוֹ  ראׁש וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ְֹ◌ֵאין
י ׁש ליטנּ וּ  וֹלא זּ ה מה וגו '. וכבוֹ ד וּ נכסים עׁש ר האֹלהים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֱ◌ָל וֹ 

מ ּמ נּ וּ  לאכל האדםהא ֹלהים בּ רׁש וּ ת אינ וֹ  הוּ א כּ %, אם ?? ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
היינוּ  - מּמ נּ וּ  לאכל האֹלהים יעזבנּ וּ  וֹלא  כּ תוּ ב אם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

אלּ א כּ %. ׁש האמין (כתוב )אוֹ מרים ׁש בּ גלל  י ׁש ליט נּ וּ , וֹלא ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
הׁש ליט וֹ  ֹלא הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  בּ ּה , ואחז רעה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלא וֹ ת ּה 
אוֹ תּה . ואחז  בּ ּה  רצה ׁש הוּ א על ּת חּת יו ל ׁש ברּה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָעליה
מתקרב  וֹלא ׁש וֹ תה וֹלא אוֹ כל ׁש ֹּלא גּ וֹ סס, כּ מוֹ  דּ רכיו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכל
יוֹ ם אוֹ תוֹ  עד אוֹ תוֹ  וׁש וֹ מר  מ ּמ נּ וּ , מוֹ ציא וֹלא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלממוֹ נוֹ 
בּ עליו. ׁש הוּ א אוֹ תוֹ , וי ּט ל אחר  ויבא העוֹ לם, מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ צא

ואוֹ מר,וּ ׁש ֹלמה צוֹ וח  ה)הּמ ל% לבעליו (שם  ׁש מ וּ ר עׁש ר ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ עליו  זה  מי  אוֹ תוֹ .לרעתוֹ . ׁש יּ וֹ רׁש  האחר זה ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌

העׁש ר אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ עליו להי וֹ ת זכה זה ׁש זּ הולּמ ה מ0וּ ם ? ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ּה  והתרצּ ה רעה לאוֹ תּה  אותה האמין בשביל לרעתו, שכתוב [זהו ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זכהרעה] רעה, בּ אוֹ תּה  נד בּ ק ׁש ֹּלא הזּ ה האחר ולכן בּ ּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְודבק
לרעתוֹ ,[זה] ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  העׁש ר. א וֹ תוֹ  ׁש ל הבּ עלים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

זה. ל וֹ  הרויח בּ ּה , נד בּ ק ׁש היה  רעתוֹ  מ 0וּ ם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,

לגברים לפעמים ׁשּמתהּפכ ֹות  רּוח ֹות  ׁשּתי יֹוצאֹות  הּזה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמההיכל
ּבאויר ּבעֹולם  ּומ ׁשֹוטטים  הֹולכים  ואּלּו לנ ׁשים  ְְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָולפעמים 

וגו 'ֹלא  רעה  אלי! יא)תאנּ ה פקודי :(צא , פ' ח"ב רס"ד.)[זוהר ](דף  ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

לפעמים ׁש ּמ תהּפ כוֹ ת ר וּ חוֹ ת ׁש ּת י י וֹ צאוֹ ת הזּ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵמההיכל 
בּ עוֹ לם וּ מׁש וֹ טטים הוֹ לכים ואלּ וּ  לנׁש ים, ולפעמים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלגברים
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לגּ ברים ונראים החלוֹ ם, בּ תוֹ % אנׁש ים עם וצוֹ חקים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָבּ אויר,
ּת ׁש וּ קת את ונוֹ טלים החלוֹ ם, בּ מראה יפ וֹ ת נ ׁש ים ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ מ וֹ 
רעה נקראוֹ ת ואלּ וּ  כּ גברים , נראים הם לנּ ׁש ים כּ % אף ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  צא)(תהל ונגע, ֹלא ים ונגע רעה אלי# תאנּ ה ֹלא ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
בּ אהל #. למּט ה,יקרב ּת חּת וֹ נוֹ ת רוּ חוֹ ת נקראוֹ ת ואלּ וּ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הלּ לוּ  הר וּ ח וֹ ת  ׁש כּ ׁש נּ וֹ סעוֹ ת האׁש . ׁש להבת מ ּת וֹ % ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאוֹ ת
אׁש , ׁש להבוֹ ת ׁש ּת י י וֹ צאוֹ ת הזּ ה, ההיכל  ׁש בּ תוֹ % ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה
ׁש אמרנוּ , כּ פי רוּ חוֹ ת ׁש ּת י נעשׂ וּ  ואלּ וּ  בּ עוֹ לם, טסוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
ׁש נּ מנעים הצּ דּ יקים  אׁש רי  הזּ ה. הּט מאה בּ צד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

כּ תוּ ב, זה ועל מהם, ונׁש מרים הלּ לוּ  ז)מהצּ דדים (משלי  ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
זרה מא0ה וגו'לׁש מר% ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

מ ֹוליד  היה ולא מא ׁשּתֹו אדם  ּפרׁש ׁשנה ּוׁשלׁשים ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֹֹמאה 
הבל את קין ִִֶֶֶֶַַָמ ּׁשהרג

וגו 'ֹלא  רעה אלי ! יא)תאנּ ה מות:(צא, אחרי פ ' ח"ג  ע"ו:)[זוהר ](דף  ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

אׁש ר ואיׁש  ּפ תח, ח יּ יא ר בּ י תגלּ ה. ֹלא אבי% אחוֹ ת ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָערות
וגו'. ערותּה  את וראה אּמ וֹ  בת  אוֹ  אביו בּ ת אחתוֹ  את ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִי ּק ח
היה וֹלא מאׁש ּת וֹ  אדם ּפ רׁש  ׁש נה וּ ׁש ֹלׁש ים מאה ׁש נינוּ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָׁש ם
אׁש ּת וֹ . עם להזדּ וּ ג  אדם רצה ֹלא הבל  את קין מ0הרג ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִמוֹ ליד.
מיתה. העוֹ לם כּ ל ועל עליו ׁש נּ גזרה מ 0עה אמר, י וֹ סי  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י

לבּ הלה אוֹ ליד אני לּמ ה וּ ׁש ּת י אמר, מאׁש ּת וֹ . ּפ ר ׁש  מיּ ד  ? ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ואוֹ תם והוֹ ליד וּ . ע ּמ וֹ  וּ מזדּ וּ גוֹ ת  באוֹ ת הי וּ  נקבוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְרוּ חוֹ ת
אדם, בּ ני נגעי  ונקראים העוֹ לם, ׁש ל  הּמ זּ יקים היוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוֹ לידוּ 
וּ בבוֹ ר וֹ ת הבּ ית בּ פתח ו ׁש וֹ רים אדם בּ ני מסיתים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה 
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ה 0ם בּ יתוֹ  בּ פתח ׁש נּ מצא אדם בּ ן כּ ן ועל  הכּ ּס א. ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוּ בבּת י
וּ מתרחקים בּ וֹ רחים כּ לּ ם עליוֹ נים , בּ כתרים ׁש דּ י ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  צא)מּמ נּ וּ . בּ אהל#(תהלים יקרב  ֹלא זּ הונגע מה . ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
יקרב  ֹלא אדם.ונגע בּ ני  נגעי אלּ וּ  ? ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

קד וֹ ׁש ,ולמדנוּ , בּ דיוֹ קן  עלי וֹ ן, בּ די וֹ קן אדם ׁש יּ רד בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אליו  קרבוּ  כּ לּ ם ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְוראוּ 
ח וּ ה על  הנּ חׁש  ׁש בּ א לאחר  הזּ ה. העוֹ לם על  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהמליכוּ הוּ 

וּ מ 0ם  קין, את הוֹ לידה כּ % אחר זהמה, בּ ּה  (נתיחסו)והּט יל  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
והרוּ ח וֹ ת ה0דים וּ מדוֹ ר בּ עוֹ לם. הר ׁש עים דּ וֹ רוֹ ת כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתחיּ בוּ 
יׁש  חצי  והר וּ חוֹ ת, ה0דים כּ ל  כּ % וּ מ0וּ ם וּ מ צּ דּ וֹ . נמצא וּ , ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמ0ם

מ ּמ ל  וחצי  ׁש לּ מּט ה, אדם מ בּ ני ׁש לּ מעלה.בּ הם עלי וֹ נים אכים ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
- זה כּ גוֹ ן נמצא וּ  כּ לּ ם אחרים, אוֹ תם מאדם כּ ׁש נּ וֹ לדוּ  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְוכן
מאדם, ׁש נּ וֹ לדוּ  אחר  מהעליוֹ נים. וחצי  מהּת ח ּת וֹ נים, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲחצי 

בחלום) מתשוקתו שיצאו רוחות מאותן קצת לו מאוֹ תן (חזרו  ◌ָ◌ֵ◌ִהוֹ ליד 
הּת חּת וֹ נים, וליפי העליוֹ נים ליפי  ׁש דּ וֹ מוֹ ת בּ נוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָרוּ חוֹ ת

כּ ת וּ ב, זה ו)ועל בּ נוֹ ת(בראשית את האֹלהים בני ויּ ראוּ  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
אחד  וזכר אחריהן. כלּ ם וטעוּ  וגו ', הנּ ה טבת כּ י  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵֹֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
ּת וּ בל  לוֹ  וקראוּ  קין, צד ׁש ל  מר וּ חוֹ  לעוֹ לם ׁש בּ א  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
אחריה, טוֹ עים הבּ ריּ וֹ ת  והי וּ  עּמ וֹ , יצאה אחת וּ נקבה ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַקין,
והם אחרים, וׁש דים רוּ חוֹ ת יצאוּ  מּמ נּ ה  נעמ "ה. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונקראת
ׁש ּמ צ וּ יים אחרים לאוֹ תם דּ ברים וּ מוֹ דיעים בּ אויר ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְּת לוּ יים
ונעמה לעוֹ לם, להרג זין כּ לי הוֹ ציא הזּ ה קין ותוּ בל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה.
היא עכׁש ו ועד בצדּ ּה . ונדבּ קה  בּ רגׁש ּה , התרעׁש ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהזּ וֹ 
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בּ ני  עם וצוֹ חקת וי וֹ צאת הגּ ד וֹ ל, היּ ם ׁש אוֹ ן  בּ ין וּ מדוֹ רּה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַקיּ מת,
אדם, ׁש ל הּת ׁש וּ קה בּ אוֹ תּה  בּ חל וֹ ם מהם וּ מתחּמ מת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם,
ּת ׁש וּ קה וּ מא וֹ ת ּה  יוֹ תר. וֹלא נוֹ טלת, היא ּת ׁש וּ קה בּ וֹ . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונד בּ קת

לעוֹ לם. אחרים מינים וּ מ וֹ ציאה מתעבּ רת, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִהיא

בּ ני והבּ נים  נקב וֹ ת כּ נגד נמצאים אדם מבּ ני ׁש ּמ וֹ לידה הלּ לוּ  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
וכלּ ם רוּ חוֹ ת, וּ מוֹ ליד וֹ ת מהם וּ מתעבּ רוֹ ת ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
והיא אוֹ תם. מגדּ לת והיא הראׁש וֹ נה, לילית אל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְהוֹ לכים
בּ ני  ׁש ל תינוֹ קוֹ ת ור וֹ אה תינוֹ ק וֹ תיה. ורוֹ צה לעוֹ לם  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵי וֹ צאת
ּת ינוֹ קוֹ ת לרוּ חוֹ ת וּ לה0אב אוֹ תם, להרג להם ונדבּ קת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם

הר וּ ח אוֹ תּה  עם והוֹ לכת האדם, ׁש ם(תינוק)בּ ני  וּ מז דּ ּמ נים , ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אוֹ תּה  מּמ נּ ה ונוֹ טלים לפניה, וטסים קד וֹ ׁש וֹ ת, רוּ חוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָׁש ֹלׁש 

וׁש ם(תינוק)הרוּ ח הוּ א, בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לפני אוֹ תּה  וּ מנּ יחים , ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ני (לומדים)נחקקים את מזהירה  ה ּת וֹ רה כּ % מ 0וּ ם לפניו. ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

אדם נמצא אם ודּ אי. קדׁש ים, והייתם  והתקדּ ׁש ּת ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
פוֹ  ֹלא אתקד וֹ ׁש , הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  מזמין ׁש אז מּמ נּ ה, חד  ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

את וׁש וֹ מרים ׁש אמרנוּ , הּק ד וֹ ׁש ים הּמ לאכים  ׁש ֹלׁש ת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תם
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לוֹ . להרע יכוֹ לה ֹלא  והיא  הּת ינוֹ ק , ֹלא אוֹ תוֹ  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

בּ אהל #. יקרב  ֹלא  ונגע רעה אלי# תא נּ התאנּ ה  ֹלא הּט עם מה ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌
רעה מ0וּ םאלי % לּ #? יצוּ ה מלאכיו  חׁש ק .ׁש כּ י בי כּ י וכתוּ ב  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌

◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַואפלּ טהוּ .

אזי ׁש אם  הּט מאה, מצּ ד רוּ ח ו ׁש וֹ לף קדוֹ ׁש , נמצא ֹלא אדם ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
הוֹ רגת היא ואם תינוֹ ק. אוֹ תוֹ  עם וצוֹ חקת בּ אה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִהיא
לעוֹ למים. מּמ נּ ה זזה וֹלא הר וּ ח  לאוֹ תּה  נׁש אבת היא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאוֹ תוֹ ,
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לפניה והזדּ ּמ נוּ  אוֹ תם  ׁש הרגה האחרים אוֹ תם ּת אמר, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
הרי  הרוּ ח, אוֹ תּה  מּמ נּ ה ונוֹ טלים  קדוֹ ׁש ים, ׁש ֹלׁש ה אוֹ תם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵהם

אוֹ תם להרג ׁש וֹ לטת היא לּמ ה הּט מאה, בּ צד  נמצאוּ  ?ֹלא ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌
מתכּ וּ ן  ֹלא אבל מתקדּ ׁש , אינוֹ  הזּ ה כּ ׁש האי ׁש  זה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
וֹלא בּ גּ וּ ף  לׁש ֹלט  יכוֹ לה היא כּ % כּ י נטמא, וֹלא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּט מא
עם להתחּמ ם  לע וֹ לם נעמה ׁש יּ וֹ צאת נמצא ולפעמים ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָברוּ ח.

בּ קׁש ר אדם ונמצא אדם, עּמ ּה ,(בקשוי)בּ ני  ּת ׁש וּ קה ׁש ל ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ  והרצ וֹ ן עּמ ּה , וׁש וֹ כב  בּ אׁש ּת וֹ  ואוֹ חז מ0נתוֹ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ רר
ׁש ּמ וֹ ליד  הבּ ן אוֹ תוֹ  אז בּ חלוֹ מוֹ , לוֹ  ׁש היתה ּת ׁש וּ קה ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 
נמצא. זה ׁש לּ ּה  בּ ּת ׁש וּ קה ׁש הרי נעמה, ׁש ל מצּ דּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָבּ א
ונקׁש רת הדּ בר  י וֹ דעת היא אוֹ תוֹ , ורוֹ אה לילי "ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ וֹ צאת
ע ּמ וֹ  ונמצאת נעמה, בּ ני  האחרים כּ מוֹ  אוֹ תוֹ  וּ מגדּ לת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ וֹ ,

אוֹ תוֹ . הוֹ רגת וֹלא רבּ ים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְזמ נּ ים

מ ּמ נּ וּ זהוּ  מתיאׁש ת וֹלא נחסר , וּ לבנה לבנה ׁש בּ כל  איׁש , ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
מתחדּ ׁש ת כּ ׁש היא וּ לבנה לבנה בּ כל ׁש הרי  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים,
מגדּ לת ׁש היא אלּ ה כּ ל  על וּ פוֹ קדת יוֹ צאת, לילי"ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם,
אׁש ריהם זמן . בּ אוֹ תוֹ  ּפ גוּ ם האיׁש  אוֹ תוֹ  ואז בּ הם, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוצ וֹ חקת

כּ תוּ ב, עליהם ה ּמ ל %, בּ קד0ת ׁש ּמ תקדּ ׁש ים (ישעיההצּ דּ יקים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
אתסו) וגו '. בּ ׁש בּ ּת וֹ  ׁש בּ ת  וּ מדּ י  בּ חדׁש וֹ  חדׁש  מ דּ י ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהיה

אׁש מדאי  ׁש ל בּ ספר וֹ  הּמ ל % ׁש ֹלמה גּ לּ ה  הלּ לוּ  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
טמאה מיני וחמ0ה מאוֹ ת וארבּ ע אלף בוֹ  וּ מצאנ וּ  ◌ָ◌ְ◌3◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל%,

אׁש  גּ לּ ה זה את אדם. בּ ני  בּ הם לּמ ל%ׁש נּ טמאים מדאי ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עינים, וּ סתוּ מי אטוּ מים ׁש כּ לּ ם אדם, לבני  להם אוֹ י ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְׁש ֹלמה .

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר הלימוד868 אייר סדר י ליום

צאתהלים מזמור | לחודש יט  | רביעי ספר 

עוֹ מדים הם אי% מ ׁש גּ יחים וֹלא ׁש וֹ מעים וֹלא י וֹ דעים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוֹלא
ׁש הרי  מסּת כּ לים. ואינם לפניהם, וּ רפ וּ אה  עצה והנּ ה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.
ׁש כּ תוּ ב  הּת וֹ רה, ׁש ל בּ עצה אלּ א להנּ צל יכ וֹ לים  אנׁש ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵאין

כג ) לילה.(דברים  מ ּק רה טהוֹ ר ֹלא אׁש ר איׁש  ב% יהיה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִכּ י 
בּ ארנוּ  והרי דּ וקא, לילה מּק רה דּ וקא, טהוֹ ר  יהיה ֹלא  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב ׁש כּ % הּק ד וֹ ׁש ה. הּת וֹ רה  בּ עצת הדּ ברים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
אֹלהיכם. ה ' אני  כּ י קדׁש ים והייתם והתקדּ ׁש ּת ם ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,

ּבּנׁשים יֹותר הם  ְִִֵֵַַָָה ּכׁשפים

וגו 'ֹלא רעה אלי ! יא)תא נּ ה רות]:(צא, חדש-מדרש רבּ י [זוהר ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הּט עם מה אוֹ נוֹ , כּ פר אי ׁש  י וֹ סי רבּ י  את ׁש אל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲעזריה

ׁש כּ תוּ ב בּ גּ ברים, וֹלא בּ נּ ׁש ים, י וֹ תר  הם כב )ה כּ ׁש פים (שמות ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
מכ0ף  כתוּ ב ו ֹלא תחיּ ה, ֹלא כּ תוּ ב מכ 0פה לוֹ , אמר  (תהלים? ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

רעה צא) אלי# תאנּ ה צד ֹלא זהוּ  רעה. א לּ א רע, כתוּ ב ֹלא . ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
ודּ אי. לאהל#הנּ קבה יקרב ֹלא הנּ קבהונגע וּ מן הזּ כר. זהוּ  - ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

זהוּ  לעוֹ לם . בּ אים  הרעים העסקים וכל הכּ ׁש פים, סוּ גי  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָכּ ל
ז)ׁש כּ תוּ ב  וּ מה(קהלת וגו'. הא0ה את מּמ ות  מר אני וּ מוֹ צא ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ידיה אסוּ רים כּ ל זּ ה אוֹ מר, אחד יהוֹ ׁש עיא. ורבּ י י נּ אי רבּ י  ? ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
מדּ ינ ּה  ינּ קה  ֹלא לידוֹ , מיּ ד ּה  מּמ נּ ה מקבּ ל אוֹ  בּ א0ה, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהנּ וֹ גע 
אסוּ רים ׁש כּ תוּ ב זהוּ  רע. ינּ קה ֹלא ליד יד ׁש נּ אמר גּ יהנּ ם, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ל 
נח ׁש  מיני כּ ל בּ אוֹ ת הנּ קבה מן אוֹ מר , ואחד ודּ אי . ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָידיה,
ׁש ֹּלא ידיה, ׁש אסוּ רים ואלמלא רעים. הרהוּ רים וכל ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוכ 0וּ ף
בּ כל  העוֹ לם  כּ ל וּ ממיתים הוֹ רגים היוּ  ה0מים, מן לּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְנוֹ תנים
ׁש היא הזּ כר, ׁש ל  בּ כּ ח אלּ א הנּ קבה  מתגּ בּ רת ואין וּ זמן. ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵעת
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האדם את להׁש בּ יע י וֹ דעת ׁש היא ׁש לּ וֹ , בּ עמקים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָׁש וֹ רה
רצ וֹ נּה . את ילהׁש לים להשלים(שהיא צריך והאדם  כישוף מיני  בכל ודעת  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

טמאה.וּ בּמ הרצונה) ׁש ל בּ ׁש ם עמּק ים, וּ בדברים בּ 0ם, ? ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌3◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌
וּ ׁש ניהם בּ זּ כר. והדּ ברים בּ ּה , ּת לוּ יים ה ּמ ע שׂ ים כּ ן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל
נמצאים ה כּ ׁש פים  מיני  כּ % וּ מ0וּ ם מהנּ קבה. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים

בּ זּ כר. ו ֹלא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַבּ נּ קבה,

וֹלאׁש נינוּ , נכּפ ה, - הן נדּ וֹ ת אם נׁש ים, ׁש ּת י  בּ ין הע וֹ בר ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
אוֹ  דּ ם סכּ נת דּ בר , ל וֹ  יּ עשוּ  ֹלא אם מגּ וּ פו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָתז וּ ז
בּ גוּ פוֹ  בּ וֹ  ׁש וֹ לט הרע  עין - נדּ וֹ ת  אינן  ואם  לוֹ . מז ּמ נת ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲהריגה
אחת ּפ עם ׁש מלאי, בּ ר בּ י  נחוּ ם ר בּ י ׁש ל זה כּ מוֹ  בּ ממוֹ נוֹ . ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְאוֹ 
ב וֹ , הסּת כּ ל וּ  נׁש ים. ׁש ּת י  בּ ין עבר  קסרין. ׁש ל  בּ כר % ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה

הּט עם מה וּ בממוֹ נוֹ . בּ גוּ פ וֹ  מיּ ד  ׁש אוֹ תּה והסּת כּ ן מ0וּ ם ? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ּת ּק נתוֹ  מה להזּ יק. ויכ וֹ לה עליהן, ׁש רתה רעה יאמררוּ ח ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌

ֹלא הּק ׁש ר, קׁש ירת את הסירי  דּ ּמ י , דּ ּמ י לכי, לכי  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָכּ %:
בּ אל , יתחיל בּ אל. ויס יּ ם בּ אל  יתחיל  כּ % ואחר  לי . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא

בּ אל ,(במדברכג )ׁש כּ תוּ ב ויסיּ ם מּמ צרים. מוֹ ציאוֹ  כּ י (שם)אל  ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יׁש גּ יח וֹלא לוֹ , ויל % אל. ּפ על מה עד וגו', בּ יעקב נח ׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹלא 
עוֹ לה והיה י שׂ ראל, לארץ מבּ בל  עוֹ לה היה הוּ נא רב ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו.
הוֹ לכת ׁש היתה א0ה אוֹ תּה  ראה אחד, לכפר  נקלע ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְל ׁש ם.
החזיר מרגליו. עפר ונטלה כּ תפיו, על מים זרקה ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו.
אצלי , כּ לוּ ם אין ׁש הרי  אחרי, וּ קחי  עשׂ י  לּה : ואמר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹראׁש וֹ 
ֹלא אמר : כּ % אחר  בּ דעּת %. בּ ל בּ וּ ל עלי % גוֹ זר אני ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲאבל 
היה. וכן  אחרים. אדם בּ ני  תהרגי ׁש ֹּלא בּ ׁש ביל אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש בילי,

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר הלימוד870 אייר סדר יא ליום

צאתהלים מזמור | לחודש יט  | רביעי ספר 

דּ רכי%:יא בּ כל לׁש מר% לּ � יצוּ ה מלאכיו ¤¨§¨§§¨§¦¨¤©§¨¨§©¦כּ י

כּ תוּ ב זה ועל וּ מתה. דבר, ידעה וֹלא דעּת ּה , (תהליםהתבּ לבּ לה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ אהל%.צא) יקרב ֹלא ונגע רעה אלי% תאנּ ה ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְֹלא

ׁשה ּוא הרע  יצר ע ּמֹו מזּדּמן מּיד לע ֹולם ּבא  ׁשאדם ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּבׁשעה
ּתמיד  לאדם ְְִֵַָָָָמקטרג

ל ׁש מר2ּכ י  לּ ! יצ וּ ה יא)מלאכיו וישלח:(צא, פ ' ח"א קס"ה :)[זוהר ](דף  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ּפ תח, יהוּ דה  רבּ י  וגו'. מלאכים יעקב  צא)ויּ ׁש לח  כּ י (תהלים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ אר וּ הוּ  זה ּפ ס וּ ק דּ רכי%. בּ כל  לׁש מר% לּ % יצ וּ ה ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיו

בּ ׁש ע  ׁש הרי  ע ּמ וֹ החברים, מזדּ ּמ ן מיּ ד לעוֹ לם , בּ א  ׁש אדם ה ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ּת מיד, לאדם  מקטרג ׁש הוּ א הרע ד )יצר (בראשית ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

רבץ  חּט את זה מי רבץ. ח ּט את גּ םל ּפ תח וכ; הרע. יצר זה  ? ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
חּט את, לוֹ  קרא נא)דּ וד מ0וּ ם(תהלים  תמיד, נגדּ י וחּט אתי  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

הזּ ה הרע ויצר  רבּ וֹ נוֹ , לפני  לחטא לאדם יוֹ ם כּ ל עוֹ שׂ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
הּט וֹ ב  ויצר לע וֹ למים, האדם ׁש נּ וֹ לד מיּ וֹ ם  האדם מבּ ן זז ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָֹלא 

לה ּט הר. ׁש בּ א מיּ וֹ ם לאדם לה ּט הר ?בּ א אדם בּ א וּ מתי ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ ׁש ניהם, האדם מזדּ וּ ג אז ׁש נים, ע שׂ רה ׁש ֹלׁש  בּ ן  אחד כּ ׁש ה וּ א ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ל שׂ מאל . הרע ויצר לימין, ט וֹ ב יצר מ7מאל. ואחד ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמיּ מין
עם ּת מיד נמצאים והם ממנּ ים, מּמ ׁש  מלאכים ׁש ני הם  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה
לפניו, נכ ּפ ה הרע  יצר אוֹ תוֹ  - להּט הר  אדם בּ ן בּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.
האדם את לׁש מר  מזדּ וּ גים וּ ׁש ניהם ה7מאל. על היּ מין ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש וֹ לט
לּ % יצוּ ה מלאכיו  כּ י  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ע וֹ שׂ ה. ׁש הוּ א דּ רכיו ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל

בּ כל  דּ רכי;.לׁש מר% ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
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ׁשּיס ּתּלקּו עד ה ּטֹוב  יצר מחנ ֹות  ּכל ׁשֹולטים  רּבים  זכ ּיֹותיו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻאם
הרע יצר מחנֹות  ֲֵֶַָָָּכל

לּ !ּכ י  יצוּ ה  יא)לׁש מר2מלאכיו  בא:(צא, פ ' ח"ב מ "א :)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ויּ אבק  - אּמ וֹ  מרחם ויצא הזּ ה לעוֹ לם אדם ׁש יּ בא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְוקדם
ׁש נּ אמר עפר  ׁש ל  אבק בּ אוֹ תוֹ  גּ בריאל, זה ע ּמ וֹ . ב )אי ׁש  (שם ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

אוֹ תוֹ  ולּמ ד האדמה. מן עפר האדם את אֹלהים  ה' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַויּ יצר
אוֹ תוֹ  ׁש לּ ּמ ד טוֹ ב , יצר  אחד  ויּ יצר, זה וּ מ0וּ ם ל ׁש וֹ ן, ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
נגע  כּ י  ׁש נּ אמר  עּמ וֹ , ׁש נּ אבק הרע יצר ואחד לׁש וֹ ן, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
ׁש לּ ּמ ד  לׁש וֹ ן ׁש בעים מּמ נּ וּ  וּ מצא הנּ ׁש ה, בּ גיד  יעקב יר % ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ כף
מלאכים, אר בּ עה ע ּמ וֹ  ירדוּ  זה כּ ל וקדם הּט וֹ ב. יצר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵאוֹ תוֹ 

בּ הם צא)ׁש נּ אמר זכוּ ת(תהלים ל וֹ  י ׁש  אם ל%. יצ וּ ה מלאכיו כּ י ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
מיכאל אחד - בּ זכוּ תאבוֹ ת גּ בריאל וה0ני  אברהם, בּ זכ וּ ת ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

והרביעי  יעקב, בּ זכ וּ ת נוּ ריאל עּמ וֹ  ׁש יּ וֹ רד וה0לי ׁש י ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
מעליו. הּט וֹ ב ויצר  הראׁש וֹ ן, אדם בּ זכ וּ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְרפאל

מ ׁש חית,ואם  ע וֹ ן, ארבּ עה: עּמ וֹ  הוֹ לכים - זכ וּ ת לוֹ  אין ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הבּ א. לעוֹ לם אוֹ תוֹ  לד וּ ן מעליהם הרע  ויצר וחמה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאף
הּט וֹ ב  יצר - צ דּ יק  ׁש וֹ פטוֹ . הרע יצר - ר ׁש ע ּפ ר ׁש וּ ה, ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
בּ ינוֹ ני , הוּ א  אם ולכן ׁש וֹ פטוֹ . וזה זה - בּ ינוֹ ני  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְׁש וֹ פטוֹ .
וזה זה הרע, יצר ׁש הוּ א וסמא"ל טוֹ ב, יצר  ׁש ה וּ א ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ בריאל 
מלאכים ארבּ עה יסוֹ דוֹ ת , אר בּ עה י ׁש  אדם ׁש בּ כל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְׁש וֹ פטוֹ .
מיּ מין : ארבּ עה מ7מאל. וארבּ עה מיּ מין, עּמ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְי וֹ רדים
מ 7מאל : ואר בּ עה נוּ ריא"ל. רפא"ל, גּ בריא"ל, ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמיכא"ל ,
י וֹ רד  מטטרוֹ "ן  הגּ וּ ף מצּ ד  וחמ "ה. א"ף מ ׁש חי "ת, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָעוֹ "ן,
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אר בּ עה בּ וֹ  ׁש אין אדם ואין מ7מאל. וסמא"ל מיּ מין , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָעליו
האר בּ עה מתחילים כּ % בּ וֹ , ׁש יּ קדּ ים היסוֹ ד  כּ פי  אבל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְיסוֹ דוֹ ת,
ואחריו  מיכא"ל , מקדּ ים - ארי"ה ׁש לּ וֹ  הּמ זּ ל אם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ .

- ׁש וֹ "ר  מזּ לוֹ  ואם רפא"ל. ואחריו נ וּ ריא"ל, ואחריו ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ בריא"ל,
ואחריו  נוּ ריא"ל , ואחריו מיכא"ל , ואחריו גּ בריא"ל, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ים
מיכא"ל , ואחריו נוּ ריא"ל, מק דּ ים - נׁש "ר מזּ ל וֹ  ואם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְרפא"ל.

מקדּ ים - אדם מזּ לוֹ  ואם רפא"ל. ואחריו גּ בריא"ל , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְואחריו
נוּ ריא"ל . ואחריו גּ בריא"ל, ואחריו מיכא"ל , ואחריו ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְרפא"ל,
הם ׁש לּ וֹ  הּפ נים כּ ל  מיכאל, ׁש ל מצּ ד ימין, ׁש ּמ צּ ד  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תם

גּ וֹ מל  זה ואדם לבנים, ּפ נים חסדים, גּ מיל וּ ת בּ על ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים,
בּ הפ%, - ֹלא ואם בּ ּת וֹ רה. הׁש ּת דּ ל אם  וחכם, חסיד ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶחסד ,
עם ׁש ֹּלא  חסד. בּ וֹ  אין ט ּפ ׁש , גּ זלן, הרע, יצר  ׁש ל ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 

דּ ין, ׁש לּ וֹ  הּפ נים  ארבּ עת גּ בריאל, ׁש ל מצד  חסיד . ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
מּת ר ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  בּ הם , וּ מתגּ רה הר ׁש עים, על הדּ ין ◌ָ◌3◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
חטא, ירא בּ יצר וֹ , גּ בּ וֹ ר הזּ ה. בּ עוֹ לם בּ רׁש עים ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהתגּ רוֹ ת

מצּ ד  בּ הפ% בּ תלמוּ דוֹ . וגבּ וֹ ר בּ ּת וֹ רה יתעּס ק  אם דּ יּ ן , ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
גּ בּ וֹ ר להם, קׁש ה דּ ין בּ צּ דּ יקים, מתגּ רה - הרע יצר ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ל 

יר אינוֹ  א וֹ ת ּה , לעשׂ וֹ ת אד ּמ ים,בּ עברה פניו וגוֹ ני  חטא, א ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌3◌ִ◌

וֹלא הרבּ ה, רחמן אינוֹ  נׁש "ר ׁש ּמ זּ ל וֹ  מי  דּ מים. ׁש וֹ פ% ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵעשׂ ו
הּט וֹ בוֹ ת בּ ּמ דּ וֹ ת ה ּט וֹ ב  בּ יּ צר  בּ ינוֹ ני  אלּ א הרבּ ה, ה דּ ין ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
לבנים ּפ נים ולוֹ  הרע וֹ ת, בּ ּמ דּ וֹ ת הרע בּ יּ צר וּ בינוֹ ני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ ,

מדּ וֹ ת מכּ ל כּ ל וּ ל הּט וֹ ב, מצּ ד אדם, ׁש ּמ זּ לוֹ  מי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌3◌ֲ◌ַואד ּמ ים.
בּ כל  ממ לּ א חטא, ירא בּ ּת וֹ רה, וגבּ וֹ ר  וחכם חסיד ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָטוֹ בוֹ ת ,
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ממלּ א הרע יצר  ׁש ל וּ מ צּ ד ׁש חוֹ רים. ּפ ניו וגוֹ ן טוֹ בוֹ ת , ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמדּ וֹ ת
עליו  ׁש וֹ לטים רבּ ים, האדם חטאי ואם הרעוֹ ת. הּמ דּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 
מחנוֹ ת כּ ל מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ סּת לּ קים עד הרע, היּ צר ׁש ל  הּמ חנוֹ ת ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
מחנוֹ תיו. וכל  סמא"ל את איבריו על וּ ממלי% הּט וֹ ב, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ צר 

עד ואם  הּט וֹ ב , יצר מחנוֹ ת כּ ל ׁש וֹ לטים ר בּ ים, זכיּ וֹ תיו ְ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
איבריו  כּ ל על  וּ ממלי % הרע, יצר  מחנוֹ ת כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ סּת לּ קוּ 
יהו"ה. ׁש ם עליו ׁש וֹ לט זמן בּ אוֹ תוֹ  הּט וֹ ב. היּ צר  ׁש ל ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חנוֹ ת
מימינוֹ  עליו עוֹ מדים ה0מים צבא בּ ינוֹ ני, הוּ א ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְואם
לחוֹ בה, משׂ מאילים ואלּ וּ  לזכוּ ת, מימינים אלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִוּ מ7מאלוֹ .
יראה לעוֹ לם הּמ ׁש נה, בּ עלי ּפ רׁש וּ ה ולכן גּ וֹ בר. - ׁש אלּ ים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מי 

בּ וֹ . ּת לוּ י  כּ לּ וֹ  העוֹ לם  כּ ל כּ אלּ וּ  עצמוֹ  ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם

אפּלּו מצוֹות  ּובלא  ת ֹורה ּבלא  מצּוי האדם יהא ׁשּלא  ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֹֹֹצריְך
אחת ַַָָׁשעה 

לּ !ּכ י  יצוּ ה יא)לׁש מר2מלאכיו  רות:(צא , חדש-מדרש קג .)[זוהר ](דף ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ואמר, יוּ דאי  ר בּ י  ו)ּפ תח בּ ית%(דברים מזזוֹ ת על וּ כתבּת ם ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ֵ◌ֶ◌
הּט עם מה כּ תוּ ב, מזזוֹ ת י שׂ ראל ,וּ בׁש ערי %. אׁש ריהם אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ ׁש כבּ ם וּ בלכּת ם, בּ ׁש בּת ם בּ מצווֹ ת, ּת מיד מצ יּ נים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
וּ ב ׁש כבּ % בדּ ר% וּ בלכּת % בּ בית% בּ ׁש בּת % ׁש כּ תוּ ב ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוּ בקוּ מם,
כּ די  וּ במצווֹ ת, בּ תוֹ רה מע ּט רים י שׂ ראל  וׁש יּ הי וּ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְוּ בקוּ מ%.
בּ ה' הדּ בקים ואּת ם ׁש כּ תוּ ב הוּ א, בּ ר וּ % בּ ּק דוֹ ׁש  תמיד  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ דבּ ק וּ 
נזּ וֹ ק  אינוֹ  בּ קוֹ נוֹ , הדּ בק  וכל  היּ וֹ ם. כּ לּ כם חיּ ים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌3◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱאֹלהיכם

מל  ׁש 0ני אלּ א עוֹ ד, וֹלא  לאדם,לעוֹ לם. לוֹ  מלוּ ין ה0רת אכי ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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רגל%:יב בּ אבן ּת גּ ף ּפ ן י)אוּ נ% כּ ּפ ים ׁש חליגעל על ©©©¦¦¨§¤¦Ÿ¨¤¤©§¤©©©

ותנּ ין: כּ פיר ּת רמס ּת דר� ואפלּ טהוּ ידופתן חׁש ק בי כּ י ¨¤¤¦§Ÿ¦§Ÿ§¦§©¦¦¦¨©©£©§¥

ׁש מי: ידע כּ י אנכיטואשׂ גּ בהוּ  עּמ וֹ  ואענהוּ  יקראני £©§¥¦¨©§¦¦§¨¥¦§¤¡¥¦¨Ÿ¦

ׁש כּ תוּ ב בּ שׂ מאל וֹ , ואחד בּ ימינוֹ  צא)אחד מלאכיו (תהלים  כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּת מיד  ׁש אם אלּ א עוֹ ד, וֹלא דּ רכי ;. בּ כל ל ׁש מר ; לּ % ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְיצוּ ה
ׁש וֹ מר, לוֹ  נעשׂ ה  ה וּ א  בּ רוּ % ׁש הּק דוֹ ׁש  כּ ביכוֹ ל  בּ מצוה, ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָמצוּ י 

קכא)ׁש נּ אמר ה וּ א(שם בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה מה ׁש מר %. ?ה' ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עוֹ מד  והוּ א לפניו, וּ מעמידוֹ  בּ ימינ וֹ , ההוֹ ל % מלא% ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵנוֹ טל 
ׁש ה וּ א הּמ לא% ואוֹ תוֹ  ימינ%. יד  עד צלּ % ה' ׁש נּ אמר  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מוֹ ,
מיּ מין  ה וּ א  בּ רוּ % והּק דוֹ ׁש  האדם, אחרי מעמידוֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִמ7מאלוֹ ,
להזּ יק  יוּ כל מי צדדיו, מכּ ל  נׁש מר האדם  נמצא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִוּ מ7מאל.

וּ בֹלא א וֹ ת וֹ . ת וֹ רה בּ ֹלא מצוּ י האדם יהא ׁש ֹּלא צרי# כּ ן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל 
אחת  ׁש עה  אפלּ וּ  ׁש וֹ מר וֹ מצו וֹ ת הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  בּ ביתוֹ  . ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

והאדם  מבּ פנים.מבּ חוּ ץ , ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ה ּקּב"ה ׁשהרי חלקם אׁשרי - ורצ ֹון  לב  ּומכּונים ׁשּיֹודעים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא ּלה
מזּמן  ה ּוא  לֹו ׁשּקֹוראים ּבׁשעה  ּכנג ּדם  ּומזּמן אליהם  ְְְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָֻֻקרֹוב

אצלם ה ּוא  ּבצרה  ׁשהם ּבׁשעה  ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָאליהם 

וגו'ּכ י ואפ לּ טהוּ  חׁש ק יד )בי  חקת:(צא , פ' ח"ג קפ"ד.)[זוהר אמר](דף ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
מי  כּ ל וּ ראה, בּ א דּ בר . לגלּ וֹ ת צרי% כּ אן ׁש מעוֹ ן, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
בּ ודּ אי  זה כּ ראוּ י, דּ ברים וּ לס דּ ר  כּ ראוּ י  מעשׂ ה לסדּ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ דע
עליוֹ נים דּ ברים להמׁש י % הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  את ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְמעוֹ רר

להם)(ואם ׁש ּמ כׁש רים. יכשר  לא כּ %,לא , אם להם. הכ ׁש ר  וֹלא . ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
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ואכבּ דהוּ : אחלּ צהוּ  אשׂ בּ יעהוּ טזבצרה ימים אר� §¨¨£©§¥©£©§¥Ÿ¤¨¦©§¦¥
בּ יׁש וּ עתי: ¦¨¦¥§©§ואראהוּ 

מה דּ ברים, וּ לסדּ ר מעשׂ ה לסדּ ר י וֹ דעים העוֹ לם ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
וי וֹ דעים והּמ עשׂ ה, הדּ בר ע ּק ר ׁש יּ וֹ דעים הצּ דּ יקים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲחׁש יבוּ ת

כּ % כּ ל יוֹ דעים ׁש ֹּלא האחרים מאלּ וּ  י וֹ תר  ורצוֹ ן לב ?לכוּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ס דּ וּ ר אלּ א זה, כּ ל הּמ עשׂ ה עּק ר יוֹ דעים ׁש ֹּלא אלּ ה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ תפי  ׁש אחר מׁש יכוּ ת עליהם מוֹ ׁש כים י וֹ תר , וֹלא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא
ואלּ ה נקרא. ׁש הׁש גּ חה בּ אויר, טס ׁש ֹּלא הוּ א בּ ר וּ % ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
מ ּמ קוֹ ם בּ רכוֹ ת מוֹ ציאים ורצוֹ ן, לב וּ מכ וּ נים ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ דעים
י ׁש ר בּ דר% וה0רׁש ים הגּ זעים  בּ כל  וי וֹ צאים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חׁש בה,
הּק דוֹ ׁש  וׁש ם ותח ּת וֹ נים, עלי וֹ נים ׁש ּמ תבּ רכים עד ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

ה ׁש הרי חלקם, אׁש רי ידם. על ה וּ אמתבּ ר% בּ רוּ % ּק דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מז ּמ ן  הוּ א לוֹ  ׁש ּק וֹ ראים בּ ׁש עה כּ נגדּ ם. וּ מזּמ ן אליהם ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָקרוֹ ב
אוֹ תם מכבּ ד הוּ א אצלם. הוּ א  בּ צרה ׁש הם בּ ׁש עה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאליהם.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הבּ א. וּ בע וֹ לם ה זּ ה  צא)בּ עוֹ לם בי (תהלים כּ י ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ׁש מי . ידע כּ י אשׂ גּ בהוּ  ואפלּ טהוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָח ׁש ק

קדֹוׁש ׁשם  הינּו ּוׁשּתים ארּבעים - ב "י מ"בּכ"י  ְְְִִִִֵַַַָָ

וגו 'ּכ י ואפלּ טהוּ  ח ׁש ק יד )בי  קדמאה:(צא, תקונא חדש (דף[זוהר ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

בּ עלי ]קל"ו:) בּ ארוּ  ועליה חכמה, ּפ ליאוֹ ת נתיבוֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְל"ב
ועשׂ ר והנּ תיבוֹ ת. הּמ אמר וֹ ת  כּ ל  בּ ּה  וכלל בּ בּ ת, נגע ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּק בּ לה
ׁש רמז  וּ ׁש ּת ים ארבּ עים  הן נתיבוֹ ת וּ ׁש ּת ים וּ ׁש ֹלׁש ים  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָהאמירוֹ ת
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ּפ געים. ׁש ל בּ ׁש יר מׁש ה ואפלּ טהוּ בּ הם חׁש ק ב 'י כּ "י כּ 'י . ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
החזקה יד הגּ דוֹ לה יד נקראת ׁש בּ הם וּ ׁש ּת ים. אר בּ עים - ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִב"י 

רמה. ◌ָ◌ָ◌ָיד

f
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ה$בּ ת:אצב ליוֹ ם ׁש יר להדוֹ תבמזמוֹ ר טוֹ ב ¦§¦§©©¨§Ÿ

גדולים נסים  לראות

השבת ליום שיר  א)מזמור צב]:(צב, לפרק תהלים  אל[שימוש
הארץ  לה' צרה , ביום ה' יענך אחסר, לא רועי  ה' נקמות,
קדרה קח  לגדולה לעלות מסוגלים לתודה, מזמור ומלואה,
אלו עליה ואמור וגפנים, הדס  בה ותן מיא יתה ומלא  חדשה
המים  מאותן  משח  ואח "כ המים, מאותן ותרחץ ג"פ המזמורים

נסים ותראה צפון לצד לה' והתפלל ופניך  גדולים.גופך

IIתהלים IIשימוש

אמר ֹו ּומי  ׁשּבת ׁשל  זה  ׁשירה ּפרק ׁשבח ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמפרׁש

ה)ּב תמזמ וֹ ר  לי וֹ ם  א)ׁש יר תרומה:(צב, פ' ח"ב קל"ח.)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ׁש גּ רׁש  בּ ׁש עה אוֹ ת ּה  אמר הראׁש וֹ ן  אדם  הזּ וֹ  ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת
עדן  עליו ,מגּ ן  והגנּ ה ׁש בּ ת אתוּ באה החברים, וּ בארוּ ה . ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

יוֹ ם העלי וֹ ן, הע וֹ לם את הּת חּת וֹ ן העוֹ לם מ ׁש בּ ח הזּ וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת

בו) מזמוֹ ר(שהכל וזהוּ  ׁש לּ וֹ . ׁש ה0לוֹ ם הּמ ל% ׁש בּ ת, כּ לּ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌3◌ֶׁש הוּ א
- ה0בּ ת לי וֹ ם ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  אוֹ תוֹ , אמר מי  כתוּ ב  וֹלא ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִׁש יר ,
זה בּ ין מה ׁש בּ ת. וזוֹ  ׁש בּ ת זוֹ  העליוֹ נה. ה0בּ ת העליוֹ ן, ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם

ע לזה ׁש ל ׁש בּ ת זוֹ  סתם ׁש בּ ת א לּ א זוֹ ? ה0בּ ת י וֹ ם ׁש בּ ת. רב  ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
לילה. וזה יוֹ ם זה ׁש לּ מעלה. לא)ׁש בּ ת י שׂ ראל (שמות  בני וׁש מר וּ  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

נקבה. ׁש ל  סוֹ ד לילה, הרי - ה 0בּ ת כ )את יוֹ ם(שם את זכוֹ ר ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ה 0בּ ת. ליוֹ ם ׁש יר  מזמוֹ ר ולכן זכר . ׁש ל סוֹ ד י וֹ ם, הרי - ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַה0בּ ת 
וּ בא ב 0ם עוֹ לה הּת ח ּת וֹ ן  ׁש העוֹ לם מקוֹ מוֹ ת, בּ כ ּמ ה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָוּ מצאנוּ 

וּ כמוֹ  מׁש ה, אל ויּ קרא - זה כּ מוֹ  כד )סתם, אמר(שמות מׁש ה ואל ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר הלימוד878 אייר סדר יג  ליום

צבתהלים מזמור  | לחודש  יט | רביעי ספר 

בּ וֹ , עוֹ לה וֹלא נסּת ר ׁש ם כּ לּ ם ה'. אל מ0וּ ם(והכל )(אלא)עלה ֲ◌ֵ◌ֶ◌3◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
עוֹ לה ֹלא הוּ א העליוֹ נה  הדּ ר גּ ה ואל עליוֹ נה , דּ רגּ ה בּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ֹלא זה ועל ה0מׁש , בּ אוֹ ר  בּ יּ וֹ ם עוֹ לה ֹלא  הּמ נוֹ רה אוֹ ר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַב0ם.

כּ בוֹ ד ׁש היא ה0בּ ת, ּת ׁש בּ חוֹ ת אלּ ה וכל ב 0ם. השבת,עוֹ לה (יום ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
תשבחת) היּ מים.שהיא ׁש אר כּ ל  על עליוֹ נה  ּת ׁש בּ חת היא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהיּ וֹ ם,

בעטרות להתעטר  עולה שהיא שבת, של בתקון  התקינו התשבחות אלו (וכל 

הימים) שאר  כל על  קדושים  מקומות .עליונות,

מ ּמׁש הׁשּבת  ליֹום  - הּׁשּבת לי ֹום  ׁשיר ְְְִִַַַַַָָָמזמֹור

ה)ּב תמזמוֹ ר ליוֹ ם א)ׁש יר מות:(צב , אחרי  פ' ח"ג ע"ט:)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

כּ תוּ ב ׁש מעוֹ ן, רבּ י  סו)אמר חדׁש (ישעיה מדּ י  והיה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌
בּ זה זה ׁש קוּ ל לּמ ה בּ ׁש בּ ּת וֹ . ׁש בּ ת וּ מדּ י  הכּ ל בּ חד ׁש וֹ  אלּ א ? ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֹ

זה עם זה ׁש ל ושׂ מחה זה, עם מזדּ וּ ג זה עוֹ לה. אחת ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דר גּ ה
חדות זוֹ הי  אז  הּק דוֹ ׁש , העּת יק כּ ׁש ּמ תגּ לּ ה אלּ א נמצאת, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹלא 

כּ תוּ ב וׁש נינוּ , צב )ה כּ ל. ליוֹ ם(תהלים ה0בּ ת, לי וֹ ם ׁש יר מזמוֹ ר  ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌
נמצאת אזי הוּ א, בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ ׁש בּ ח ה0בח מּמ ׁש . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה0בּ ת 
והזּ וּ וּ ג התגּ לּ ה, הע ּת יק ׁש הרי מּת וֹ ספת. וּ נׁש מה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה,

◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיז דּ ּמ ן.

וא ֹומר מׁשּבח  הּׁשביעי ְְְְִִֵֵַַַויֹום

ה)ּב תמזמוֹ ר  ליוֹ ם  א)ׁש יר בראשית:(צב , פ' חדש כב.)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה וּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  יׁש ב ֹלא רב, אמר  יהוּ דה רב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאמר
אמר כּ סאוֹ . על וי ׁש ב ונתעלּ ה ׁש בּ ת  ׁש בּ א עד כב וֹ דוֹ , כּ ּס א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַעל 
ויהיה. הוה היה י ׁש ב העוֹ לם  ׁש נּ ברא קדם והרי  י וֹ סי, רבּ י  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַל וֹ 
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עליוֹ ן:�ליהו� לׁש מ% בּ בּ קרג וּ לזּמ ר להגּ יד ©Ÿ̈§©¥§¦§¤§§©¦©Ÿ¤

ה וּ א מּמ ׁש  כבוֹ ד וֹ  כּ ּס א ׁש על לנוּ  מׁש מיע אם  יהוּ דה , רבּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מי  היה ֹלא הע וֹ לם נברא ׁש ֹּלא עד ׁש נינוּ , כּ % אלּ א ֹלא. -ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש בּ ר כּ יון אוֹ תוֹ . ויכּ יר הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  את עוֹ למוֹ ,ׁש יּ קלּ ס  א  ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
את וּ ברא צבאם, וכל ה0מים הּק דׁש , וח יּ וֹ ת הּמ לאכים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָבּ רא
היה ֹלא ועדין וּ לפאר וֹ . ליוֹ צרם לׁש בּ ח  מוּ כנים וכ לּ ם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
ר נּ ה וּ פצחוּ  כלּ ם, וׁש קטוּ  ׁש בּ ת ׁש נּ כנס  עד  לפניו, וׁש בח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְפאר
כבוֹ ד וֹ . כּ ּס א על יׁש ב ואז והּת חּת וֹ נים, העליוֹ נים ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש בחה 

כּ בוֹ ד וֹ  את ׁש יּ כּ יר  מי  היה אזי לכבוֹ ד וֹ .(בוראו)כּ לוֹ מר, ויׁש בּ ח ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ה וּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לפני  וקלּ וּ ס  ׁש בח ל% אין יהוּ דה, ר בּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר
לוֹ  מׁש בּ חים כּ לּ ם ותחּת וֹ נים העלי וֹ נים  ׁש בּ ת ׁש ל ׁש בחוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְכּ מ וֹ 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ל וֹ , מ ׁש בּ ח מּמ ׁש  ה0בּ ת ׁש ל  י וֹ מוֹ  ואפלּ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד ,

לב ) ה 0בּ ת.(תהלים  לי וֹ ם ׁש יר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמזמ וֹ ר 

ידע ּתי  לא ואני ה ּתׁשּובה  ּכח וחזק ּגדל לׁשּבחזה ּו התחיל  ! ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹ
הּׁשּבת לי ֹום ׁשיר מזמ ֹור ואמר ּפתח  ל ֹו ּולהֹודֹות  ְְְְְִִִַַַַָָָלרּבֹונ ֹו

ְלהֹוד ֹותט ֹוב 

וגו 'טוֹ ב ליהוה ב )להד וֹ ת בראשית:(צב , פ' ח"א נד:)[זוהר כּ יון ](דף ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ה וּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לוֹ  מחל מנּ שׂ וֹ א , עוֹ ני  גּ דוֹ ל קין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
ונד  נע ל וֹ  ואמר  בּ התחלה עליו ׁש גּ זר מ0וּ ם מענׁש וֹ . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲחצי 
קין  ויּ צא ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ לבדּ וֹ . בּ נוֹ ד נׁש אר ועכ ׁש ו בארץ, ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה 
להיוֹ ת בּ ׁש ביל היה  ה ' מ לּ פני  ׁש כּ ׁש יּ צא כּ לוֹ מר, וגו'. ה' ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני
לוֹ  אמר ה ', מלּ פני קין כּ ׁש יּ צא אמר וּ , ועוֹ ד נע . וֹלא בּ ארץ ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָנד 
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בּ לּ ילוֹ ת: ואמוּ נת% עליד חסדּ % נבל ועלי עשׂ וֹ ר עלי ©§¤¤¡¨§©¥£¥¨©£¥¨¤£¥

דּ ינ% על נּ עשׂ ה מה  בּ ני , כּ בראדם: אבּ א, קין: ל וֹ  אמר  ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לוֹ : אמר בּ לבדּ וֹ . בּ נוֹ ד  הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  לי ׁש ּמ חל ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִהתבּ 7רּת י

ה וּ א אמרהיא% לפניו. והוֹ דיתי ׁש חטאתי  מ0וּ ם ל וֹ : אמר  ? ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ידע ּת יאדם: ֹלא ואני  הּת ׁש וּ בה כּ ח  וחזק גּ דל זהוּ  !?וכי ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ל וֹ  וּ להוֹ דוֹ ת  לר בּ וֹ נ וֹ  ל ׁש בּ ח ואמר התחיל ּפ תח צב ). (תהלים ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
טוֹ ב  כּ לוֹ מר , לה '. להוֹ דוֹ ת טוֹ ב ה0בּ ת ליוֹ ם ׁש יר  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

וּ להתודּ  ול ׁש וּ ב כאן לׁש בּ ח עד ה וּ א. בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  לפני  וֹ ת ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
התוספתא.

עמקּו מאד בראׁשית . מע ׂשה זה  - ה ' מע ׂשיְך ּגדל ּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹמה 
ת ֹורה סתרי א ּלּו - ְְְִֵֵֶַָמח ׁשבתיְך

וגו 'ט וֹ ב ליהוה ב )להדוֹ ת בראשית:(צב , פ' חדש יא :)[זוהר רבּ י ](דף  ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב  אמר , צב )לוי מאד(תהלים  ה' מעשׂ י # גּ דלוּ  מה  ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֹ

מחׁש בתי# בראׁש ית,עמקוּ  מעשׂ ה  זה - ה' מעשׂ י% גּ דלוּ  מה  . ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
- מחׁש בתי % עמק וּ  מאד הוּ א. בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ׁש ל מעשׂ יו ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם

תוֹ רה. סתרי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ 

ּבּלילֹות ואמ ּונת ָך חסּדָך ּבּבקר ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָֹלהּגיד

וגו'ואמוּ נת 2 ג)ּב לּ ילוֹ ת בראשית:(צב , פ' ח"א  לו.)[זוהר ו ּת ּק ח](דף ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌
וגרמ וּ  ל וֹ , ונתנה ענבים  ׁש ּס חטה ׁש נינוּ  הרי  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִמּפ ריוֹ ,
אילן  וה וּ א  הּמ ות, ׁש וֹ רה בּ וֹ  זה אילן ׁש הרי העוֹ לם. לכל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָמות
טוֹ עמים העוֹ לם  בּ ני כּ ל ׁש וֹ לטת, וּ כׁש היא בּ לּ ילה. ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש 0וֹ לט

אוֹ  אלּ א מות. ל ּה טעם ונוֹ תנים מקדּ ימים האמוּ נה בּ ני תם ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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בּ כנּ וֹ ר: יהו�ההגּ יוֹ ן שׂ ּמ חּת ני בּ פעל%�כּ י ¦¨§¦¦¦©§©¦§Ÿ̈§¨¢¤

ארנּ ן: ידי% יהו�ובּ מעשׂ י מעשׂ י% גּ דלוּ  �מה §©£¥¨¤£©¥©¨§©£¤§Ÿ̈

הנּ פׁש וֹ ת חוֹ זר וֹ ת  בּ פ ּק דוֹ ן, ׁש ה וּ א וּ בגלל  בּ פּק דוֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַנפ ׁש ם
זה ועל  צב )למק וֹ מם, בּ לּ ילוֹ ת (תהלים כּ ת וּ ב.ואמוּ נת# ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

לדוד  הּקּב"ה  אֹותם והעלה  ׁשנים ׁשבעים מאדם ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָָָָָוגרע ּו

וגו 'ּכ י  ּב פעל2 יהוה ה)שׂ ּמ ח ּת ני  בראשית:(צב, פ' ח"א  (דף[זוהר ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌

יצחק,]נה .) רבּ י אמר  לדמיּ וֹ תיו. - אדם ּת וֹ לדת ספר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶזה
דּ וֹ ר וֹ ת אוֹ תם כּ ל ׁש ל דּ מיּ וֹ ת לאדם  הוּ א בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶהראה
ׁש עתידים העוֹ לם וּ מלכי  העוֹ לם חכמי וכל לעוֹ לם , ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ באוּ 

י שׂ ראל  על ׁש נּ וֹ לדלעמד  י שׂ ראל  מל # דּ וד את לראוֹ ת הגּ יע . ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
לוֹ , אמר ׁש לּ י [אמר]וּ מת. ׁש בעים[אוסיף ]מה0נים לוֹ  אלוה ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם והעלה ׁש נים ׁש בעים מאדם וגרעוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש נים.
ואמר , דּ וד ׁש בּ ח זה ועל לדוד . הוּ א צב )בּ ר וּ % כּ י(תהלים ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ארנּ ן  ידי # בּ מעשׂ י  בּ פעל# ה' חדוהשׂ ּמ חּת ני לי גרם מי  . ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל [הזה]בּ ע וֹ לם פעלוֹ  ׁש הוּ א הראׁש וֹ ן  אדם זה וּ  ּפ על%, ? ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌

ידיו  מע שׂ ה ודם, בּ שׂ ר ׁש ל פעלוֹ  ו ֹלא הוּ א, בּ ר וּ % ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אוֹ תם גּ רעוּ  זה ועל  אדם. מבּ ני וֹלא הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 

מא מאדם ׁש נים  בּ הם.ׁש בעים להתק יּ ם ל וֹ  ׁש הי וּ  ׁש נים לף ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
עד  ודוֹ ר, דּ וֹ ר חכמי כּ ל הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  ל וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוהראה
ושׂ מח. ׁש לּ וֹ  תוֹ רה וראה עקיבא, רבּ י ׁש ל לד וֹ ר וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הגּ יע

ואמר, ּפ תח והתעצּ ב. מיתתוֹ  קלט )ראה יּ קר וּ (תהלים מה ולי  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌
מה אל  ראׁש יהם.רעי% עצמוּ  ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
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מחׁש בתי%: עמקוּ  ֹלאזמאד וּ כסיל ידע ֹלא בּ ער איׁש  §Ÿ¨§©§§Ÿ¤¦©©¥¨§¦

ולא יֹודעים  ולא  מ ׁשּגיחים  ׁשּלא הע ֹולם  ּבני א ֹותם  טּפׁשים ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹּכּמה 
ּבע ֹולם ע ֹומדים הם מה  על ה ּקּב"ה ּדרכי את  לדעת  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָמס ּתּכלים

ּבּתֹורה ע ֹוסקים לא  ּכי ט ּפׁשּותם, לדעת? א ֹותם  מע ּכב  ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹמי

ידעאי ׁש  ֹלא  ז)ּב ער מות:(צב, אחרי פ' ח"ג ע "ה :)[זוהר בּ פעם](דף ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
נכנס  ׁש מעוֹ ן, רבּ י אל הוֹ ל% אבּ א רבּ י היה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת

ודוֹ ר ׁש  יוֹ ׁש ב ׁש היה אוֹ תוֹ  מצא צב )לעיר וֹ , בּ ער(תהלים אי ׁש  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ידע  ֹלא בּ ער אי ׁש  זּ את. את יבין  ֹלא וּ כסיל ידע כּ ּמ הֹלא וגו ', ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וֹלא י וֹ דעים וֹלא מ ׁש גּ יחים ׁש ֹּלא העוֹ לם בּ ני אוֹ תם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִטּפ ׁש ים
הם מה על הוּ א בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  דּ רכי  את לדעת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ לים

לדעת אוֹ תם מעכּ ב  מי  בּ עוֹ לם, ֹלאעוֹ מדים כּ י טּפ ׁש וּ תם , ? ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ רכי  את י וֹ דעים  הי וּ  בּ ּת וֹ רה, עוֹ סקים ׁש אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ סקים

הוּ א. בּ רוּ % זּ את הּק דוֹ ׁש  את יבין ֹלא מתבּ וֹ נן וּ כסיל ׁש ֹּלא , ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ עוֹ לם. זּ את ׁש ל ההנהגוֹ ת  יוֹ דע  גב )וֹלא  על  את(שאף ׁש דּ ן ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

לבני  ׁש ּמ גּ יעים הזּ וֹ  זּ את ׁש ל דּ יניה את ורוֹ אים בּ דיניו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
החיּ בים הרׁש עים על מגּ יעים וֹלא צ דּ יקים, ׁש הם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

ׁש כּ תוּ ב הּת וֹ רה , דּ ברי  על עשׂ בׁש עוֹ ברים כּ מוֹ  רׁש עים  בּ פרוֹ ח ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
צדדיו, בּ כל אוֹ תוֹ  יוֹ ר ׁש ים הם הזּ ה העוֹ לם ׁש את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוגו'.
ׁש דּ וד  ואלמלא הזּ ה. בּ עוֹ לם אליהם מ גּ יעים ֹלא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהדּ ינים 
ׁש כּ תוּ ב  י וֹ דעים , היינוּ  ֹלא הכּ תוּ ב, בּ סוֹ ף אוֹ תוֹ  הוֹ דיע ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל%

עד עדי  עפרלה-מדם וׁש יּ היוּ  הע וֹ לם, מאוֹ תוֹ  להׁש מידם , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  הצּ דּ יקים, רגלי  ג )ּת חת כּ י (מלאכי  ר ׁש עים ועּס וֹ תם ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

רגליכם. כּ ּפ וֹ ת ּת חת אפר ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִיהי וּ 
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זאת: את כּ לחיבין ויּ ציצוּ  עשׂ ב כּ מוֹ  רׁש עים בּ פרח ¨¦¤Ÿ¦§Ÿ©§¨¦§¥¤©¨¦¨

עד: עדי לה$מדם און לעלםטּפ עלי מרוֹ ם ואּת ה Ÿ£¥¨¤§¦¨§¨£¥©§©¨¨§Ÿ¨

יהו�י:�יהו� איבי% הנּ ה הנּ ה�כּ י כּ י §Ÿ̈¦¦¥Ÿ§¤§Ÿ̈¦¦¥

עם רגזֹו מאריְך הּוא  ּברּוְך ׁשה ּקדֹוׁש על ּבזה  אחר ס ֹוד  י ׁש ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָע ֹוד
ה ּזה ּבע ֹולם  ְִֶַָָָָהרׁשעים 

עשׂ בבּ פרח  ּכ מוֹ  ח)ר ׁש עים פקודי:(צב , פ' ח"ב רכ "ג :)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ואמר , צב )ּפ תח ויּ ציצוּ (תהלים ע שׂ ב כּ מוֹ  ר ׁש עים בּ פרח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
עד עדי  לה-מדם און ּפ עלי אבל כּ ל  ּפ רׁש וּ הוּ . הזּ ה הּפ סוּ ק . ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌

בּ יבׁש  ׁש ה וּ א  הזּ ה כּ עשׂ ב עשׂ ב, כּ מוֹ  ר ׁש עים בּ פרח וּ ראה, ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א 
יבׁש  ואוֹ תוֹ  ּפ וֹ רח, הוּ א מים בּ וֹ  כּ ׁש 0וֹ רים יבׁש , והוּ א ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ
אוֹ תם אלּ א מעלה וֹלא מחד ׁש , ׁש צּ ץ קצוּ ץ  ה זּ ה  וּ כאילן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵּפ וֹ רח.
ֹלא וּ לעוֹ למים ׁש עוֹ לים, ענפים ׁש הם זה, וּ לצד זה לצד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְּפ ארוֹ ת
זה וכל  אילן, להי וֹ ת בּ ראׁש וֹ נה ׁש היה כּ פי אילן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶעוֹ לה

וּ מהכּ ל . מה0רׁש ים  לעקרם עד, עדי ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלה 0מדם

רגזוֹ עוֹ ד מארי% הוּ א בּ רוּ % ׁש הּק דוֹ ׁש  על  בּ זה, אחר ס וֹ ד ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵיׁש 
ה וּ א הזּ ה ׁש הע וֹ לם מ0וּ ם הזּ ה, בּ עוֹ לם הרׁש עים  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִעם
וה וּ א הּק ד0ה. צד ה וּ א  הבּ א והעוֹ לם האחר, הצּ ד ׁש ל ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵחלק 
ׁש ל  הכּ ב וֹ ד בּ עטרת בוֹ  יהיוּ  ׁש הצּ דּ יקים הצּ דּ יקים, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵחלק 
צד  זה זה . כּ נגד זה עוֹ מדים הלּ לוּ  הצּ דדים וּ ׁש ני ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִרבּ וֹ נם.
וזה לצּ דּ יקים, עוֹ מד זה ׁש ּט מא. האחר הצּ ד  וזה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַהּק ד 0ה,
להם ׁש אין הצּ דּ יקים אׁש רי זה. כּ נגד  זה והכּ ל לרׁש עים. ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵעוֹ מד 

הבּ א. בּ ע וֹ לם אלּ א הזּ ה, בּ ע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק
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און: ּפ עלי כּ ל יתּפ רדוּ  יאבדוּ  כּ ראיםיאאיבי% וּת רם Ÿ§¤Ÿ¥¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤©¨¤¦§¥

רענן: ׁש מן בּ  בּ ֹּלתי בּ קּ מיםיבקרני ׁש וּ רי בּ  עיני וּת בּ ט ©§¦©¦§¤¤©£¨©©¥¥¦§¨©¨¦

אזני: ּת ׁש מענה מרעים כּ ארזיגעלי יפרח כּ ּת מר צדּ יק ¨©§¥¦¦§©§¨¨§¨©¦©¨¨¦§¨§¤¤

ישׂ גּ ה: יהו�ידבּ לּ בנוֹ ן בּ בית בּ חצרוֹ ת�ׁש תוּ לים ©§¨¦§¤§¦§¥§Ÿ̈§©§

ּכְך אף - רב  זמן עד ע ֹולה  לא  א ֹותֹו ׁשּגֹוזרים ּכיון ּתמר ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹמה 
רב זמן עד  ּתח ּתיו אחר ע ֹולה  לא  הע ֹולם מן ׁשאבד ּכיון ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹצּדיק

יפרחצדּ יק  יג)ּכ ּת מר לך:(צב , לך פ' ח"א  פב.)[זוהר יצחק ](דף  רבּ י  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
צ דּ יק  הּק יׁש  מה מ ּפ ני יפרח, כּ ּת מר  צ דּ יק ואמר , ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח

-לתמר רב זמן עד  עוֹ לה  ֹלא אוֹ תוֹ  ׁש גּ וֹ זרים כּ יון ּת מר  מה ? ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ּת חּת יו  אחר עוֹ לה ֹלא העוֹ לם, מן ׁש אבד כּ יון צדּ יק , כּ % ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַאף
- יפרח כּ ּת מר גּ ם. כּ % אף - ישׂ גּ ה בּ לּ בנ וֹ ן כּ ארז רב. זמן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַעד 
עוֹ לה ֹלא הצּ דּ יק  כּ % אף וּ נקבה, זכר  אלּ א עוֹ לה ֹלא ּת מר  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַמה
ׁש אברהם כּ מוֹ  צדּ קת, והנּ קבה צדּ יק הזּ כר וּ נקבה. זכר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

יושׂ רה. בּ לּ בנוֹ ן הכּ ל שׂ גּ ה כּ ארז על עליוֹ ן  בּ לּ בנוֹ ן  הארז מה - ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֹ
הכּ ל  על עליוֹ ן הוּ א הצּ דּ יק כּ % אף  - ּת חּת יו י וֹ ׁש בים ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
אחד , צדּ יק על  א לּ א עוֹ מד אינוֹ  והעוֹ לם ּת חּת יו. י וֹ ׁש בים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

י)ׁש כּ תוּ ב  ע וֹ מד ,(משלי  העוֹ לם ועליו עוֹ לם. יסוֹ ד  וצדּ יק ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש על  ׁש נינוּ  והרי אמר, יהוּ דה ר בּ י  נׁש ּת ל. ועליו  נסמ%, ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בגללוֹ 

כּ כּ תוּ ב עוֹ מד, העוֹ לם עּמ וּ דים ט )ׁש בעה עּמ וּ דיה(שם חצבה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אבל ודּ אי , הוּ א כּ % יוֹ סי , רבּ י ל וֹ  אמר האחרים[כאן]ׁש בעה. כּ ל  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

וזה צדּ יק, והוּ א העוֹ לם, ׁש ל סמ% ׁש הוּ א עוֹ מדים , הם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַבּ 0ביעי
העולם]מ ׁש קה העוֹ לם[את את הכל]וּ מרוה ועליו [מן לכּ ל , וזן ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌
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ג )כּ תוּ ב יאכל וּ ,(ישעיה מעלליהם פרי  כּ י  טוֹ ב כּ י  צדּ יק אמר וּ  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌
קמה)וכתוּ ב אמר(תהלים מע שׂ יו. כּ ל על  ורחמיו לכּ ל ה' טוֹ ב ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌

כּ תוּ ב הרי יצחק, ב )רבּ י  להׁש קוֹ ת(בראשית מעדן יצא  ונהר  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌
מׁש קה והוּ א עליו עוֹ מד ׁש העוֹ לם  העּמ וּ ד  הוּ א זה הגּ ן. ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶאת

הּפ ר וֹ ת[העדן]לגּ ן  וכל פר וֹ ת . עוֹ שׂ ה וּ מּמ נּ וּ  מּמ נּ וּ , נׁש קה והגּ ן , ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
הּת וֹ רה. ׁש ל הּק יּ וּ ם העוֹ לם, ׁש ל הּק יּ וּ ם והם בּ עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּפ וֹ רחים

הם  בּ רוּ #?וּ מי  הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  מעשׂ יו ּפ רי  ׁש הם הצּ דּ יקים נ ׁש מוֹ ת ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עוֹ ל וֹ ת.הוּ א  הצּ דּ יקים נ ׁש מוֹ ת ולילה לילה בּ כל כּ % וּ מ0וּ ם .ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

להׁש ּת עׁש ע  העדן לגן בּ א הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  הלּ ילה, ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש נּ חלק
בּ מי  בּ עוֹ לםבּ הם . ׁש ּמ דוֹ רם אוֹ תם בּ ין בּ כלּ ם. יוֹ סי , ר בּ י  אמר ? ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌3◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ כלּ ם הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ מדוֹ רם ׁש יּ וֹ ׁש בים אוֹ תם וּ בין ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַההוּ א,
הלּ ילה. בּ חצ וֹ ת הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמ ׁש ּת עׁש ע

הּמׁשיח מלְך ׁשל לזמּנֹו - ה ' ּבבית  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשת ּולים 

יפרח צדּ יק יג)ּכ ּת מר ויקרא:(צב , פ ' ח"ג  ט"ז .)[זוהר רבּ י ](דף ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אלעזר רבּ י  נכנס  ׁש מעוֹ ן. ר בּ י לפני י וֹ ׁש ב היה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאבּ א 

כתוּ ב ׁש מעוֹ ן , ר בּ י  אמר  צב )בּ נוֹ . יפרח (תהלים כּ ּת מר צדּ יק ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ ּת מר זּ ה מה כּ ּת מר, צדּ יק ׁש ל וגו'. האילנוֹ ת מכּ ל  ׁש הרי ? ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ל ׁש בעים ׁש עוֹ לה תמר כּ מוֹ  לפרח ׁש ּמ תעכּ ב מי אין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
כּ ּת מר הּט עם מה מעיד ,ׁש נים. ׁש ה כּ תוּ ב גּ ב על אף אלּ א ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

יפרח, כּ ּת מר צ דּ יק  אבל  לגלּ וֹ ת. רוֹ צים אין  כּ לּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌3◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
למק וֹ מּה  ׁש כינה ׁש בה ֹלא ׁש הרי בּ בל, גּ לוּ ת על  נאמר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶזה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש נה . ׁש בעים לסוֹ ף כט )אלּ א מ ֹלאת(ירמיה לפי כּ י  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
יפרח, כּ ּת מר  צדּ יק וזהוּ  אתכם . אפקד ׁש נה ׁש בעים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְלבבל
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ׁש ניםטויפריחוּ :'אֹלהינוּ  דּ  בּ שׂ יבה ינוּ בוּ ן עוֹ ד ¡¥©§¦§§¥¨§¥¦

יהיוּ : יהו�טזורעננּ ים יׁש ר כּ י וֹלא�להגּ יד צוּ רי §©£©¦¦§§©¦¦¨¨§Ÿ̈¦§

בּ וֹ :(עלתה) ¨¨§©עולתה

בּ ר וּ % ה ּק דוֹ ׁש  זה  - צדּ יק ׁש נה. לׁש בעים וּ נקבה זכר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ לה
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יא)הוּ א, וכתוּ ב (תהלים אהב. צדקות ה' צ דּ יק  כּ י  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ה) וכתוּ ב (שמות הצּ דּ יק. ג )ה' ט וֹ ב.(ישעיה כּ י  צדּ יק אמרוּ  ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ארז ּכ ארז  זּ ה מה י שׂ גּ ה. הוּ א,בּ לּ בנ וֹ ן בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  זה ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ ארזים. בּ חוּ ר השלם)ׁש כּ תוּ ב יעקב  של כסא על  (שיושב  ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ׁש עליו  ׁש לּ מעלה, העדן וזהוּ  ודּ אי , בּ לּ בנוֹ ן ישׂ גּ ה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ לּ בנוֹ ן
סד )כּ תוּ ב בּ אוֹ תוֹ (שם הזּ ה והארז זוּ לת%. אֹלהים ראתה ֹלא עין ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

הזּ ה הארז כּ מוֹ  הוּ א האחר וֹ נה בּ גּ ל וּ ת וזה ישׂ גּ ה. עלי וֹ ן ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
ה וּ א בּ קיּ וּ מוֹ  ׁש עוֹ מד עד ׁש עוֹ לה וּ מ0עה לעלוֹ ת. ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעכּ ב
והארז  ה יּ וֹ ם. בּ אוֹ ר  צל ׁש עוֹ שׂ ה  עד  האחר היּ וֹ ם וּ תחלּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְי וֹ ם,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה ּמ ים, ׁש ל  בּ עדּ וּ ן  אלּ א ע וֹ לה כד )ֹלא (במדבר ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
י וֹ צא ׁש ּמ 0ם י שׂ גּ ה. בּ לּ בנוֹ ן  ארז כּ % מים. עלי הּמ עין כּ ארזים ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הוּ א, בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  זה וארז להׁש ק וֹ ת. הּמ ים ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהנּ הר
ה)ׁש כּ תוּ ב כּ ארזים.(שיר  ה'בּ חוּ ר  בּ בית ׁש ל ׁש תוּ לים לזמנּ וֹ  - ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

הּמ ׁש יח. יפריחוּ מל% אֹלהינוּ  הּמ תים.בּ חצרוֹ ת  בּ תחיּ ת ע וֹ ד- ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
בּ שׂ יבה  חרב.ינ וּ ב וּ ן יּמ צא  ׁש העוֹ לם י וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  דּ ׁש נים - ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
יהיוּ  ׁש כּ תוּ בורעננּ ים לאחר סו)- החדׁש ים(ישעיה ה0מים  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ואז, החד ׁש ה. קד )והארץ וכל (תהלים  כּ תוּ ב. בּ מע שׂ יו ה' י שׂ מח  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ל ּמ ה צב )?כּ % בּ וֹ (תהלים עולתה ו ֹלא צוּ רי ה' יׁש ר  כּ י  .להגּ יד  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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יהו��יהו�אצג לבׁש  לבׁש  גּ אוּ ת �מל� §Ÿ̈¨¨¥¨¥¨¥§Ÿ̈

ּת ּמ וֹ ט: בּ ל ּת בל ּת כּ וֹ ן אף התאזּ ר כּ סא%בעז נכוֹ ן Ÿ¦§©¨©¦¥¥©¦¨¦§£

אּת ה: מעוֹ לם יהו�ג מאז נהרוֹ ת נשׂ אוּ �נשׂ אוּ  ¥¨¥¨¨¨¨§§¨§Ÿ̈¨§

דּ כים: נהרוֹ ת ישׂ אוּ  קוֹ לם רבּ יםד נהרוֹ ת מים מקּ לוֹ ת §¨¨¦§§¨¨§¨¦Ÿ©¦©¦

דינו  בעל לנצח 

לבש גאות מלך א)ה' צג]:(צג, לפרק תהלים לנצח[שימוש לאמרו  טוב
דינו . בעל

IIתהלים IIשימוש

הע ֹולם התּבּׂשם  אז סיני הר על ּתֹורה יׂשראל ׁשּקּבל ּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכיון
וארץ ׁשמים ְְְִִֶַַָָָוהתקּימּו

וגו 'ה ' לבׁש  גּ אוּ ת א)מל! יתרו:(צג, פ' ח"ב צ"ד.)[זוהר כּ יון ](דף ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
העוֹ לם, התבּ 7ם אז סיני, הר  על  ּת וֹ רה י שׂ ראל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּק בּ ל וּ 
וּ מּט ה, מעלה הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ונוֹ דע וארץ, ׁש מים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקיּ מוּ 

כּ תוּ ב , י וֹ ם אוֹ תוֹ  ועל  הכּ ל. על בּ כבוֹ ד וֹ  צג )והתעלּ ה ה'(תהלים  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רה, אלּ א עז ואין התאזּ ר. עז  ה' לב ׁש  לבׁש  גּ א וּ ת ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָמל%

כט )ׁש נּ אמר ב0ל וֹ ם.(שם עּמ וֹ  את  יבר% ה' יּת ן לעּמ וֹ  עז ה' ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ואמן. אמן לעוֹ לם ה' ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ %

וא "ו  ׁשהם  - מּדֹות לי"ג אב  ְְִֵֵֶָּבגי"א 

וגו'נשׂ א וּ  קוֹ לם נהרוֹ ת נשׂ אוּ  ה' ג)נהרוֹ ת ספרא :(צג , חדש [זוהר ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

קי"ח.)תנינא לי שׂ ראל ](דף  ּת היה ּת וֹ רה האחר וֹ נה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַוּ בגּ אלּ ה
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הנּ אמן , הר וֹ עה בּ %, ׁש נּ אמר  ׁש ה יּ ם, על (שם)כּ מוֹ  בּ ּס וּ ף וּת שׂ ם ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
בּ % נאמר גּ א לּ ה, ׁש ל  דּ ר גּ ה ימים , פ"ו בּ ס וֹ 'ף היאר . ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְשׂ פת
העּמ וּ ד  הּת וֹ רה, אוֹ ר ׁש הוּ א היאר , שׂ פת על בּ ּס וּ ף ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַוּת שׂ ם
ׁש היוּ  הּט ּפ וֹ ת אלּ וּ  הזּ מן  בּ אוֹ תוֹ  ה0כינה. שׂ פתוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי .

בּ הם נאמר הלכוֹ ת, ּפ סקי  ׁש הן מהּס לע, צג )יוֹ צאוֹ ת (תהלים ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ווי"ם ׁש ני עם עוֹ לוֹ ת צר"י , ׁש הן טּפ וֹ ת ׁש ּת י  ה'. נהרוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָנשׂ א וּ 
ס גּ וֹ לּת א, ׁש היא העלי וֹ נה, הנּ קדּ ה ואוֹ תּה  נהרוֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְונע שׂ ים

ה וּ א מקוֹ ם בּ איזה ועליּ תוֹ  כּ נפיהם. על אלּ וּ התעלּ תה אלּ א ? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
נקראוּ  ה ּמ ל % ׁש ל הבּ ת מ צּ ד ואּמ א. א בּ א הם נהר וֹ ת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני

ויּ יצר, בּ הם ׁש נּ אמר כו)טּפ וֹ ת, עוֹ למים.(ישעיה צוּ ר ה' בּ יּה  כּ י  ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מּמ ּט ה הם הּמ ל% בּ ת ׁש ל העוֹ למוֹ ת דּ ּק ים. עוֹ למ וֹ ת ׁש ני ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִציּ ר 
נשׂ אוּ  זה וּ מ0וּ ם נהרוֹ ת, נקראוּ  האמצעי העּמ וּ ד  מצּ ד ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.

למי  גּ בּ יהםנהר וֹ ת . על כּ ת"ר אוֹ תוֹ  מעלים סגּ וֹ לּת א, לאוֹ תּה  ? ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
וּ מ סגּ וֹ ל ּת א, כּ וֹ לל  להיוֹ ת י י כתרים,י בּ ׁש ֹלׁש ה בּ וֹ  תעּט רת ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הם וכ% גּ בּ יהן. על  ּת וֹ רה וכתר  מלכ וּ ת, וכתר  כּ הנּ ה כּ תר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הם
רמוּ זים ווי"ם ו ׁש ֹלׁש  י וֹ די"ם וׁש ֹלׁש  ו'ו 'ו' נהרוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
אבּ א ׁש הם ׁש נים ו'יּ ט. ו'יּ בא ו'יּ ּס ע ׁש הם  תב וֹ ת ראׁש י  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש ֹלׁש ה

כּ נפיהם. על כּ תר מעלים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואּמ א 

נשׂ אוּ נשׂ אוּ  נאמר עליהם  גּ ב וּ רה, חסד הם קוֹ לם. נהר וֹ ת  ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌
קוֹ לם מי  קוֹ לם. הּס וֹ ד נהרוֹ ת וזה האמצעי , הע ּמ וּ ד ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בּ ק 0וּ ר נקדּ וֹ ת ׁש ֹלׁש  כּ וֹ ללת ה0לׁש לת למעלה. ׁש וּ רק ◌ִ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ֶׁש ל 
נאמר ׁש עליו האמצעי , העּמ וּ ד  ׁש ל  ב )אחד  ואנכי (ירמיה ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌

אמת. זרע כּ ֹּלה שׂ וֹ רק דּ כים נטעּת י % נהר וֹ ת  נצחישׂ אוּ  הם , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌3◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
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נקדּ ה ׁש היא סגּ וֹ ל , והם י שׂ אוּ , אלּ א נשׂ אוּ , כתוּ ב ֹלא ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהוֹ ד .
רגלים, ּת חת ׁש כינה ׁש צּ דּ יק למּט ה, נק דּ ה היא ה0כינה, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  צפוֹ ן. יר כּ תי מח)ׁש הם נוֹ ף (תהלים יפה  ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אמת, ירכי ּת חת וד' נקדּ ה כּ ׁש היא וגו '. הארץ  כּ ל ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְמשׂ וֹ שׂ 
דּ כים, צדּ יק  ׁש ל מצּ ד ונקראת נמוּ %. הר ציּ וֹ ן, הר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת
כּ בוֹ ד  ׁש ם  בּ רוּ % ׁש הן אוֹ תיּ וֹ ת מכ"ד כּ ל וּ ל דּ % י"ם . ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַדּ "%
נקראת ים נכלם . דּ % י ׁש ב אל  וּ בהם ועד, לעוֹ לם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמלכ וּ תוֹ 
ׁש כּ לוּ לוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת מחמ0ים כּ לוּ לה העליוֹ נה , האם ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד 
בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  את ׁש ּמ יחדים הראׁש וֹ ן בּ ּפ ס וּ ק ׁש מע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּק ריאת
כּ ה ויּ פן וּ בהם אחד. ה' אֹלהינ וּ  ה' ישׂ ראל ׁש מע  ּפ עמים, ֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַהוּ א
על  נקדּ ה היא העלי וֹ נה האם ׁש ל  וּ מצּ ד ה ּמ צרי . את ויּ % ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָוכה

בּ ּה  נאמר  וכעת רב . מל% קרית א)כּ נפיהם, רבּ תי (איכה העיר  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
כּ אלמנה. היתה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעם

ספירוֹ ת,קוּ ם  ׁש ׁש  כּ וֹ לל ו ' הוּ א ׁש אּת ה האמצעי, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד
קוּ ם ּת חּת וֹ נה. כּ "ה וּ בין עלי וֹ נה כּ "ה בּ ין אחוּ ז ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
ה0כינה ׁש הם ׁש לּ %, הּק רב בּ כלי מצרי , ׁש הוּ א סמא"ל, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵאצל 
הּמ קלע  העליוֹ נה, וה0כינה הּת חּת וֹ ן. הּמ קלע ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ נה,

נאמר ׁש עליו כה)העלי וֹ ן, א יקלּ ענּ ה(שמואל איבי% נפ ׁש  ואת ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ יבי% נפ ׁש  מי הּק לע. כּ ף א ׁש תבּ תוֹ % נחׁש  מות סם ? ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

קוּ ם הרים. בּ ׁש בעה וּ בעלּה  סלעים, בּ ׁש בעה ׁש ּמ קנּ נת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְזנוּ נים,
וה ּס לעים ההרים את לׁש בּ ר  בּ הרים ׁש הסּת לּ ק וּ  ׁש לּ % ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָבּ אבנים

הנּ ח ׁש  נאמר ׁש ל ׁש לּ % ההרים וּ ב ׁש ביל  צג ), נשׂ אוּ (תהלים  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ה'. בּ וֹ .נהרוֹ ת כּ לוּ ל  ׁש הכּ ל  ההוּ א ינּ שׂ א, גּ יא כּ ל וּ בהם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌
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יהו� בּ ּמ רוֹ ם אדּ יר ים מׁש בּ רי :�אדּ ירים ©¦¦¦§§¥¨©¦©¨§Ÿ̈

יהו�ה קדׁש  נאוה לבית% מאד נאמנוּ  �עדתי% ¥Ÿ¤¤¤§§Ÿ§¥§©£¨Ÿ¤§Ÿ̈

ימים: ¦¨¤Ÿ§לאר�

בּ וֹ  ׁש נּ אמר  הנּ אמן הרוֹ עה לד )וזה בגּ י .(דברים אתוֹ  ויּ ק בּ ר  ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ַ◌
נאמר ס)ׁש בּ ׁש בילוֹ  ונׁש מתוֹ (תהלים מלח. בּ גיא אד וֹ ם את ויּ % ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ צד"י  צפוֹ נה מׁש ה ּת וֹ רת ת' אבגית"ץ . מן בּ גּ י "א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְגנוּ זה 
טוֹ ב  הוּ א מ0ם הבּ א, העוֹ לם מצּ ד ארכּ ה ׁש צּ די ץ '. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
וא"ו, ׁש הם מדּ וֹ ת, לי"ג אב בּ גי "א הבּ א. לע וֹ לם ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַל צּ דּ יקים
גּ בוּ רה, רי "ו  חסד . ע"ב רי "ו . ע "ב ויּ עבר ּפ ניו. על ה' ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עבר
ׁש ל  היּ ם מן ל וֹ  לקרע עתיד וּ בוֹ  היּ ם, מן שט"ן קר"ע ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש בּ וֹ 
ה וּ א יהו "ה, ׁש בּ וֹ  מדּ וֹ ת, לי "ג אב הוּ א  החסד  וּ מצּ ד  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.
וּ מּט ה הבּ ינוֹ נים על  בּ וֹ  וּ מארי % אּפ ים, אר% האמצעי ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד 

חסד . כּ לּפ י  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם 

להם ועׂשית ׁשּבהם מהרּבּוי הע ֹולם את מכּסים היּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמים
אחד  מקֹום  אל  אחד ּכּלם בצמצ ּום  ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֻׁשּיתּכּנס ּו

וגו'מּק לוֹ ת רּב ים ד )מים בראשית:(צג , פ' חדש טז :)[זוהר דּ בר](דף ִ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
א)אחר , מּת חת(בראשית הּמ ים י ּק ווּ  אֹלהים ויּ אמר ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌

כּ ׁש אמר רבּ ים, מים מּק ל וֹ ת ּפ תח, רבּ י אחד , מקוֹ ם אל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
היוּ  אחד, בּ מקוֹ ם ׁש יּ תכּ נּ סוּ  לּמ ים ה וּ א  בּ רוּ % ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
יצחק, ר בּ י אמר למעלה. ונת גּ אוּ  וּ לכאן , לכאן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְמׁש וֹ טטים
והיוּ  בהם, כנוּ סה ׁש היתה הארץ, את  הּמ ים נטלוּ  הזּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ 0עה
אלּ א כּ %, ֹלא הוּ א, בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  להם אמר אוֹ תּה . ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְמכּס ים
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ׁש היּ בּ ׁש ה מׁש מע היּ בּ ׁש ה . ותראה אחד מקוֹ ם אל כלּ כם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ִהכּ נסוּ 
יבּ ׁש ה, כתוּ ב  ֹלא הּמ ים. בּ ין לחוּ ת, בּ לי ארץ, מּק דם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 
וּ מׁש מיעים וי וֹ רדים, גּ וֹ בהים הוֹ לכים הּמ ים  והיוּ  היּ בּ ׁש ה. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

ה וּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  בּ הם ׁש גּ ער עד ה0מים, לסוֹ ף ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָקוֹ לם
קוֹ לם ע ּת ה ועד הּמ ים, התכּ נּ סוּ ת היא וׁש ם לּת הוֹ ם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהכניסם
בּ ּמ קוֹ ם ׁש ם גּ וֹ בהים וּ כׁש הם יּמ ים. להם וקרא ׁש וֹ כ%, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵאינוֹ 

מיּ ראת החוּ צה יוֹ צאים ואין ויוֹ רדים ּת קּפ ם, נׁש בּ ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַההוּ א,
אד  ׁש ל ׁש כּ תוּ בּת קּפ וֹ  זהוּ  אדּ יר(שם)וֹ נם. ים מׁש בּ רי אדּ ירים ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ה'. ◌ָ◌ַבּ ּמ ר וֹ ם

אחריו אמר  כּ ת וּ ב מה כּ ן, ואם יוֹ סי, נאמנוּ (שם)?ר בּ י עדתי% ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
ל ּפ סוּ ק  זה ּפ סוּ ק ר וֹ צה מה ּק דׁש . נאוה לבית% ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְמאד

עוֹ לם,ׁש לּ מעלה ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  דּ וד: אמר יצחק, רבּ י אמר  ? ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

עליהם להעיד  אמת הם בראׁש ית, בּ מעשׂ ה ׁש עשׂ ית ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָהעד וּ ת
י וֹ ם, בּ כל ברא ׁש ית בּ מעשׂ ה הּמ עיד  כּ ל  ׁש נינוּ , ׁש הרי י וֹ ם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל
ה וּ א אּת ה דּ וד, ואמר הבּ א. העוֹ לם בּ ן ׁש הוּ א לוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3מבטח
מכּס ים הי וּ  וה ּמ ים הּמ ים, את וע שׂ ית העוֹ לם, כּ ל את ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ית

בצמצוּ ם ׁש יּ תכּ נּ סוּ  להם ועשׂ ית ׁש בּ הם, מהרבּ וּ י  העוֹ לם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאת
ׁש 0כינת% מלּ פני %, רצוֹ ן  יהי כּ % אחד. מקוֹ ם אל  אחד ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3כּ לּ ם
ׁש יּ וֹ תר בּ בית%, אוֹ תּה  ׁש ּת צמצם כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל מלאה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

וֹלא ּק דׁש , נאוה לבית% ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש ם. להי וֹ ת הוּ א ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָראוּ י
ימים. לאר% אלּ א מוּ עט, ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלזמן

f
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נקמוֹ אצד יהו�אל הוֹ פיע:�ת נקמוֹ ת אל ¥§¨§Ÿ̈¥§¨¦©

גּ אים:ב על גּ מוּ ל הׁש ב הארץ ׁש פט עדג הנּ שׂ א ¦¨¥Ÿ¥¨¨¤¨¥§©¥¦©
יהו� רׁש עים יעֹלזוּ :�מתי רׁש עים מתי עד ¨©§¨¦§Ÿ̈©¨©§¨¦©£

און:ד  ּפ עלי כּ ל יתאּמ רוּ  עתק ידבּ רוּ  עּמ %היבּ יעוּ  ©¦§©§¨¨¦§©§¨Ÿ£¥¨¤©§
יענּ וּ :�יהו� ונחלת% יהרגוּ וידכּ אוּ  וגר אלמנה §Ÿ̈§©§§©£¨§§©©§¨¨§¥©£Ÿ

ירצּ חוּ : אֹלהיזויתוֹ מים יבין וֹלא יּ ּה  יראה ֹלא ויּ אמרוּ  ¦¦§©¥©Ÿ§¦§¤¨§¨¦¡¥

לך  מעיק  שונאך אם 

נקמות א)אל צד ]:(צד , לפרק תהלים טוב[שימוש ומזמור המזמור זה
לאוירא בשפרפירא ופוק גרמיך  דכי לך  מעיק סנאך אי  להודות.
יתיה וצלי צפונית מזרחית פניך ויהיו  שני  ביום לבונה בפומך והב 
א"ל מזמורים אלו של ושם רברבין. נסין חמי  ואת ביום זמנין ז'
מלפניך  רצון  יהי  אמור. המזמורים אלו  שתגמור  ולאחר טו "ב. קנ"א

ותכניע שתשפיל  טו"ב  קנ"א פלונית )א"ל בן הראנו(פלוני וכן אויבי
השלום  עליו  רבינו  משה  אויב את והשפלת שהכנעת כשם נסים
מעל הקטורת  כריח תפלתי ותעלה  השירות אלו לפניך  כשהתפלל

המזבח .

IIתהלים IIשימוש

את אדם ּבן יּתן ׁשּלא  - ּבׂשרְך את לחטיא  ּפיְך את  ּתּתן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאל
קדׁש ּבׂשר א ֹות ֹו להחטיא  ויגרם רע  להרהּור להביא  ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹֹּפיו

הּקדׁש ּברית  ּבֹו ְִֶֶַָֹׁשחת ּום

וגו'ו יּ אמרוּ  יּ ּה  יראה ז)ֹלא  הזוהר :(צד, ספר הקדמת ח.)[זוהר ](דף  ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
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כּ %, אמר  הזּ קן המנוּ נא ה)רב לחטיא (קהלת  ּפ י# את ּת ּת ן  אל ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
רע  להרהוּ ר להביא ּפ יו את אדם בּ ן י ּת ן  ׁש ֹּלא - בּ שׂ ר # ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאת 

הּק ד בּ רית בּ וֹ  ׁש חתוּ ם קד ׁש  בּ שׂ ר  אוֹ תוֹ  להחטיא ׁש אםׁש ויגרם , ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌
הגּ יה נּ ם על  ממנּ ה וא וֹ תוֹ  לגּ יהנּ ם. אוֹ תוֹ  מוֹ ׁש כים כּ %, ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶעוֹ שׂ ה
אּת וֹ , יחד חבּ לה מלאכי ׁש ל  ר בּ וֹ א וֹ ת  וכּמ ה ׁש מוֹ , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָדּ וּ מ"ה
הּק דׁש  בּ רית ׁש 0מר וּ  אוֹ תם וכל הגּ יהנּ ם, ּפ תח על  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְוע וֹ מד
בּ ׁש עה הּמ ל%, דּ וד אליהם. לקרב רׁש וּ ת לוֹ  אין הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
לפני  דוּ מ"ה עלה ׁש עה בּ א וֹ ת ּה  ּפ חד. מעשׂ ה, אוֹ תוֹ  ל וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ּק רה
בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב העוֹ לם, רבּ וֹ ן לוֹ : ואמר  ה וּ א , בּ ר וּ % ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

כ ) וכתוּ ב(ויקרא  אי ׁש , אׁש ת את ינאף אׁש ר יח)ואי ׁש  ואל (שם ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
מהוּ  בּ ערוה בּ רית ׁש ּק לקל דּ וד  וכוּ '. עמית% דינו)אׁש ת (מה ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הּק דׁש  וּ ברית הוּ א, צדּ יק דּ וד  הוּ א: בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מיּ וֹ ם ׁש בע בּ ת ל וֹ  ׁש ּמ זּמ נת גּ לוּ י  לפני ׁש הרי עוֹ מד, ּת ּק וּ נוֹ  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַעל 

העוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא 

גלוּ י אמר ֹלא לפניו - גּ לוּ י לפני % אם ועוֹ ד לוֹ : לוֹ : אמר ! ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ל ּק רב, ׁש עוֹ לים א לּ וּ  כּ ל ׁש הרי 0היה, מה היה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְבּ הּת ר 
אם לוֹ : אמר בּ גט. א ׁש ּת וֹ  ׁש ּפ וֹ טר  עד מהם אחד עוֹ לה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹלא 
לוֹ : אמר  ח כּ ה. וֹלא חד ׁש ים, ׁש ֹלׁש ה לח כּ וֹ ת לוֹ  היה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ %,
וגלוּ י  מעבּ רת , ׁש היא ׁש חוֹ ׁש ׁש ים  בּ מקוֹ ם ה דּ בר עוֹ מד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַבּ ּמ ה
חת וּ ם ׁש מי ׁש הרי מע וֹ לם, אליה קרב ֹלא ׁש אוּ ריּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְלפני
עּמ וֹ , חתוּ ם ׁש מי  אוּ ריּ הוּ . וכתוּ ב אוּ ר יּ ה, כּ תוּ ב לעדוּ ת. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְבּ ת וֹ כוֹ 
מה זה העוֹ לם , רבּ וֹ ן לוֹ : אמר  לעוֹ למים. בּ ּה  ׁש ּמ ׁש  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
לפניו  עּמ ּה , ׁש כב ֹלא ׁש אוּ ריּ ה גּ ל וּ י לפני% אם - ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌0ֶאמרּת 
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גּ לוּ י  ועוֹ ד ,האם חדׁש ים. ׁש ֹלׁש ה לּה  לחכּ וֹ ת ל וֹ  היה ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌
לוֹ  ׁש לח לּמ ה אז עּמ ּה , ׁש כב ֹלא ׁש ּמ עוֹ לם ידע ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִאם

ׁש כּ תוּ ב  אׁש ּת וֹ , עם לׁש ּמ ׁש  עליו וצוּ ה  ב דּ וד (שמואל  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ידע,יא) ֹלא ודּ אי  לוֹ : אמר  רגלי%. וּ רחץ  לבית% ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵרד 
חדׁש ים ארבּ עה ׁש הרי  חדׁש ים, מ0ֹלׁש ה יוֹ תר חכּ ה ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
דּ וד  העביר בּ ניסן  וחמ0ה בּ עשׂ רים למדנ וּ , ׁש כּ % ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָהי וּ ,

ׁש בּ סיון, ימים בּ ׁש בעה י וֹ אב עם והיוּ  ישׂ ראל, בּ כל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְכּ ר וּ ז
ׁש  ׁש הוּ  עּמ וֹ ן. בּ ני ארץ  והׁש חיתוּ  ּת ּמ וּ ז והלכוּ  סיון ם ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

0היה מה היה בּ אל וּ ל ואר בּ עה וּ בעשׂ רים ואלוּ ל, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ָאב

בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לוֹ  מחל הכּ ּפ וּ רים וּ בי וֹ ם ׁש בע , בּ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִעם
כּ רוּ ז, העבר בּ אדר  בּ ׁש בעה אוֹ מרים ויׁש  חטא. אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵהוּ א
היה בּ אלוּ ל עשׂ ר וּ בחמ0ה בּ א יּ ר , עשׂ ר  בּ חמ0ה ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתכּ נּ סוּ 

התבּ 7ר  הכּ ּפ וּ רים וּ ביוֹ ם ׁש בע , בּ ת עם 0היה (שםמה ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
תמ וּ תיב ) ֹלא זּ ה מה תמ וּ ת . ֹלא חּט את% העביר ה' ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַגּ ם

הרי  העוֹ לם , ר בּ וֹ ן דּ וּ מה: אמר דּ וּ מה. בּ יד תמוּ ת ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹלא 

ואמר  ּפ יו ּפ תח  ׁש הוּ א אליו, לי י ׁש  אחד חי (שם)דּ בר ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
נפ ׁש וֹ . את  דן והוּ א זאת , העשׂ ה האי ׁש  מות בן כּ י ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִה'
ׁש הרי  רׁש וּ ת, ל% אין לוֹ : אמר  עליו. לי י ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְטרוּ ניא

חטא. ׁש ֹּלא ּפ י על אף לה', חטאתי  ואמר  לפני ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָהוֹ דה 
מיּ ד  וקבּ ל . עליו כּ תבּת י  ענׁש  בּ אוּ ריּ ה, 0חטא בּ מה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

דּ וד, אמר  זה ועל נפ ׁש . בּ פחי למקוֹ מוֹ  דּ וּ מה (תהליםחזר ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

נפׁש יצד ) דוּ מה ׁש כנה כּ מעט לּ י עזרתה  ה' ה'ל וּ לי ל וּ לי  . ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
מה וכוּ '. ׁש כנה כּ מעט ׁש לּ י, אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס ׁש היה לּ י  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶעזרתה
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מתיחיעקב:' וּ כסילים בּ עם בּ ערים בּ ינוּ  ©£Ÿ¦Ÿ£¦¨¨§¦¦¨©

הֹלאטּת שׂ כּ ילוּ : עין יצר אם יׁש מע הֹלא אזן הנטע ©§¦£Ÿ©Ÿ¤£¦§¨¦Ÿ¥©¦£

דּ עת:ייבּ יט: אדם המלּמ ד יוֹ כיח הֹלא גּ וֹ ים היסר ©¦£Ÿ¥¦£¦©©§©¥¨¨¨©
הבל:�יהו�יא הּמ ה כּ י אדם מחׁש בוֹ ת ידע §Ÿ̈Ÿ¥©©§§¨¨¦¥¨¨¤
תלּמ דנּ וּ :יב וּ מּת וֹ רת% יּ ּה  ּת יּס רנּ וּ  אׁש ר הגּ בר ¤§©§§¨¦¨¤§©§¤£¤¤©¥§©אׁש רי

ׁש חת:יג לרׁש ע יכּ רה עד רע מימי לוֹ  כּ יידלהׁש קיט §©§¦¦¥¨©¦¨¤¨¨¨¨©¦

יהו� יּט ׁש  יעזב:�ֹלא ֹלא ונחלתוֹ  עדטועּמ וֹ  כּ י ¦Ÿ§Ÿ̈©§©£¨©£Ÿ¦©
לב: יׁש רי כּ ל ואחריו מׁש ּפ ט יׁש וּ ב ליטזצדק יקוּ ם מי ¤¤¨¦§¨§©£¨¨¦§¥¥¦¨¦

הצּ ד  וּ בין בּ יני ׁש יּ ׁש  ה0ע וּ ר  כּ מוֹ  דּ ק חוּ ט  כּ מוֹ  כּ מעט  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזּ ה
נפׁש י .האחר, דוּ מה ׁש כנה  ׁש ֹּלא היה ׁש ע וּ ר  כּ אוֹ תוֹ  ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ גלל ולכן  בּ דוד, דּ בר  יאמר  ׁש ֹּלא לה 0מר אדם בּ ן צרי % ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לדוּ מה לוֹ מר יוּ כל ה)ׁש ֹּלא כּ מ וֹ (קהלת היא, ׁש גגה כּ י  ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ל ּמ ה בּ דּ ין. הוּ א בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ונצּ ח  לדוד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
וחבּ ל  אמר, ׁש ה וּ א  קוֹ ל אוֹ תוֹ  על - קוֹ ל % על  הא ֹלהים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָֹ◌ְ◌ִיקצף
ׁש ּפ גם הּק דוֹ ׁש  בּ רית קדׁש  בּ שׂ ר זה  - ידי % מעשׂ ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶאת

זה וּ בגלל ד וּ מה. ידי  על בּ גּ יהנּ ם יט )ונמׁש % וּ מעשׂ ה(תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
עם ׁש התח בּ ר וּ  החברים אוֹ תם אלּ וּ  הרקיע . מ גּ יד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָידיו 
מי  ואחד. אחד כּ ל ור וֹ ׁש ם  מגּ יד  בריתּה , וּ בעלי הזּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהכּ לּ ה
וזהוּ  וּ מזּ לוֹ ת, וכוֹ כבים וּ לבנה חּמ ה ׁש בּ וֹ  הרקיע זהוּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע 
להיוֹ ת אוֹ תם  וכוֹ תב אוֹ תם ורוֹ ׁש ם מגּ יד הוּ א זכּ רוֹ ן, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵספר 

ּת מיד . רצוֹ נם ולעשׂ וֹ ת ההיכל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני
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און: ּפ עלי עם לי יתיצּ ב מי מרעים יהו�יזעם לוּ לי ¦§¥¦¦¦§©¥¦¦Ÿ£¥¨¤¥§Ÿ̈

נפׁש י:� דוּ מה ׁש כנה כּ מעט לּ י ¦§©¨¨§¨©§¦¦¨¨§¤עזרתה

מלאכי  ׁשל  קב ּוצ ֹות  ּכּמה  ה ּזה הע ֹולם  מן יֹוצא  ׁשאדם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבׁשעה
הּזֹו הא ֹות  את  ורֹואים עינים מרימים עליו נפקדים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָחּבלה 

מ ּמּנּו ונפרדים  הּקדׁש ּברית ְְְִִִִִֶֶֶַָֹׁשהיא 
וגו 'י ל וּ ל לּ י עזרתה  יז)יהוה  לך:(צד, לך  פ' ח"א (דף[זוהר ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

י שׂ ראל ]צד.) זוֹ כים בּ ּמ ה למדנוּ , ואמר . אחר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
עבוֹ דה עוֹ בדי העּמ ים ׁש אר  כּ מוֹ  לגּ יהנּ ם י וֹ רדים ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם

ד וּ מה בּ ידי נמסרים ואין ׁש כּ ;[אלא]?זרה, הזּ וֹ . בּ אוֹ ת ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
קבוּ צוֹ ת כּ ּמ ה הזּ ה, העוֹ לם מן יוֹ צא  ׁש אדם בּ ׁש עה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,

חבלה)ׁש ל עינים(מלאכי  מרימים עליו. נפקדים מחבּ לים  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
מּמ נּ וּ , ונפרדים הּק ד ׁש , בּ רית  ׁש היא  הזּ וֹ , האוֹ ת את ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְורוֹ אים
ׁש נּ מסר מי ׁש כּ ל לגּ יהנּ ם. לרדת  דוּ מה בּ ידי  נּת ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְואינוֹ 
עליוֹ נים ּפ וֹ חדים הזּ וֹ  וּ מהאוֹ ת לגּ יהנּ ם. יוֹ רד ודּ אי  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבּ ידוֹ ,
ה וּ א אם בּ אדם בּ וֹ  ׁש וֹ לטים אין הרעים והדּ ינים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים,
בּ ׁש מ וֹ  נאחז  ׁש הוּ א מ0וּ ם הזּ וֹ , הבּ רית את ל ׁש מר  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶזוֹ כה
את ׁש מר  ֹלא הּמ ל% ׁש דּ וד כּ יון הוּ א. בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל 
ונטרד  הּמ לכוּ ת, מ ּמ נּ וּ  העברה כּ ראוּ י, הזּ וֹ  הבּ רית ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַאוֹ ת
וימסר וּ  מ יּ ד, אוֹ תוֹ  ׁש יּ וֹ ריד וּ  סבר  כּ י ּפ חד, מיּ ד  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמיר וּ ׁש לים.
עליו, ׁש התבּ 7ר  עד ההוּ א, בּ עוֹ לם וימוּ ת דּ וּ מה בּ יד  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 

ב )ׁש כּ תוּ ב ב  תמוּ ת.(שמואל ֹלא חּט את% העביר ה' גּ ם ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ מעט לּ י עזרתה ה' ל וּ לי ואמר, ּפ תח  ה0עה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ ת ּה 

נפׁש י . ד וּ מה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָׁש כנה
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יהו�יח חסדּ % רגלי מטה אמרּת י יסעדני:�אם ¦¨©§¦¨¨©§¦©§§§Ÿ̈¦§¨¥¦

נפׁש י:יט יׁש עׁש עוּ  ּת נחוּ מי% בּ קרבּ י שׂ רעּפ י ¦§©§©©§¤§©¦§¦§©©§©Ÿ§בּ רב

חק:כ  עלי עמל יצר הוּ וֹ ת כּ ּס א עלכאהיחבר% יגוֹ דּ וּ  ©§¨§§¦¥©Ÿ¥¨¨£¥Ÿ¨©

דּומה ׁשּׁשמֹו זה מלא ְך ׁשל ּבידֹו נת ּונ ֹות הרׁשעים ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָנפ ׁשֹות 
ׁשם ולדּון ּבּגיה ּנם  ְְְִִֵַַָָָֹלהכניסם

וגוֹ 'לוּ לי  לּ י  עזרתה יז)יהוה שרה:(צד, חיי  פ' ח"א קל:)[זוהר ](דף  ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הרׁש עים נפׁש וֹ ת יעקב , בּ רבּ י ׁש מ וּ אל  רבּ י אמר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ ,
בּ גּ יה נּ ם להכניסם דוּ מה ׁש 0מוֹ  זה מלא% ׁש ל  בּ ידוֹ  ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְנתוּ נ וֹ ת
עד  ח וֹ זר וֹ ת, אינן ׁש וּ ב בּ ידוֹ , ׁש נּ מסרוֹ ת וכיון ׁש ם. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְולדוּ ן
ע וֹ ן, אוֹ תוֹ  כּ ׁש עשׂ ה ׁש נּ תירא דּ וד  יראת וזה לגּ יהנּ ם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ כּ נסוּ 

צד )ׁש נּ אמר  נפׁש י(תהלים דוּ מה ׁש כנה כּ מעט לּ י  עזרתה ה' .לוּ לי  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ  הנּ ׁש מה ייסא, רבּ י  ׁש אראמר עם  גוּ ף אוֹ תוֹ  להכניס לוֹ  וֹ געת  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וגו'. עפרוֹ ן אל וידבּ ר  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ חׁש בּ וֹ נם. הצּ דּ יקים ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַגּ וּ פ וֹ ת
כּ תוּ ב  מה ראה לוֹ : וא וֹ מר קוֹ דם הּמ לא% ּת נח וּ ם , רבּ י  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ עפר, לׁש כּ ן ׁש חתוֹ  חת. בּ ני  בּ תוֹ % י ׁש ב ועפר וֹ ן  - ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
בּ חׁש בּ וֹ ן  הגּ וּ ף אוֹ תוֹ  להכניס לוֹ  ואוֹ מר  מקדּ ים ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהוּ א
בּ אזני  אברהם את החּת י עפרוֹ ן ויּ ען ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים.
ׁש ער בּ אי  לכל זּ ה מה לאמר . עירוֹ  ׁש ער בּ אי  לכל חת ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבני

ּפ נקס וֹ .עיר וֹ  ח ׁש בּ וֹ ן בּ כתב ׁש נּ כנסוּ  אוֹ תם אמר , נחמן רב ? ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נגזר  וכ% נחמן , רב נכנסים[על]ׁש אמר  דּ וּ מה יד על חׁש בּ וֹ ן, ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וה וּ א אוֹ תם, להוֹ ציא עתיד  הּפ תק וּ בחׁש בּ וֹ ן  ה ּק ברוֹ ת, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְלבּת י
העפר. ׁש וֹ כני על ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌3◌ְממנּ ה
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צדּ י ירׁש יעוּ :נפׁש  נקי ודם יהו�כבק לי�ויהי ¤¤©¦§¨¨¦©§¦©§¦§Ÿ̈¦

ואֹלהי מחסי:'למשׂ גּ ב עליהםכגלצוּ ר ׁש ב ויּ  §¦§¨¥©§©§¦©¨¤£¥¤

יהו� יצמיתם יצמיתם וּ ברעתם אוֹ נם �את ¤¨§¨¨¨©§¦¥©§¦¥§Ÿ̈

:'אֹלהינוּ  ¡¥
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ליהו�אצה נרנּ נה יׁש ענוּ :�לכוּ  לצוּ ר נריעה §§©§¨©Ÿ̈¨¦¨§¦§¥
לוֹ :ב נריע בּ זמרוֹ ת בּ תוֹ דה פניו כּ יג נקדּ מה §©§¨¨¨§¨¦§¦¨¦©¦

יהו� גּ דוֹ ל אֹלהים�אל כּ ל על גּ דוֹ ל וּ מל� ¥¨§Ÿ̈¤¤¨©¨¡¦

לוֹ :ד :' הרים ותוֹ עפוֹ ת ארץ מחקרי בּ ידוֹ  ¦¨£§¤¨¥§§¤¨§¤£אׁש ר
יצרוּ :ה ידיו ׁש ת ויבּ  עשׂ הוּ  והוּ א היּ ם לוֹ  בּ אוּ ואׁש ר £¤©¨§¨¨§©¤¤¨¨¨¨Ÿ

יהו� לפני נברכה ונכרעה כּ יזעשׂ נוּ :�נׁש ּת חוה ¦§©£¤§¦§¨¨¦§§¨¦§¥§Ÿ̈Ÿ¥¦

עיר  אנשי  יטעוהו לבל

נרננה  א)לכו צה ]:(צה, לפרק תהלים עירו[שימוש אנשי  יטעוהו לבל
א"ל. שלו ושם לטומאה

IIתהלים IIשימוש

הּברּיֹות ּכל אֹות ֹו רא ּו רגליו על עמד הרא ׁשֹון ׁשאדם ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבׁשעה
מ ּפניו  ֲִָָָּופחדּו

וגו 'בּ א וּ  ונכרעה  ו )נׁש ּת חוה ח"א:(צה, רכא :)[זוהר תורה](דף  זוהר ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בשעה עשׂ נוּ . יהוה לפני נברכה ונכרעה נׁש ּת חוה ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִֹבּ אוּ 
ופחדו  הבריות כל אותו ראו רגליו על עמד הראשון שאדם
אמר והוא המלך , אחר  כעבדים  אחריו מהלכים והיו  מפניו,

אחריו : כלם והלכו וגו', ונשתחוה באו ואתם אני ◌ְלהם

ּבמ ֹודים והׁשּתחואה  ְְְְֲִִִַָָָּכריעה 

וגו 'בּ אוּ  ונכרעה  ו )נׁש ּת חוה ח"ג:(צה , קסד.)[זוהר סבא](דף  פתח ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קו)ואמר  תהלתו,(תהלים כל  ישמיע ה' גבורות ימלל מי

IIתהלים IIזוהר 
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תמיד  הקב"ה שעושה הגבורות לספר  שיוכל בעולם  הוא מי 
שהניח שלו הגוף  הזה מעולם נפטר האדם כאשר  בעולם,
סבל  עונשו שהרי  לבוא, לעתיד לו תהיה ותקומה נאבד, אינו
הבריות כל של שכרן מקפח  אינו והקב"ה אופנים, בכמה
בהם היה ולא שלו  האמונה מתוך  שיצאו אותן מלבד שברא,
אלה כי  במודים, כרעו  שלא אותן ומלבד לעולם, טוב דבר 
יבנה שלא בשביל  אחרות, בריות מגופותם הקב"ה עושה

לעולם: יקום ולא אדם צרות הגוף מאותו ק.)עוד  דף ח"ב - (זוהר 

רבונו  לפני כורע היה הוא אם  אדם של שדרתו למדנו וכך
במודים כורע  היה לא ואם  המתים, בתחיית ויתקיים יעמוד

התחיה: בזמן תקומה לו ואין נחש, שדרתו נעשה

יֹום ּבכל  ּברכֹות ְְֵָָָמאה

וגו'לפני עשׂ נוּ  ו )יהוה  ח"ג:(צה, קעט.)[זוהר שדרשו ](דף  כמו ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌

משנההח בעלי  י)כמים ה'(דברים מה ישראל ועתה
כנגד  מא"ה, אלא מ"ה תקרא אל ואמרו מעמך, שואל אלהיך
וזהו  יום, בכל לרבונו לברך האדם שמחויב  ברכות מאה

לרבונו : יום בכל להטעים האדם שצריך

ת ׁשמע ּו ּבקֹולֹו אם  ה ּיֹום הּגא ּולה  קץ ְְְִִֵֵַַַָָָאימתי

וגו'היום תשמעו בקלו ז)אם תורה]:(צה , זוהר חדש, פתח[זוהר . ְ◌

ואמר  יצחק כא)רבי משעיר(ישעי' קורא אלי דומה משא 
אלו  משעיר, קורא אלי  מליל, מה שומר מלילה מה שומר
ומה שעיר , בני של כבד מעול  להקב"ה  שקוראין ישראל 

IIתהלים IIזוהר 
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אֹלהינוּ  היּ וֹ ם'הוּ א ידוֹ  וצאן מרעיתוֹ  עם ואנחנוּ  ¡¥©£©§©©§¦§Ÿ¨©

תׁש מעוּ : בּ קלוֹ  כּ יוֹ םחאם כּ מריבה לבבכם ּת קׁש וּ  אל ¦§Ÿ¦§¨©©§§©§¤¦§¦¨§

בּ ּמ דבּ ר: ראוּ טמּס ה גּ ם בּ חנוּ ני אבוֹ תיכם נּס וּ ני אׁש ר ©¨©¦§¨£¤¦¦£¥¤§¨¦©¨

לבביפעלי: ּת עי עם ואמר בּ דוֹ ר אקוּ ט ׁש נה ארבּ עים ¨¢¦©§¨¦¨¨¨§¨Ÿ©©Ÿ¥¥¨
דרכי: ידעוּ  ֹלא והם אםיאהם באּפ י נׁש בּ עּת י אׁש ר ¥§¥¨§§¨¨£¤¦§©§¦§©¦¦

מנוּ חתי: אל ¦¨§¤Ÿ§יבאוּ ן

הוא אתה עולם של רבונו ר"ל  מלילה, מה שומר אומרים,
מה לנו אמור ללילה, שדומה הגלות בזה ישראל שומר
בוא ממנה תוציאנו  אימתי  הלילה , מזה תהיה מה מלילה,

אמר לילה, וגם בקר  אתא שומר אמר  אחריו כתוב  מה וראה
והוצאתי  הבאתי בקר , אתא ישראל, שומר  שהוא הקב "ה
הבאתי  לילה, וגם בבקר , להיות זכיתם לא הגלות, מן אתכם

הלילה, שהוא הזה הגלות בבור  אתכם והאפלתי הלילה לכם
גאולתכם קץ לדעת מבקשים אתם אם בעיו , תבעיון אם
רבי  שאמר כמו  והיינו אתיו, שובו לארצכם , תבואו אימתי 

אם היום שנאמר  בתשובה, אלא נתלה הגלות קץ  אין יהודה,
תשמעו : בקלו

f

IIתהלים IIזוהר 
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ליהו�אצו ליהו��ׁש ירוּ  ׁש ירוּ  חדׁש  ׁש יר ¦©Ÿ̈¦¨¨¦©Ÿ̈

הארץ:� ליהו�בכּ ל ׁש מוֹ �ׁש ירוּ  בּ רכוּ  ¨¨¨¤¦©Ÿ̈¨§§

יׁש וּ עתוֹ : ליוֹ ם מיּ וֹ ם בּ כלג בּ )רוּ  כּ בוֹ דוֹ  בגּ וֹ ים סּפ רוּ  ©§¦§§¨©§©¦§§¨

משפחתו  בני לשמח 

חדש שיר לה' א)שירו צו ]:(צו, לפרק תהלים בני[שימוש  לשמח 
י"ה . שלו  ושם משפחתו,

IIתהלים IIשימוש

וגו'ׁש יר וּ  חדׁש  ׁש יר  ב )ליהוה ח"ב:(צו , נד:)[זוהר ׁש יר וּ ](דף ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
חייא רבי הארץ . כּ ל ליהוה ׁש ירוּ  חדׁש  ׁש יר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַליהוה

ואמר  ב )פתח אשמורות,(איכה לראש בלילה רוני קומי 
בגלות בלילה, ישראל, כנסת זו רוני , יוסי קלגקומי  רבי

לראש  ומעוררת, שולטת שהיא בזמן בלילה, אמר
שנאמר כמו לראש, אלא לומר, לו היה בראש  אשמורות,

מז) זה(בראשית המטה שראש וביארנו המטה, ראש  על
מתברכת שהמטרונה היסוד, זה  לראש כאן אף היסוד,

IIתהלים IIזוהר 

הקדושה,קלג. השכינה  היינו ישראל כנסת על מוסב נקבה שהלשון ר "ל
וכריתות פירוד גרם  שהגלות  יאמרו שלא  ישראל עם  על כפשוטו וגם
שומע שאין  גם  ומה נכר , אדמת על ה' שיר את נשיר  ואיך ח"ו, לגמרי
והגם וגו ', אמכם כריתות ספר איזה הכתוב אומר וע "ז ומקשיב, ְמאזין
בהסתר דבקות שיש אלא  אין , כריתות  אמנם כמקדם, הזדוגות שאין

לנו: מובן שאין 

הזוהר זיו
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נפלאוֹ תיו: יהו�ד העּמ ים גדוֹ ל מאד�כּ י וּ מהלּ ל ¨©¦¦§§¨¦¨§Ÿ̈§ª¨§Ÿ

אֹלהים כּ ל על הוּ א אֹלהיה:'נוֹ רא כּ ל 'כּ י ¨©¨¡¦¦¨¡¥

והוד קלד בו  לנצח  ראש הוא זה אשמורות, רבי קלהראש
והסוף  המלך כתר  של ראש הוא זה  אמר אבאקלויוסי רבי 

ראש אמ כמו  הראש הוא זה חסר, כתוב  אשמורת לראש ר
לי "י :קלזהמטה הוא  וזה נאמר, העליון הקדוש במלך  והכל 

ׁשהרי  ה ּקּב"ה מע ׂשי ונפלאים ּגד ֹולים  הם  ּכּמה  ּוראה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻּבֹוא 
ויֹום יֹום ּובכל הע ֹולם ּכדמיֹון ה ּוא האדם ׁשל וה ּצּיּור  ְְְְְִִֶַָָָָָָָָהא ּומנ ּות

עֹולמֹות ּבֹורא  ֵַָָֻהּקּב"ה 

אלהים ּכ י כל על הוא נורא מאד ומהלל ה' ד )גדול :(צו, ִ◌

IIתהלים IIזוהר 

העליונה:קלד. שפע אליה נשפע  היסוד  הואקלה.שמן  שהיסוד פי'
ובזה  הצדיק, עבור  המן שוחקים שהם  והוד לנצח ועיקר ראש  בבחי'

והוד: נצח על מוסב שהוא אשמורות  של רבים הלשון רבי קלו.מתורץ
של  וההתחלה  הראש  הוא כי  יען  ראש נקרא  שהיסוד טעם נותן יוסי 
הוא כי לעילא , מתתא  דדכורא  עלמא  של הספירות  שהן המלך כתרי
מתורץ  ובזה לעילא , מתתא הראש הוא לכן לתתא מלעילא סיומא

מלכא: כתרי על מוסב אשמורות כי  עליהםקלז.הל"ר  פליג אבא רבי
שאשמור ואשמורה ואומר  כמו אלא ל "ר זה אין  לכן חסר , כתיב ת 

ולא ר ' מ' בין וא "ו האות גרס אבא  שרבי ונראה הבקר, אשמורת בלילה
של  לראש תשיר  ישראל שכנסת  הכתוב  מכוון  דבריו ולפי ת', ר ' בין
שנזכר מה ג"כ וזהו עלאה, קדישא מלכא התפארת  והיינו המלכות,
שמו, תברך ועי "ז להתפארת , לומר רצה לי"י, תהיה שהשירה בפסוק

הקדושה: והשכינה המלכות  היינו

הזוהר זיו
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ויהו� אלילים עשׂ ה:�העּמ ים הוֹ דוׁש מים ¨©¦¡¦¦©Ÿ̈¨©¦¨¨

ׁש וֹ : בּ מקדּ  ותפארת עז לפניו ליהו�זוהדר הבוּ  §¨¨§¨¨Ÿ§¦§¤¤§¦§¨¨©Ÿ̈

ליהו�� הבוּ  עּמ ים ועז:�מׁש ּפ חוֹ ת כּ בוֹ ד ¦§§©¦¨©Ÿ̈¨¨Ÿ

ליהו�ח וּ באוּ �הבוּ  מנחה שׂ אוּ  ׁש מוֹ  כּ בוֹ ד ¨©Ÿ̈§§§¦§¨Ÿ
ליהו�טלחצרוֹ תיו: קדׁש �הׁש ּת חווּ  בּ הדרת §©§¨¦§©£©Ÿ̈§©§©Ÿ¤

הארץ: כּ ל מּפ ניו יהו�יחילוּ  בגּ וֹ ים �אמרוּ  ¦¦¨¨¨¨¨¤¦§©¦§Ÿ̈

בּ מיׁש רים: עּמ ים ידין ּת ּמ וֹ ט בּ ל ּת בל ּת כּ וֹ ן אף ¦¨¥§¦©¦¨¦©¥¥¦©¨̈מל�

ח"א  צ:)[זוהר פתח](דף אבא כב )רבי ב ' אל (שמואל מי  כי 
המלך  דוד אמר  כך  אלהינו, זולתי צרו ומי ה' מבלעדי 
השר או  המושל הוא מי ה', מבלעדי אל מי  כי זה מקרא

מעם שנפקד מה אלא ה', מבלעדי דבר  לעשות שיוכל 
יכולים ואין ברשותם עומדים אין שכלם לפי הקב "ה,
תוקף  לעשות שיוכל התקיף הוא ומי צור , ומי דבר, לעשות

הקב"ה בידי  כולם אלא אלהינו, מבלעדי מעצמו וגבורה
אל  מי כי אחר  דבר רשותו: בלי דבר לעשות יכולים ואין

ה', שנראה מבלעדי כמה ולא ברשותו, הכל  שהקב "ה 
ומזלות  הכוכבים והקב"הבמראות דבר, מראים שכלם ,

נתבאר הרי אלהינו, זולתי צור ומי אחר, לגון הדבר מחליף
ומצייר שעושה שלם, צייר שהוא הקב "ה, כמו צייר שאין

התיקונים, בכל  הצורה לאותה ומשלים צורה, תוך צורה
ולפיכך  העליון, לתיקון הדומה עליונה נפש בה ומכניס

IIתהלים IIזוהר 
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וּ מֹלאוֹ :יא היּ ם ירעם הארץ ותגל ה$מים §¨©©§¦¤¨¨¥¨§¦©¨©§§¦ישׂ מחוּ 

יער:יב עצי כּ ל ירנּ נוּ  אז בּ וֹ  אׁש ר וכל שׂ די לפנייגיעֹלז ©£¨©§¨£¤¨§©§¨£¥¨©¦§¥

ּת בל�יהו� יׁש ּפ ט הארץ לׁש ּפ ט בא כּ י בא כּ י §Ÿ̈¦¨¦¨¦§Ÿ¨¨¤¦§Ÿ¥¥

בּ אמוּ נתוֹ : ועּמ ים ¨¡¤¦©§¤¤§בּ צדק

הם כמה וראה בוא חייא א"ר הקב"ה . כמו צייר אין
של  והציור האומנות שהרי  הקב"ה, מעשי ונפלאים גדולים

בורא הקב"ה ויום יום  ובכל העולם, כדמיון הוא האדם
והוא לו, כראוי ואחד אחד  לכל זווגים  מזווג עולמות,

לעולם: שבאים קודם תמונותם מצייר

וגו 'ישמחו  הארץ ותגל יא)השמים ח"ג:(צו, נט.)[זוהר  זוהר(דף  ְ◌

שכנסתתורה] בשעה העליונים מחנות שכל למדנו
אז  שורה אין  והדין שמחים, כלם ותתברך  תשמח  ישראל 

הארץ. ותגל השמים ישמחו כתוב זה  ועל  בעולם,

f
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לחודש כ

איּ ים�יהו�אצז ישׂ מחוּ  הארץ ּת גל מל� §Ÿ̈¨¨¨¥¨¨¤¦§§¦¦

מכוֹ ןברבּ ים: וּ מׁש ּפ ט צדק סביביו וערפל ענן ©¦¨¨©£¨¤§¦¨¤¤¦§¨§

צריו:ג כּ סאוֹ : סביב וּ תלהט ּת ל� לפניו האירוּ ד אׁש  ¦§¥§¨¨¥¥§©¥¨¦¨¨¥¦
הארץ: וּת חל ראתה ּת בל כּ דּ וֹ נהברקיו נמּס וּ הרים ג §¨¨¥¥¨£¨©¨¥¨¨¤¨¦©©¨©

יהו� הארץ:�מלּ פני כּ ל אדוֹ ן הגּ ידוּ ומלּ פני ¦¦§¥§Ÿ̈¦¦§¥£¨¨¨¤¦¦

כּ בוֹ דוֹ : העּמ ים כל וראוּ  צדקוֹ  עבדיזה$מים כּ ל יבׁש וּ  ©¨©¦¦§§¨¨¨©¦§¥Ÿ¨Ÿ§¥

אֹלהים כּ ל לוֹ  הׁש ּת חווּ  בּ אלילים הּמ תהללים ¦¡¨£©§¦¦¦¡¨¦§©§¦©¤¤פסל

יהוּ דהח:' בּ נוֹ ת וּת גלנה ציּ וֹ ן וּת שׂ מח ¨§§¨§¥¨©¦©§¦©¨§ׁ̈ש מעה

יהו� מׁש ּפ טי% יהו�ט:�למען אּת ה �כּ י §©©¦§¨¤§Ÿ̈¦©¨§Ÿ̈

אֹלהים כּ ל על נעלית מאד הארץ כּ ל על :'עליוֹ ן ¤§©¨¨¨¤§Ÿ©£¥¨©¨¡¦

יהו�י מיּ ד�אהבי חסידיו נפׁש וֹ ת ׁש מר רע שׂ נאוּ  Ÿ£¥§Ÿ̈¦§¨Ÿ¥©§£¦¨¦©
יצּ ילם: שׂ מחה:יארׁש עים לב וּ ליׁש רי לצּ דּ יק זרע אוֹ ר §¨¦©¦¥¨ª©©©¦§¦§¥¥¦§¨

שמח להיות שרוצה לאדם 

הארץ תגל  מלך א)ה' צז]:(צז, לפרק תהלים בני[שימוש לשמח  ג "כ
י"ה . שלו  ושם משפחתו .

IIתהלים IIשימוש

ע ֹולה היה ברא ׁשית  ּבמעׂשה  הּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשּברא  ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָא ֹור 
ונגנז הע ֹולם  סֹוף ועד הע ֹולם  מ ּסֹוף ְְְִִַַָָָָא ֹורֹו

וגו 'א וֹ ר  לצּ דּ יק יא)זרע  בראשית:(צז , פ' ח"א לא :)[זוהר ](דף  ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
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בּ יהו�יב צדּ יקים קדׁש וֹ :�שׂ מחוּ  לזכר והוֹ דוּ  ¦§©¦¦©Ÿ̈§§¥¤¨§

בּ עוֹ לם הוּ א  - ויהי  בּ וֹ  0נּ אמר מה כּ ל א וֹ ר . ויהי אוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְיהי
רבּ י  אמר הבּ א. וּ בע וֹ לם הּק דוֹ ׁש הזּ ה ׁש בּ רא אוֹ ר  יצחק, ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

העוֹ לם מּס וֹ ף א וֹ ר וֹ  עוֹ לה היה בראׁש ית, בּ מעשׂ ה הוּ א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ %
ׁש נּ גנז  ה ּט עם  מה ונגנז. הע וֹ לם סוֹ ף יהנוּ ועד  ׁש ֹּלא כּ די ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

וה וּ א בּ גללם. יהנוּ  ֹלא והעוֹ למ וֹ ת העוֹ לם , ר ׁש עי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
ׁש כּ תוּ ב דּ וקא, לצּ דּ יק  ל צּ דּ יקים, צז)ׁש מוּ ר זרע (תהלים אוֹ ר  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ַ◌

ויהיוּ  העוֹ למוֹ ת יתבּ 7מוּ  ואז שׂ מחה. לב  וּ לי ׁש רי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַל צּ דּ יק 
וגנ וּ ז. נסּת ר הוּ א הבּ א, העוֹ לם ׁש יּ היה  ה יּ וֹ ם ועד  אחד . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3כ לּ ם

מא ֹות ֹו יֹוצא אחד ח ּוט ּבּלילה  ּבּתֹורה  ׁשע ֹוסקים מקֹום  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָבכל 
ּבּה ׁשע ֹוסקים  א ֹותם על  ונמ ׁשְך ּגנּוז ְְְִִֶַָָָָא ֹור

וגו 'א וֹ ר לצּ דּ יק  יא)זרע תרומה:(צז, פ' ח"ב קמ"ח:)[זוהר כּ תוּ ב ](דף  ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
א) רבּ י (בראשית אמר אוֹ ר. ויהי אוֹ ר יהי אֹלהים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר

כּ מ וֹ  ה בּ א, לעוֹ לם לצּ דּ יקים והזדּ ּמ ן נגנז אוֹ ר אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵי וֹ סי,
ׁש כּ תוּ ב  צו)ׁש בּ אר וּ ה, ודּ אי (תהלים ל צּ דּ יק ל צּ דּ יק , זרע אוֹ ר  ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ואחר הראׁש וֹ ן, ליּ וֹ ם ּפ רט  בּ עוֹ לם ׁש ּמ ׁש  ֹלא האוֹ ר ואוֹ תוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְסתם.
מכּ ל  נגנז אלמלא אוֹ מר , יהוּ דה רבּ י  י וֹ תר . ׁש ּמ ׁש  וֹלא נגנז ֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָכּ %
כּ זּ רע  ונזרע נגנז אלּ א  אחד, רגע  אפלּ וּ  העוֹ לם עוֹ מד ֹלא ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָוכל,
העוֹ לם. התק יּ ם וּ מּמ נּ וּ  וּ פרוֹ ת, וּ זרעים תוֹ לדוֹ ת ׁש עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה
הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ וֹ  הכּ ל וּ מקיּ ם בּ ע וֹ לם מּמ נּ וּ  יוֹ צא ׁש ֹּלא  יוֹ ם ל% ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְואין
בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקים מקוֹ ם וּ בכל הע וֹ לם. את זן הוּ א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ רוּ %
אוֹ תם על ונמׁש % גּ נוּ ז א וֹ ר  מאוֹ תוֹ  י וֹ צא אחד  חוּ ט ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,
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ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ּה . מב )ׁש עוֹ סקים חסדּ וֹ (תהלים ה' יצוּ ה יוֹ מם ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
למּט ה, הּמ ׁש כּ ן ׁש הוּ קם בּ יּ וֹ ם  בּ ארנוּ . והרי  עּמ י . ׁש ירה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב לּ ילה

כּ תוּ ב  מ)?מה ׁש כן (שמות כּ י מוֹ עד אהל  אל לבא מׁש ה יכל ו ֹלא ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌
הענן  זּ ה מה הענן. היהעליו אחד  חוּ ט הענן)? צד (עמוד מאוֹ תוֹ  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

בּ כּ ל  בּ שׂ מחה ׁש יּ צא  הראׁש וֹ ן האוֹ ר  הכל )ׁש ל כּ ׁש נּ כנס (של  ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
יוֹ ם  וּ מאוֹ תוֹ  ׁש לּ מ ּט ה, ׁש ּמ וּ ׁש (ראשון)ל ּמ ׁש כּ ן אבל נגלה, ֹלא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

בּ כ  מחדּ ׁש  והוּ א בּ עוֹ לם, בראׁש ית.מׁש ּמ ׁש  מע שׂ ה י וֹ ם ל ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ׂשמחה לב  ּוליׁשרי  ל ּצּדיק זרע  ְְְִִִֵֵַַַָָֻא ֹור

וגו'אוֹ ר לצּ דּ יק יא)זרע בראשית:(צז, חדש ג .)[זוהר אֹלהים](דף ויּ אמר  ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌
אוֹ ר  ג )יהי  א ׁש עקר(בראשית מׁש מע מכּ אן יצחק, רבּ י אמר , ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

יהי . ׁש כּ תוּ ב  אוֹ תן, וׁש תל הלּ לוּ  הנּ טיעוֹ ת את הוּ א בּ ר וּ % ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ויהי  ׁש כּ ת וּ ב מׁש מע ׁש נינוּ . היה ׁש כּ בר האוֹ ר  אוֹ מר , יהוּ דה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
ה וּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  וּ כׁש הסּת כּ ל ויהי. אלּ א כתוּ ב, ֹלא והיה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ ר.
גּ נז  האוֹ ר , לאוֹ ת וֹ  ראוּ יים ׁש ֹּלא הרׁש עים ׁש ל הדּ וֹ ר וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  טו)אוֹ תוֹ . לח  גנז (איוב  וּ למי אוֹ רם, מר ׁש עים ויּמ נע  ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ באוֹ תוֹ  כּ מוֹ  ל צּ דּ יקים, דּ וקא יא)? צז לצּ דּ יק (תהלים זרע אוֹ ר ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אוֹ ר, יהי אֹלהים ו יּ אמר  שׂ מחה. לב מאוּ לי ׁש רי (ישעיה ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
טוֹ בב ) כּ י  האוֹ ר את אֹלהים ויּ רא מ ּמ זרח. העיר  ד )מי  א ,(בראשית ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ראה מעשׂ י מה את  ראה ׁש אמרנ וּ , כּ מ וֹ  ח יּ יא, רבּ י אמר ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
כּ י  האוֹ ר  את  אֹלהים ויּ רא אמר , אבּ א  ר בּ י אוֹ תוֹ . וגנז ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים 
בּ וֹ  נמצא ׁש ֹּלא ט וֹ ב , כּ י האוֹ ר את אֹלהים ויּ רא א וֹ ת וֹ . לגנז ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִטוֹ ב,

ׁש ם וכתוּ ב טוֹ ב, כּ י כּ אן כּ ת וּ ב א)רגז. כד ה'(במדבר בּ עיני טוֹ ב כּ י ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב מוֹ כיח, ה כּ תוּ ב וסוֹ ף י שׂ ראל , את ד )לבר% א (בראשית ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
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בּ וֹ  נמצא ֹלא כּ % וּ מ0וּ ם הח ׁש %, וּ בין האוֹ ר בּ ין אֹלהים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ בדּ ל 
וּ ראה, בּ א יחד. הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם ׁש 0ּת ף גּ ב על ואף  ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹרגז,
שׂ מחת האוֹ ר וּ מאוֹ תוֹ  מאיר, הזּ ה האוֹ ר ׁש יּ היה העלי וֹ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהאוֹ ר
והרי  עּמ וֹ , החקיקוֹ ת חקוּ קי  להתעּט ר היּ מין והוּ א בּ וֹ , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַהכּ ל 

ׁש כּ תוּ ב כ )נתבּ אר, ל , זה(תהלים לּ יראי%, צפנּת  אׁש ר טוּ ב% רב  מה ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
יראי  לאוֹ תם לצּ דּ יקים הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ׁש גּ נז  הראׁש וֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהאוֹ ר
מצּ ד  בקר, ויהי החׁש %. מצּ ד  ערב, ויהי  ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַהחטא,

אחד . י וֹ ם כּ תוּ ב יחד, מׁש ּת ּת פים ׁש הם וּ מּת וֹ % ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָהא וֹ ר .

- היס ֹוד  ּבלּתי לעמד יכֹול  אינֹו ׁשהע ֹולם  וצפה ראה  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹהּקּב"ה 
ה ּצּדיק  ִַַהּוא 

וגו'א וֹ ר לצּ דּ יק יא)זרע בראשית:(צז , פ' חדש י"א :)[זוהר ויּ אמר](דף ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌
אוֹ ר ויהי אוֹ ר  יהי  א)אֹלהים ּפ תח,(בראשית חיּ יא רבּ י . ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

צז) ל(תהלים זרע  שׂ מחה אוֹ ר  לב  וּ ליׁש רי בּ ר וּ %צּ דּ יק הּק ד וֹ ׁש  . ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
היסוֹ ד , בּ לּת י  לעמד  יכ וֹ ל אינוֹ  ׁש העוֹ לם וצפה ראה ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א

עליו  עוֹ מד ׁש הע וֹ לם היסוֹ ד ׁש נּ אמרואיזהוּ  הצּ דּ יק, הוּ א ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
י) הּק דוֹ ׁש (משלי  ׁש בּ רא הראׁש וֹ ן יסוֹ ד  וזהוּ  עוֹ לם. יסוֹ ד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוצדּ יק

ל צּ דּ יק. זרע אוֹ ר ׁש נּ אמר  אוֹ ר, נקרא והוּ א בּ ע וֹ למוֹ , הוּ א ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌3◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ %
0כּ תוּ ב  מ ּמ ה א)ועוֹ ד, ט וֹ ב.(בראשית כּ י  האוֹ ר  את אֹלהים ויּ רא ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

לה לּ ן ונאמר ט וֹ ב, כּ י כּ אן  ג )נאמר ט וֹ ב.(ישעיה כּ י צ דּ יק  אמרוּ  ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ה ּזה ּבע ֹולם ונכנסת  הּכבֹוד ּכּסא  מא ֹור נ ּטלה צ ּדיק ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשמת ֹו

וגו 'א וֹ ר  ל צּ דּ יק יא)זרע לך:(צז, לך פ' חדש ל"ב:)[זוהר דּ בר](דף ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הענין  מן למעלה  כּ תוּ ב מה ּת נחוּ ם, רבּ י אמר רק אחר, ? ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
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היה הא לּ ה הדּ ברים אחר  אחריו וכת וּ ב הנּ ערים. אכלוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ונזּ וֹ נית י וֹ ׁש בת ׁש הנּ ׁש מה ׁש עה בּ אוֹ תּה  אברם. אל ה' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְדבר 
ּת נחוּ ם, רבּ י ׁש אמר בּ וֹ . וּ מתל בּ ׁש ת מעלה, ׁש ל האוֹ ר  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵמאוֹ תוֹ 

מכּ ּס א ׁש לּ מעלה ז וֹ הר  אוֹ ר ה וּ א  הבּ א לעוֹ לם הנּ ׁש מה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלבוּ ׁש 
ׁש נּ אמר הוּ א, צז)הכּ בוֹ ד  לב(תהלים וּ ליׁש רי ל צּ דּ יק זרע אוֹ ר ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

וכתוּ בשׂ מחה  ס). מלא%(ישעיה  וֹלא עוֹ לם. לאוֹ ר ה' ל % והיה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אמר ודוד הכּ בוֹ ד . כּ ּס א כז)וֹלא מּמ י (תהלים ויׁש עי  אוֹ רי  ה' ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌
צ דּ יק  ׁש ל נׁש מתוֹ  יהוּ דה , ר בּ י  ׁש אמר כּ מוֹ  זה והוֹ ל; ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִאירא.
זכתה אם הזּ ה. בּ ע וֹ לם ונכנסת הכּ ב וֹ ד, כּ ּס א מא וֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנּט לה 

0ּק בּ לה מּמ ה אוֹ ר י וֹ תר  ל ּה  ׁש יּ ּת וֹ סף  דין אינוֹ  - למעלה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוע וֹ לה
האוֹ ר אוֹ תוֹ  מקבּ לת וּ מּמ י הזּ ה. בּ ע וֹ לם לכּ נס אמרבּ ראׁש וֹ נה ? ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב  לאמרוֹ , אפׁש ר אי  כּ ת וּ ב, מקרא אלמלא יהוּ דה, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י

טו) אחר,(בראשית וֹלא אנכי ל%, מגן  אנכי אברם ּת ירא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַאל
הר בּ הול ּמ ה שׂ כר % אחר, דּ בר  מאד. הרבּ ה ׁש 7כר % בּ ׁש ביל ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בּ ראׁש וֹ נה ל% ׁש היה על מאד , הר בּ ה שׂ כר  ל% י ׁש  - ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְמאד

וה האוֹ ר , מאוֹ תוֹ  אחתוּ מתל בּ ׁש ת אוֹ ת נוֹ טל הוּ א בּ ר וּ % ּק ד וֹ ׁש  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  עתיד ׁש נינוּ , הרי  כּ י בּ ראׁש ּה . ונוֹ תנּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִמ0מוֹ ,
הבּ א. לעוֹ לם וצדּ יק צדּ יק כּ ל בּ ראׁש  עטרה להי וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִהוּ א

ׁש כּ תוּ ב ואיזהוּ  וארץ, ׁש מים בּ רא  כּ אׁש ר ה"א, אוֹ ת זה ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ב ) ׁש כּ תוּ ב(בראשית  זהוּ  בּ ראם. בּ ה"א  יז)בּ הבּ ראם, וֹלא(שם ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

ה נּ ׁש מה להיוֹ ת אברהם , ׁש מ% והיה אברם ׁש מ% את עוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִי ּק רא 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  והּט וֹ ב. ה0למוּ ת בּ תכלית סב )ׁש למה עין (ישעיה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ל וֹ . למחכּ ה יעשׂ ה  זוּ לת% אֹלהים ראתה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָֹלא
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יֹודע ּׁשאינ ֹו מה  הּבא  לע ֹולם ּומּכרת יֹודעת  צ ּדיק ׁשל ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנׁשמת ֹו
המׁשרת מלא ְך ְְִֵַַַָָּומ ּכיר

וגו'אוֹ ר לצּ דּ יק יא)זרע לך:(צז, לך פ ' חדש ל "ג .)[זוהר אמר](דף  ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לעוֹ לם וּ מכּ רת יוֹ דעת צדּ יק ׁש ל נׁש מתוֹ  יהוּ דה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  המׁש רת. מלא% וּ מכּ יר  י וֹ דע 0אינוֹ  מה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהבּ א

ג ) ה0רת.(ישעיה מּמ לאכי טוֹ ב כּ י ט וֹ ב, כּ י  צדּ יק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִאמר וּ 
צז)וכתוּ ב לב(תהלים וּ ליׁש רי ל צּ דּ יק זרע שׂ מחה.אוֹ ר ְ◌ָ◌ָ◌3◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

f
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ליהו�אצח ׁש ירוּ  כּ י�מזמוֹ ר חדׁש  ׁש יר ¦§¦©Ÿ̈¦¨¨¦

קדׁש וֹ : וּ זרוֹ ע ימינוֹ  לּ וֹ  ׁש יעה הוֹ  עשׂ ה §¨©§¦§¨¦¨¨¨§¦נפלאוֹ ת

לחברו  אדם  בין שלום  להטיל

חדש שיר לה' א)שירו צח]:(צח, לפרק  תהלים  שלום [שימוש להטיל
י"ה . שלו  ושם לחבירו, אדם בין

IIתהלים IIשימוש

ׁשירה א ֹומרים ּכּלם ּבע ֹולם  ה ּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ּׁשּברא  מה  ְִִֶַַָָָָָָָָָֻּכל
למּטה ּבין למעלה  ּבין לפניו ְְְְְְִֵֵַַָָָָָות ׁשּבח ֹות 

וגו'מזמ וֹ ר  חדש  ׁש יר לה' א)ׁש ירוּ  שרה:(צח, חיי  פ' ח"א (דף[זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

בּ אר וּ הוּ ]קכג :) הזּ ה הּפ סוּ ק ואמר , ּפ תח י וֹ סי  ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י 
כּ כּ תוּ ב א וֹ ת וֹ , אמר וּ  ׁש הּפ רוֹ ת ו)החברים א  ויּ 0רנה(שמואל ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הן  ׁש ירה ואיזוֹ  חד ׁש ה. ׁש ירה אוֹ מר וֹ ת ׁש היוּ  בּ דּ ר%, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ רוֹ ת
יׁש אמר וּ  כּ אן עשׂ ה. נפלאוֹ ת כּ י  חדׁש  ׁש יר לה' ׁש ירוּ  מזמוֹ ר ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

כּ לּ ם להסּת כּ ל, בּ עוֹ לם, הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  -בּ רא מה ׁש כּ ל  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌.◌ָ◌
למּט ה  בּ ין למעלה  בּ ין לפניו, ותׁש בּ חוֹ ת  ׁש ירה ואםאוֹ מרים . ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מעצמם ׁש הם היו]ּת אמר זה[ד"א כּ % - הזּ וֹ  ה0ירה  את אוֹ מרים ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
וכיון ודּ אי  גּ בּ ן. על היה הארוֹ ן אלּ וּ , אבל עלי וֹ ן. סוֹ ד ׁש זּ הוּ  ! ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש ר וּ  הן למעלה, ושׂ מוּ הוּ  עליהם נׁש קל שכבו]ׁש האר וֹ ן לא [נ"א: ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ה מהן ׁש נּ נטל  כּ יון ׁש הרי ׁש ארׁש ירה, כּ דר % גוֹ עוֹ ת הי וּ  אר וֹ ן , ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ׁש ירה. אמרוּ  וֹלא הע וֹ לם ׁש ל  גּ בּ ן הּפ ר וֹ ת  ׁש על ׁש הארוֹ ן  ודּ אי ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
לז ּמ ר אוֹ תן כּ תוּ ב עשׂ ה וּ ב כּ ל ונתבּ אר, בּ ארנוּ , הרי מזמוֹ ר, . ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌

אלּ א כּ לל. דּ וד  אמר ֹלא וכאן מזמוֹ ר , לדוד אוֹ  לדוד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר
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הּק דוֹ ׁש  ׁש יּ קים בּ זמן אוֹ תוֹ  לזּמ ר  הּק ד ׁש  ר וּ ח  ׁש עתידה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִמזמוֹ ר,
אז  חד ׁש . ׁש יר  לה' ׁש ירוּ  ואז העפר, מן י שׂ ראל את ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ ר וּ %
העוֹ לם. ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם נאמרה ֹלא כּ זוֹ  ׁש ירה ׁש הרי חדׁש . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָהוּ א

אֹות ּה מׁשּבח ֹות  הארֹון ּכׁשּנֹוׂשא ֹות זֹו ת ׁשּבחת  - לה' ׁשירּו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָמזמ ֹור

וגו'מזמוֹ ר חדש  ׁש יר  לה' א)ׁש ירוּ  תרומה:(צח, פ' ח"ב (דף[זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ה ּת ׁש בּ חת]קל"ח.) חד ׁש . ׁש יר לה' ׁש יר וּ  מזמוֹ ר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְוזהוּ 
התעוֹ רר וּ ת בּ ּה , ׁש התע וֹ ררנוּ  גּ ב על אף בּ ארנוּ ה. הרי  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַהזּ וֹ 
כּ ׁש היוּ  עלוֹ ת, הלּ ל וּ  ׁש הּפ רוֹ ת הוּ א, יפה ׁש התעוֹ רר וּ , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הזּ וֹ , בּ ּת ׁש בּ חת התע וֹ ררוּ  הארוֹ ן, את ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְנוֹ שׂ אוֹ ת

ו) א אוֹ מר וֹ ת(שמואל הי וּ  ׁש ירה ואיזוֹ  בּ דּ ר%. הּפ רוֹ ת ?ויּ 0רנה ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ה וּ א הזּ ה הּס וֹ ד עשׂ ה. נפלאוֹ ת כּ י חד ׁש  ׁש יר לה' ׁש ירוּ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

את נוֹ שׂ אוֹ ת ח יּ וֹ ת ׁש אוֹ תן בּ ׁש עה ׁש לּ מעלה. הכּ ּס א(הארון)כּ מוֹ  ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ּת אמר, ואם  זוֹ . ּת ׁש בּ חת  אוֹ מר וֹ ת הן למעלה, אוֹ תוֹ  ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהרים

זוֹ  ּת ׁש בּ חת אוֹ מרים  ּת מיד והרי חדׁש , כּ אן  כּ ת וּ ב אלּ אלּמ ה ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
הלּ בנה בּ התח דּ ׁש וּ ת אלּ א נקרא ֹלא וחדׁש  חד ׁש , ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי
הוֹ ׁש יעה חדׁש . ׁש יר וזהוּ  חדׁש , הוּ א אז מה0מׁש , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ אוֹ רה
לקבּ ל  וּ שׂ מאל ימין ׁש ל  התעוֹ ררוּ ת הרי  קדׁש וֹ , וּ זרוֹ ע ימינוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלּ וֹ 
אוֹ תּה  מׁש בּ חוֹ ת הארוֹ ן, כּ ׁש נּ וֹ שׂ אוֹ ת זוֹ , ותׁש בּ חת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה .
ׁש מׁש , לבית ע וֹ לוֹ ת ׁש עגלוֹ ת  כּ מוֹ  ׁש מׁש , לבית ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש עוֹ לוֹ ת
הכּ ּס א על יּ ת היא ׁש בּ ׁש בּ ת מ0וּ ם  אחד, בּ סוֹ ד עוֹ לים ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
כּ ל  בּ ׁש בּ ת. הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת ׁש ל  הּת ּק וּ ן למעלה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
היּ חיד  העם אוֹ תוֹ  ל ׁש בּ ח לׁש בּ ת, ּת ּק נוּ  הלּ ל וּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חוֹ ת

◌ָ◌ָבּ עוֹ לם.
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יהו�ב צדקתוֹ :�הוֹ דיע גּ לּ ה הגּ וֹ ים לעיני ׁש וּ עתוֹ  י ¦©§Ÿ̈§¨§¥¥©¦¦¨¦§¨

ארץג  אפסי כל ראוּ  ישׂ ראל לבית ואמוּ נתוֹ  חסדּ וֹ  ¤¨¥§©¨¨¥¨§¦¥§¨¡¤§©©̈זכר

אֹלהינוּ  ׁש וּ עת י ליהו�ד :'את כּ ל�הריעוּ  ¥§©¡¥¨¦©Ÿ̈¨

וזּמ רוּ : ורנּ נוּ  ּפ צחוּ  ליהו�זּמ רההארץ בּ כנּ וֹ ר�וּ  ¨¨¤¦§§©§§©¥©§©Ÿ̈§¦
זמרה: וקוֹ ל לפניובּ כנּ וֹ ר הריעוּ  ׁש וֹ פר וקוֹ ל בּ חצצרוֹ ת §¦§¦§¨©£Ÿ§§¨¨¦¦§¥

יהו� ויׁש ביז:�הּמ ל� ּת בל וּ מֹלאוֹ  היּ ם ירעם ©¤¤§Ÿ̈¦§©©¨§¥¥§Ÿ§¥

ירנּ נוּ :חבּה : הרים יחד כף ימחאוּ  נהרוֹ ת ¨§¨¦§£¨©©¨¦§©¥

ׁש ׁשיר א ּלא  ע ּתיק? ׁשיר יׁש וכי חדׁש: ּכעתׁשיר עד ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
חדׁשמלאכים ׁשהּוא  מ ּׁשּום  לֹו ׁשּבחּו לא  קדֹוׁשים ְְְִִִִֶַָָָֹ

וגו'מזמ וֹ ר  חדש  ׁש יר לה' א)ׁש ירוּ  שלח :(צח, פ' ח"ג  [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ק"ע:] דף  נגּ וּ ן לך איזה נגּ וּ ן , ׁש ּמ נ גּ נים ׁש עוֹ לים ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵאלּ ה
יתוֹ ם.מנגּ נים ׁש יר צח)? חדׁש (תהלים ׁש יר לה ' ׁש ירוּ  מזמ וֹ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

עּת יק  ׁש יר יׁש  וכי  חדׁש , ׁש יר וגו'. עשׂ ה נפלאוֹ ת ?כּ י ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ל וֹ , ׁש בּ חוּ  ֹלא קדוֹ ׁש ים מלאכים כּ עת ׁש עד ׁש יר, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

חדׁש  הוּ א ה ּט עם  מה חדׁש . ׁש ה וּ א אוֹ תוֹ מ0וּ ם בּ גלל ? ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ראׁש  אמר וכ % לוֹ . ואוֹ מר  מׁש בּ חוֹ  על וּ מיו, ׁש ּמ חדּ ׁש  ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
בּ 0מ ׁש  ׁש דּ בק מ0וּ ם חד ׁש , והוּ א חד ׁש  נקרא זה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהי ׁש יבה,
חדּ וּ ׁש , בּ ּה  ׁש אין אחרא  סטרא להוֹ ציא  מּמ נּ וּ . נפרד ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא

בּ ּה  א)ׁש כּ תוּ ב  וֹלא(קהלת וּ בלה, הוּ א זקן חדׁש . כּ ל ואין ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
מטשטש התחדּ ׁש . היה  תולדות, עשה ואלמלא תולדות. עושה (ולא ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

.העולם)
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יהו�ט ּת בל�לפני ׁש ּפ ט י הארץ לׁש ּפ ט בא כּ י ¦§¥§Ÿ̈¦¨¦§Ÿ¨¨¤¦§Ÿ¥¥

בּ מיׁש רים: ועּמ ים ¦¨¥§¦©§¤¤§בּ צדק

הארץ לׁשּפט בא  ּכי ה ' לפני אֹומרים הּכּפרת  על ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכׁשּמכּסים 
ּבצדק  ּתבל  ְִִֵֵֶֶֹיׁשּפט 

וגו'לפני הארץ לׁש ּפ ט  בא  ּכ י ט)ה ' מות :(צח, אחרי  פ' ח"ג  [זוהר ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌

נ"ח:) אראה](דף  בּ ענן כּ י  כּ אן, רצה מה אבּ א, ר בּ י ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
רוֹ אה אינוֹ  הכּ הן והרי  אהרן , יבא בּ זּ את וכתוּ ב הכּ ּפ רת, ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַעל 

ׁש נּ כנס  בּ ׁש עה  ה0כינה וּ כׁש היהאת י וֹ רד, היה ענן אלּ א ? ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הכּ ר וּ בים, כּ נפי  וּ מתעוֹ ררים הזּ וֹ  הכּ ּפ רת על מגּ יע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵי וֹ רד ,

אוֹ מרים ׁש ירה ואיזוֹ  ׁש ירה . ואוֹ מרים בּ הם (תהלים?וּ מּק יׁש ים ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זהצו) אֹלהים. כּ ל על הוּ א נוֹ רא  מאד וּ מהלּ ל  ה' גדוֹ ל ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ִכּ י

כּ י  אוֹ מרים , אוֹ תן, ׁש ּפ וֹ רשׂ ים וּ בׁש עה כּ נפיהם. את ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ עלים
על  כּ ׁש ּמ כּס ים ע שׂ ה. ׁש מים וה' אלילים העּמ ים אֹלהי  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָכּ ל
ּת בל  יׁש ּפ ט הארץ לׁש ּפ ט  בא כּ י ה' לפני אוֹ מרים, ◌ֵ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַהכּ ּפ רת,

בּ מי ׁש רים. ועּמ ים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צדק,

קטרתוק וֹ לוֹ תיהם  שׂ ם אז בּ ּמ ק דּ ׁש , הכּ הן  ׁש וֹ מע  היה ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
ׁש יּ תבּ ר % כּ די ׁש ּמ תכּ וּ ן , בּ ּמ ה וּ מתכּ וּ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ מק וֹ מּה ,

וי וֹ רדים,(וקולותיהם)הכּ ל  ע וֹ לים הכּ רוּ בים וכנפי וׁש רים. ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
זהוּ  להם. וּ מעלים ל כּ ּפ רת מכ ּס ים סככים.ׁש ירים, ׁש כּ תוּ ב ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌

נׁש מעים ׁש ּק וֹ ל וֹ תיהם לנוּ  וּ מנּ ין דּ וקא . ׁש נּ אמרסככים כּ מוֹ  ? ְֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
א) בּ מי ׁש רים.(יחזקאל  ועּמ ים יוֹ סי , ר בּ י אמר  וגו'. ק וֹ ל את ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָואׁש מע

בּ מיׁש רים ׁש ני מהוּ  להכליל  - אהבוּ % מי ׁש רים ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ? ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
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בּ מי ׁש רים. ועּמ ים זה, ועל ודּ אי. מי ׁש רים וּ נקבה, זכר  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְכר וּ בים,
ז)וכתוּ ב, אליו(במדבר  מדּ בּ ר הּק וֹ ל  את ׁש ני (וגו')ויּ ׁש מע מבּ ין ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

ׁש בּ כל  למדנוּ , מכּ אן  אמר , יצחק ר בּ י  אליו . ויד בּ ר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ַהכּ רבים
זהוּ  ׁש כינה. ּפ ני  לראוֹ ת כּ דאי אינוֹ  וּ נקבה, זכר נמצא ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

קמ)ׁש כּ תוּ ב כּ תוּ ב(תהלים וׁש נינוּ , ּפ ני %, את י ׁש רים לב )י ׁש בוּ  (דברים  ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וּ נקבה. זכר  כּ ר וּ בים כּ אן אף וּ נקבה, זכר הוּ א, ויׁש ר ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק

כּ תוּ ב , צט )ועליהם ועּמ ים(תהלים  מיׁש רים. כּ וֹ ננּת  אּת ה ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כּ %, וּ מ0וּ ם  כה)בּ מיׁש רים. והרי (שמות אחיו, אל  איׁש  וּ פניהם ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנוּ .

f
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כּ רוּ בים�יהו�אצט יׁש ב עּמ ים ירגּ זוּ  מל� §Ÿ̈¨¨¦§§©¦Ÿ¥§¦

הארץ: הוּ א�יהו�בּת נוּ ט ורם גּ דוֹ ל בּ ציּ וֹ ן ¨¨¨¤§Ÿ̈§¦¨§¨

העּמ ים: כּ ל הוּ א:ג על ׁש  קדוֹ  ונוֹ רא גּ דוֹ ל ׁש מ% יוֹ דוּ  ©¨¨©¦¦§¨§¨¨

מׁש ּפ טד  מיׁש רים כּ וֹ ננּת  אּת ה אהב מׁש ּפ ט מל� ¨§¦¦¨¥¨§©¨©¥¨¨§¦¤¤Ÿ§ועז
עשׂ ית: אּת ה בּ יעקב יהו�הוּ צדקה �רוֹ ממוּ  §¨¨§©£Ÿ©¨¨¦¨§§Ÿ̈

הוּ א:'אֹלהינוּ  ׁש  קדוֹ  רגליו להדם והׁש ּת חווּ  ¡¥§¦§©£©£Ÿ©§¨¨

חסיד  להיות 

עמים ירגזו מלך א)ה' צט]:(צט, לפרק תהלים להיות [שימוש
חסיד.

IIתהלים IIשימוש

ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש זה  - אהב מ ׁשּפט מלְך ְְִֵֶֶֶַָָָָֹועז 

וגו'ועז  אהב מׁש ּפ ט ד )מל! ויחי:(צט, פ' ח"א רלב:)[זוהר ּפ תח](דף  ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  זה - אהב מׁש ּפ ט  מל% ועז ואמר , יוֹ סי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
אלּ א אינוֹ  הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ׁש ּמ חזּ ק ּת קף - מל% ועז ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ְהוּ א.

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  הארץ, ע וֹ מדת בּ מ ׁש ּפ ט ׁש הרי  כט )בּ מׁש ּפ ט, (משלי  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אהב, מׁש ּפ ט מל % ועז כּ %, וּ מ0וּ ם ארץ. יעמיד בּ מׁש ּפ ט  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶמל%

מ0וּ ם[מתחזקת]ו ֹלא בּ מׁש ּפ ט, אלּ א ישׂ ראל כּ נסת נתקנת ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ולכן  מ0ם, נוֹ טלת היא ׁש נּ וֹ טלת, הבּ רכוֹ ת וכל  נזּ וֹ נית, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ 0ם
כּ נגד  ׁש לּ ּה  האהבה וכל  הּת ׁש וּ קה כּ ל - אהב מׁש ּפ ט מל% ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְועז
למּט ה, הכּ ר וּ בים ׁש ני  ׁש ל סוֹ ד - מי ׁש רים כּ וֹ ננּת  אּת ה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש ּפ ט.

נתבּ אר. והרי העוֹ לם, וי 0וּ ב ּת ּק וּ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם

IIתהלים IIזוהר 
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אלו קראים ׁש מוֹ  בּ קראי ׁש מוּ אל וּ  בּ כהניו ואהרן ¤¦Ÿ¤§©£Ÿ§Ÿ£¨§¥§Ÿ§¥§Ÿמׁש ה

יענם:�יהו� אליהםזוהוּ א ידבּ ר ענן בּ עּמ וּ ד §Ÿ̈§©£¥§©¨¨§©¥£¥¤

וה ֹוד  נצח ּבמ ּדת – ואהרן  ּכמ ׁשה  ׁשקּול ְְְְְֲִֵֶֶַַַָֹֹׁשמּואל

וגו'מ ׁש ה ׁש מו  ּב קראי  וּ ׁש מ וּ אל  ּב כהניו ו )ואהרן  ח"א :(צט, [זוהר ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

בראשית כא :)פ' יעקב,](דף אצל כּ ׁש בּ א ירכ וֹ . בּ כף  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַו יּ גּ ע
בּ וֹ  נכלל  היה ויעקב ה ּק ׁש ה. בּ דּ ין ערב ּפ נוֹ ת מאוֹ תוֹ  כּ ח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ָלקח
ּת קף  לקח  ירכוֹ . בּ כף ויּ גּ ע לוֹ  יכל ֹלא  כּ י  ויּ רא לוֹ . יכל ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְוֹלא
גוּ ף, היה ׁש יּ עקב לגּ וּ ף. מחוּ ץ הוּ א ׁש יּ ר% בּ גלל  מ 0ם, ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ין
אדם. ׁש נּ קרא  בּ סוֹ ד דרגוֹ ת ׁש ּת י ׁש ל בּ סוֹ ד  כּ לוּ ל  היה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוגוּ פ וֹ 
וֹלא יעקב. יר% כּ ף וּת קע - מיּ ד לגּ וּ ף, מחוּ ץ ּת קף  ׁש לּ קח ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
י שׂ ראל  נצח זה ועל ׁש מוּ אל, ׁש בּ א עד מ0ם איׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתנבּ א
מׁש ה, ׁש ל  מהוֹ דוֹ  נתנ בּ א יהוֹ ׁש ע הוּ א. אדם  ֹלא כּ י  בּ וֹ , ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָכּ ת וּ ב

כז)ׁש כּ תוּ ב  חמיׁש ית.(במדבר דר גּ ה וזוֹ  הוֹ ד . עליו . מהוֹ ד% ונתּת  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
בּ יּ מין, אוֹ תוֹ  וכלל דוד  בּ א ולכן יעקב. ׁש ל שׂ מאל יר % - ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵנצח 

טז)ׁש כּ תוּ ב אלּ א(תהלים כתוּ ב ֹלא ימינ% נצח. בּ ימינ% נעמ וֹ ת  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יעקב  יר% נחלׁש ה הּט עם מה אליו בּ ימינ%. ׁש התקרב בּ גלל ? ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

בּ א זה ועל ׁש מוּ אל. עד והתעכּ ב  כּ ח, מּמ נּ וּ  ולקח ה ּט מאה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַצד
ועל  ישׂ ראל. נצח וגם ׁש כּ תוּ ב י שׂ ראל , ׁש ל יר % ׁש זּ הוּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהז כּ יר

וּ לבּס וֹ ף. בּ ראׁש ית בדּ ין הי וּ  דּ בריו כּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶזה

מתי וע וֹ ד , בּ הוֹ ד, כּ % אחר אוֹ תוֹ  כּ לל הוּ א בּ רוּ % ?ׁש הּק דוֹ ׁש  ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כּ מ ׁש ה ׁש קוּ ל  הוּ א זה ועל מלכים. ׁש ּמ ׁש ח ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר
ה וּ א גּ ם - ׁש לּ מעלה צדדים בּ ׁש ני  ואהרן ּמ ׁש ה מה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְואהרן.
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הם וּ מי  הצּ דדים, ׁש ני ׁש אוֹ תם כּ מוֹ  כּ מ וֹ למּט ה והוֹ ד , נצח ? ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב  בּ זוֹ , זוֹ  אחוּ זוֹ ת הדּ רגוֹ ת וכל  ׁש לּ מעלה. ואהרן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶׁש ּמ ׁש ה

צט ) ׁש הרי (שם ׁש מוֹ . בּ ק וֹ ראי  וּ ׁש מוּ אל בּ כהניו ואהרן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹמ ׁש ה 
בּ זוֹ . זוֹ  ואחוּ זוֹ ת נכללוּ  צדדים  ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִׁש 0ה 

ּבׂשמחה ויחזר  רגז ֹו ויׁשקט  ּתינ ֹוק אצלֹו יביא ּו ּברגז  ׁשה ּוא  ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹמי
ּבׂשמחה ה ּכל ואז  ּכתינֹוק עצמ ֹו ְְְְְְֲִִֶַַַָָֹויע ׂשה 

וגו 'מׁש ה  ׁש מו  ּב קראי  וּ ׁש מוּ אל ּב כהניו ו )ואהרן ח"ב:(צט, [זוהר ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

תרומה קמ"ח.)פ' בּ סוֹ ד ](דף עוֹ מד והכּ ל ּת ינוֹ ק וֹ ת, - ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ ר וּ בים
ׁש כּ תוּ ב יא)אחד, הכּ ל (הושע  זה וּ בגלל  ואהבהוּ . י שׂ ראל  נער כּ י ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֹ

ׁש ּמ תח כּ מ וֹ  ּת לוּ י. היּ רח  הכּ ל .בּ חדּ וּ ׁש  הוּ א כּ % בּ חדּ וּ ׁש וֹ , זה דּ ׁש  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֹ
ׁש עוֹ מדת נעוּ רים, אׁש ת ס וֹ ד וזה נערים, הם הנּ ער , כּ % ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
וּ פנים גּ דוֹ לוֹ ת ּפ נים - כּ ר וּ בים עלי וֹ ן. בּ חדּ וּ ׁש  נערים ׁש ני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
מתגּ לּ ים, ׁש ֹּלא למעלה נסּת רים ּפ נים הם. כּ % ודּ אי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְקטנּ וֹ ת ,
כּ מ וֹ  למ ּט ה, קטנּ וֹ ת ּפ נים ׁש לּ ּה . וּ מלּ וּ י  הלּ בנה חדּ וּ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ בגללם
את עוֹ מדים. אחד בּ סוֹ ד וּ מּט ה  למעלה בּ כּ ּפ רת, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנוּ 
זכר אחד כר וּ בים, ׁש ני ׁש ל סוֹ ד הם אלּ וּ  הארץ, ואת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
כּ מ וֹ  בּ חביבוּ ת, בּ אלּ וּ  אלּ וּ  דּ בוּ קים להיוֹ ת נקבה, ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
סוֹ ד  להיוֹ ת כּ אחד, וּ מּט ה מעלה  לר בּ וֹ ת  - את ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ת בּ אר 

אחד . בּ כלל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהכּ ר וּ בים

ק)ּכ תוּ ב  ׁש ני (תהלים ׁש ל שׂ מחה בּ שׂ מחה, ה' את עבד וּ  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
מה כּ ל ּת ינוֹ ק וֹ ת, ׁש הרי 0נּ מצא(מי)הכּ רוּ בים. ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ יון  זה, וס וֹ ד עּמ הם. ושׂ מח כּ תינוֹ ק ּפ ניו חוֹ זרוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵביניהם,
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הכּ ל  ׁש ל בּ שׂ מחה נער חוֹ זר  ׁש 0וֹ רה, מי עליהם ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶׁש 0וֹ רה
ׁש 0וֹ רה כּ יון הע וֹ לם, על בּ דין ׁש ח וֹ זר  גּ ב על אף ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוּ ברצוֹ ן.
חוֹ זר והעוֹ לם בּ שׂ מחה, קׁש וּ ר נער בּ שׂ מחה, חוֹ זר ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם,

ויׁש קט .(ברגז)בּ רחמים ּת ינוֹ ק  אצל וֹ  יביאוּ  בּ רגז , ׁש הוּ א מי ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ שׂ מחה  הכּ ל ואז כּ תינוֹ ק , עצמוֹ  ויעשׂ ה בּ שׂ מחה ויחזר  .רגזוֹ , ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אהבה אין ואהבהוּ . י שׂ ראל נער כּ י נאמר זה ס וֹ ד ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְועל
כּ תוּ ב  בּ נער . רק לג )וחביבוּ ת, ֹלא(שמות  נער  נוּ ן  בּ ן ויה וֹ ׁש ע ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌3◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

אהל  ׁש אוֹ תוֹ  בּ גלל מׁש ה, ׁש ל הּמ ׁש כּ ן ּת וֹ % עוֹ מד היה ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָימיׁש .
ׁש ם נמצא בּ אה , היתה ׁש ה0כינה וּ בׁש עה מׁש ה, אהל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ָ◌ָהיה
ה7מחה, ׁש ל  וּ ברצוֹ ן  בּ שׂ מחה היה וּ מיּ ד נער , ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌3◌ְיהוֹ ׁש ע
היה. כּ % ׁש לּ וֹ  הּס וֹ דוֹ ת בּ כל  בּ כּ ל , כּ לּ בנה הם ׁש ּפ ניו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌3◌ִויהוֹ ׁש ע
אלּ א ׁש ם, להי וֹ ת יהוֹ ׁש ע  צרי% היה ֹלא  הּמ ׁש כּ ן, ׁש נּ בנה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון

בּ זה זה בּ חביבוּ ת ונמצאים ׁש ם היוּ  בּ פנים כּ רוּ בים ּפ נים , ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ו  בּ שׂ מחה. בּ שׂ מחה כּ נערים הכּ ל מיּ ד עליהם , ׁש -וֹ רה כיון ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ לל נמצא ֹלא .ודין ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מעשׂ הבּ גלל להראוֹ ת רצה י שׂ ראל , בּ עם ׁש רצוֹ נוֹ  הּק בּ "ה, זה ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
עליהם י ׁש ֹלט ׁש ֹּלא דּ ין וּ להעביר  רחמים לע וֹ רר ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
הזּ ה בּ עוֹ לם הם זכּ אים עּמ וֹ . בּ שׂ מחה תמיד ויהי וּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל,

כּ תוּ ב ה בּ א. ג )וּ בעוֹ לם א וגו'.(שמואל  מׁש רת ׁש מ וּ אל  והנּ ער ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
וכתוּ ב  נער , צט )כּ תוּ ב ולמדנוּ ,(תהלים ׁש מוֹ , בּ קראי וּ ׁש מוּ אל ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

ואהרן, כּ מ ׁש ה ׁש קוּ ל  אם  ואהרן. מׁש ה כּ נגד  מׁש ה היה ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָׁש ק וּ ל
אפלּ וּ  מגּ יע היה  וֹלא הן, מדרגוֹ ת  כּ ּמ ה ׁש הרי  נער , כּ ת וּ ב ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַמדּ וּ ע

מׁש ה, ׁש ל קטנּ ה כּ ׁש ניהםלמדרגה ׁש קוּ ל  להיוֹ ת ׁש כּ ן (שם)?כּ ל ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
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ׁש אר כּ ל על  עליוֹ ן  נאמן  נביא ה וּ א  מׁש ה בּ כהניו, ואהרן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹמׁש ה
העוֹ לם. כּ הני  כּ ל על  עליוֹ ן  כּ הן  והוּ א בּ כהניו, אהרן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהנּ ביאים.
זכה כּ אהרן. עליוֹ נה בּ מדרגה ׁש עוֹ לה גּ דוֹ ל  כּ הן היה ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
אחר. כּ הן זכה 0ֹּלא מה וכהן, נביא וּ נבוּ אה, לכהנּ ה ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַאהרן
היתה ההיא הנּ בוּ אה - היה  ונביא כּ הן זכריה הרי ּת אמר, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְואם

מההשמטות)לׁש עה. כאן ורוּ ח(עד ׁש כּ תוּ ב  היה, הוּ א לׁש עּת וֹ  , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
כּ תוּ ב  ׁש בּ וֹ  ירמיהוּ  הרי ּת אמר , ואם זכריה. את לבׁש ה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱאֹלהים

א) כלּ ם(ירמיה  אלּ א - אחרים והרי  ידע ּת י%, בבּ טן אצר % ◌ָ◌3◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ טרם
זכה אהרן ׁש הרי  אהרן, כּ מוֹ  עלי וֹ נה ולכהנּ ה לנבוּ אה זכ וּ  ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹלא 
כּ לּ ם. על בּ כהנּ ה זכה הכּ הנים. ׁש אר  כּ ל  על עלי וֹ נה ◌ָ◌3◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ נבוּ אה
זכה ׁש מוּ אל עליוֹ נה. בּ כהנּ ה וׁש ּמ ׁש  בּ נבוּ אה, זכה  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹמׁש ה
לוֹ  מׁש יב הוּ א בּ רוּ % והּק דוֹ ׁש  קוֹ רא היה ּמ ׁש ה מה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ּת יהן.

כּ תוּ ב בּ ׁש מוּ אל אף - איב )מיּ ד היּ וֹ ם(שמואל ח ּט ים קציר  הֹלא ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌
עליוֹ נה לדרגּ ה עלה ֹלא אבל וגו'. קלוֹ ת ויּת ן ה' אל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאקרא
ה וּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  אצל  בּ כהנּ ה מׁש ּמ ׁש  היה אהרן מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְכּ מ ׁש ה .
ֹלא אבל ה וּ א, בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לפני מׁש ּמ ׁש  היה ׁש מוּ אל אף -ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

אהרן. כּ מ וֹ  עליוֹ ן בּ ׁש ּמ וּ ׁש  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעלה

וׁש ּמ ׁש וּ והדּ בר  נאמנים נביאים ׁש היוּ  הם ׁש ֹלׁש ה הוּ א : כּ % ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ואם ׁש מוּ אל. ואחד אהרן, ואחד  מׁש ה, אחד  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ִבּ כהנּ ה .

המ ׁש  ֹלא ׁש 0מוּ אל היה(שמש )י%ּת אמר אחר אלּ א בּ כּ הנּ ה, ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
וּ מיהוּ  בּ כהנּ ה, כּ %ׁש 0ּמ ׁש  ֹלא - ירמיהוּ  כּ תוּ ב? ׁש הרי (ירמיהא)! ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

ׁש ּמ ׁש . ֹלא אבל היה, הכּ הנים מן בּ ענתוֹ ת. אׁש ר הכּ הנים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִמן
ׁש בעת אוֹ תם כּ ל אחת ּפ עם וּ מׁש ה עלי , בּ ימי ׁש ּמ ׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְוּ ׁש מ וּ אל 
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למוֹ : נתן וחק עדתיו 'אֹלהינוּ �יהו�חׁש מרוּ  ¨§¥Ÿ¨§Ÿ¨©¨§Ÿ̈¡¥

עלילוֹ תם: על ונקם להם היית נשׂ א אל עניתם ¨¦£©¥Ÿ¥¨¦¨¨¤§Ÿ¥¨¦£¨©אּת ה

יהו�ט להר'אֹלהינוּ �רוֹ ממוּ  והׁש ּת חווּ  §§Ÿ̈¡¥§¦§©£§©

יהו� ׁש  קדוֹ  כּ י :'אֹלהינוּ �קדׁש וֹ  ¨§¦¨§Ÿ̈¡¥

ׁש כּ תוּ ב לנער, זכה ׁש מוּ אל הּמ לּ וּ אים . א)ימי א והנּ ער(שמואל ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ב )נער. ודּ אי (שם  הזּ וֹ , בּ דּ רגּ ה ׁש עוֹ מד וּ מ 0וּ ם מׁש רת . וּ ׁש מ וּ אל  ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

בּ וֹ , וזוֹ כה הזּ ה הנּ ער את ׁש נּ וֹ טל מי  ואהרן. מׁש ה כּ מוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
ואהרן. מׁש ה בהם ׁש עמד וּ  עלי וֹ נוֹ ת דּ רגוֹ ת בּ אוֹ תן  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶזוֹ כה

ואהרן  מׁשה  ּכנגד  ׁשמּואל היה  ְְְֲֵֶֶֶַָָָֹֹׁשקּול

וגו 'מ ׁש ה ׁש מו ּב קראי וּ ׁש מוּ אל ּב כהניו ו )ואהרן  חדש :(צט, [זוהר ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

תרומה נד.)פ' ג )כּ תוּ ב](דף  א מׁש רת,(שמואל ׁש מ וּ אל  והנּ ער ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וכת וּ ב נער, צט )כּ תוּ ב וׁש נינוּ ,(תהלים ׁש מוֹ . בּ קראי  וּ ׁש מוּ אל ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מ ׁש ה כּ מוֹ  ׁש קוּ ל אם ואהרן. מׁש ה כּ נגד  ׁש מוּ אל  היה ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָׁש ק וּ ל
נער כּ תוּ ב  ל ּמ ה היהואהרן, ׁש ֹּלא הם, דרגוֹ ת בּ כּמ ה ׁש הרי  ? ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש קוּ ל  להי וֹ ת ׁש כּ ן כּ ל מ ׁש ה, ׁש ל הּק טנּ ה לדּ רגּ ה אפלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַמגּ יע 
ׁש ניהם כּ %:כּ נגד  הוּ א הזּ ה הּפ סוּ ק  אלּ א ואהרן (שם)! מ ׁש ה  ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

הנּ ביאים. ׁש אר  כּ ל על עליוֹ ן נאמן  נביא הוּ א מ ׁש ה  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֲֹ◌ְבּ כהניו,
ׁש ֹּלא הע וֹ לם, כּ הני  כּ ל על העליוֹ ן הכּ הן  הוּ א בּ כהניו, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַאהרן
אהרן  זכה אהרן. כּ מוֹ  העלי וֹ נה בּ דּ ר גּ ה ׁש עלה  גּ ד וֹ ל כהן ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָהיה
ואם אחר. כּ הן זכה 0ֹּלא מה וכהן, נביא וּ נבוּ אה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִלכהנּ ה

הרי היהּת אמר, ונביא כּ הן  לׁש עתּה זכריה ההיא הנּ בוּ אה ? ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב כד )היתה , זכריה.(דה"ב  את לבׁש ה ור וּ ח ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים 923זוהר הלימוד אייר סדר כד  ליום

קתהלים מזמור  | לחודש  כ | רביעי ספר 

ליהו�אק הריעוּ  לתוֹ דה הארץ:�מזמוֹ ר כּ ל ¦§§¨¨¦©Ÿ̈¨¨¨¤

יהו�ב את לפניו�עבדוּ  בּ אוּ  בּ שׂ מחה ¦§¤§Ÿ̈§¦§¨Ÿ§¨¨

יהו�ג בּ רננה: כּ י אֹלהים�דּ עוּ  הוּ א'הוּ א ¦§¨¨§¦§Ÿ̈¡¦

אויביך  לנצח 

לתודה  א)מזמור ק]:(ק , לפרק תהלים שלו[שימוש ושם אויבים, לנצח
ז "פ. אותו  ואמור י "ה

IIתהלים IIשימוש

ּברננה לפניו ּבא ּו העלי ֹון הע ֹולם ּכנגד - ּבׂשמחה  ה ' את  ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹעבדּו
ה ּתחּתֹון  הע ֹולם  ּכנגד -ְְֶֶַַָָ

ּב שׂ מחה עבד וּ  יהוה  ב )את ויצא:(ק, פ ' ח"א קסג .)[זוהר ועל ](דף ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
חר וֹ ן  ל בּ וֹ . אל ויּ תע צּ ב ה ', ויּ נּ חם  כּ תוּ ב, הזּ ה ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּמ ק וֹ ם
הכּ ל  0לּ מעלה, מה כּ ל ׁש הרי ּת ל וּ י. הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם ׁש הרי ה'. ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַאף
עצבוּ ת אין ׁש נינוּ , כּ ן ועל הצּ דדים, לכל חיּ ים בּ אוֹ ר, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְהוּ א

כּ תוּ ב זה ועל לפני , בּ דיּ וּ ק ה ּמ ק וֹ ם, ק)לפני ה'(תהלים את עבדוּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
כּ נגד  - בּ שׂ מחה  ה' את עבד וּ  בּ רננה. לפניו בּ א וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
הּת חּת וֹ ן. העוֹ לם  כּ נגד  - בּ רננה לפניו בּ אוּ  העליוֹ ן. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  י שׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם

חדוה מּתֹוְך א ּלא  ה ּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש עב ֹודת ְֲִֵֶֶֶַַָָָָׁשאין

וגו'עבדוּ  ּב שׂ מחה יהוה ב )את ויחי :(ק, פ' ח"ג  רטז :)[זוהר בּ א](דף  ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ
היה נראה אביהם. יעקב רוּ ח וּת חי כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְראה ,
לקבּ ל  מת כּ וּ ן היה וֹלא ׁש לּ וֹ  הרוּ ח אוֹ תּה  היתה מתה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בּ ּת ח לּ ה
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ר בּ י  אמר בּ ריקנוּ ת . ׁש וֹ רה ֹלא ׁש לּ מעלה  רוּ ח ׁש הרי אחרת, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַרוּ ח 
וֹלא חסר , בּ מק וֹ ם וֹלא  ׁש לם , בּ מקוֹ ם  א לּ א ׁש וֹ רה ֹלא ׁש כינה  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵי וֹ סי ,
בּ מקוֹ ם ׁש התכּ וּ ן, בּ מקוֹ ם  אלּ א  עצ וּ ב, בּ מקוֹ ם  וֹלא  ּפ גוּ ם, ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ מק וֹ ם
היה ויעקב מאביו נפרד  ׁש יּ וֹ סף ׁש נים אוֹ תן בּ כל  ולכן ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה ,
ר בּ י  אמר אלעזר רבּ י  אמר ׁש נינוּ , ׁש כינה. בּ וֹ  ׁש רתה  ֹלא  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעצוּ ב,

כּ ת וּ ב ק)אבּ א, בּ רננה.(תהלים לפניו בּ אוּ  בּ שׂ מחה ה ' את  עבדוּ  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חדוה. מ ּת וֹ % אלּ א ה וּ א בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  עב וֹ דת ׁש אין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלהוֹ ציא ,

ׁש כּ תוּ ב עצבוּ ת , מּת וֹ % ׁש וֹ רה ׁש כינה  אין אלעזר, רבּ י (מלכיםׁש אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ג) ּפ עמיםב ׁש ֹלׁש  מנגּ ן מנגּ ן המנגּ ן. כּ נגּ ן והיה מנגּ ן לי קח וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה

מה ׁש לם.לׁש ם  רוּ ח  ׁש ה וּ א  הכּ ל , מ0למ וּ ת  רוּ ח  לע וֹ רר כּ די ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

ׂשמחה ּורננה  ׂשמחה  ׁשהם א ּלה  ׁשני ּכנגד ליֹום קרּבנ ֹות  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשני
ּבּלילה ּורננה ְְֶַַַָָָֹּבּבקר

וגו 'עבדוּ  ּב שׂ מחה יהוה ב )את ויחי:(ק , פ' בראשית רכט:)[זוהר ](דף  ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואמר , ּפ תח י וֹ סי ב )ר בּ י וגילוּ (שם בּ יראה ה' את עבדוּ  ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
וכתוּ ב  ק)בּ רעדה, בּ רננה.(שם לפניו בּ אוּ  בּ שׂ מחה ה' את  עבד וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ בּ קר הוּ א, בּ ר וּ % ל ּק דוֹ ׁש  לעבד ׁש בּ א  אדם כּ ל ראה, ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
כּ ׁש עוֹ לה בּ בּ קר , הוּ א. בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  את  לעבד צרי% ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָוּ בערב 

אדםהאוֹ ר, צרי% אז בּ עוֹ לם , מתע וֹ ררת היּ מין צד והתע וֹ ררוּ ת ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ עבוֹ דת לפניו ולעבד ה וּ א בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  בּ ימין ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק 0ר 
וּ ממׁש יכה למעלה, ּת קף מחזקת ׁש ּת פלּ ה מ0וּ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ ה ,
בּ רכוֹ ת ממׁש י% וּ מ0ם העוֹ למ וֹ ת, לכל העליוֹ ן מהעמק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
מתבּ רכים ותח ּת וֹ נים עלי וֹ נים ונמצאוּ  לּת חּת וֹ נים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

ה ּת פ לּ ה. עבוֹ דת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
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ה וּ אעב וֹ דת בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לפני  לעבד  אדם ׁש צּ רי% הּת פלּ ה, ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ יניהם, ישׂ ראל כּ נסת את להכליל  וּ ברננה  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
אֹלהים. הוּ א ה ' כּ י דּ ע וּ  ׁש כּ תוּ ב כּ ראוּ י, היּ חוּ ד ליחד כּ % ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
לעבד  אדם  צרי% זה כּ ל  ועם העבוֹ דה. בּ סוֹ ד היּ חוּ ד  ס וֹ ד ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶזהוּ 
בּ עבוֹ דתוֹ , חדוה וּ להראוֹ ת בּ חדוה הוּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ׁש ני  תפלּ וֹ ת, ׁש ּת י  אלּ ה. ׁש ני  כּ נגד - וּ רננה שׂ מחה - א לּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ ׁש ני
שׂ מחה וּ רננה. שׂ מחה ׁש הם אלּ ה, ׁש ני כּ נגד  ליוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקרבּ נוֹ ת 

זה ועל בּ לּ ילה. וּ רננה כח)בּ בּ קר , ּת עשׂ ה(במדבר אחד הכּ ב שׂ  את ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ּת פלּ ת זה ועל הערבּ ים . בּ ין ּת ע שׂ ה ה0ני הכּ בשׂ  ואת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַבבּ קר
לכל  טרף מחלּ קת ׁש עה ׁש אוֹ תּה  מ 0וּ ם ר ׁש וּ ת , היא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַערבית

להזכּ יר  ׁש עה וֹלא בּ יּ וֹ ם[להתברך]חיל וֹ תיה, מז וֹ ן. לתת אלּ א , ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
מּת וֹ % וּ בלּ ילה, בּ בּ קר  הלּ לוּ , הצּ דדים מ0ני  מת בּ רכת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַההוּ א

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כּ ראוּ י. לכּ ל  מחלּ קת וּ בלּ ילה וּ רננה, (משלישׂ מחה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וגו'.לא) לביתּה  טרף וּת ּת ן לילה בּ עוֹ ד ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַוּת קם 

צריְך הּוא  ּברּוְך ה ּקד ֹוׁש את לעבד אדם  ׁשּצריְך עבֹודה  ֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹּכל
ּבׁשלמּותּבׂשמחה עב ֹודת ֹו ׁשּתּמצא ּכדי הּלב  ּוברצ ֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

וגו'עבדוּ  ּב שׂ מחה יהוה ב )את ויקרא :(ק , פ' ח"ג  ח'.)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואמר , יהוּ דה ר בּ י  ק)ּפ תח בּ שׂ מחה(תהלים  ה' את עבדוּ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
למדנוּ , כּ % בּ שׂ מחה, ה' את עבדוּ  ׁש צּ רי#וגו'. עב וֹ דה ׁש כּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

וּ ברצוֹ ן  בּ שׂ מחה צרי# הוּ א, בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  את לעבד ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם
בּ ׁש למוּ ת  עבוֹ דתוֹ  ׁש ּת ּמ צא כּ די ׁש עבוֹ דתהלּ ב, ּת אמר ואם . ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌

אפׁש ר אי  - היא כּ % על הּק רבּ ן ׁש עבר אדם אוֹ תוֹ  ׁש הרי  ! ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
פנים בּ איזה רבּ וֹ נוֹ , לפני וׁש ב הּת וֹ רה מצות ועל ר בּ וֹ נ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצות
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לפניו  איפהיעמד עצוּ בה, בּ רוּ ח ׁש בוּ רה, בּ ר וּ ח  ודּ אי  הרי ? ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֹ
הרננהה7מחה איפה ׁש חוֹ טא? אדם אוֹ תוֹ  ׁש נינוּ , ׁש ם אלּ א ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

את וּ לתּק ן קר בּ ן  להקריב וּ בא מצווֹ תיו, על ועבר רבּ וֹ נוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ה וּ א ואם עצוּ בה . בּ ר וּ ח להּמ צא צרי% ׁש בוּ רה, בּ ר וּ ח ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 
נמצאים. אין רננה והרי  שׂ מחה הרי מהכּ ל. יפה זה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶבּ וֹ כה,

מתּת ּק ן  בּ ּמ ה הם ?אלּ א ׁש הרי וּ לויּ ם, כּ הנים בּ אוֹ תם  ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
בּ כהן , מתק יּ מת  ה 8מחה בּ ׁש בילוֹ . וּ רננה שׂ מחה  ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמׁש לימים
ּת מיד צריכים והכּ הנים הדּ ין, מן  רחוֹ ק תמיד  ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמ-וּ ם

העם  מכּ ל  יוֹ תר  שׂ מחים מאירוֹ ת, בּ פנים הכּ תרלהּמ צא  ׁש הרי  , ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ּת מיד  נמצאים הלויּ ם ׁש הרי זה, וכ% בּ לו יּ ם, הרננה גּ וֹ רם ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ 
נׁש למת וּ בהם עליו, עוֹ מדים ואלּ וּ  ׁש בּ אר וּ ה . כּ מוֹ  ה0יר , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל 
דּ ברים וּ מכוּ ן עליו עוֹ מד  הכּ הן  הוּ א. בּ רוּ % לּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָהעב וֹ דה
והלויּ ם כּ ראוּ י , הּק דוֹ ׁש  ה 0ם את  ליחד וּ ברצ וֹ ן, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
לקרב  קר בּ ן זהוּ  אֹלהים. הוּ א ה ' כּ י דּ ע וּ  כּ תוּ ב, אז ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש יר.
מי  קרבּ ן, נמצא ׁש ֹּלא עכׁש ו מתבּ 7ם . והכּ ל לדין, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
בּ עצב, הנּ פׁש , בּ מרירוּ ת ודּ אי אליו, וׁש ב רבּ וֹ נוֹ  לפני ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש חוֹ טא

וּ רננה שׂ מחה מקים אי % ׁש בוּ רה, בּ ר וּ ח הםבּ בכ יּ ה, אין הרי  ? ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
אצלוֹ  ושׂ מחתנמצאים ר בּ וֹ נ וֹ  ׁש ּת ׁש בּ חוֹ ת ּפ רׁש וּ ה, כּ % אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

וֹלא ׁש נינוּ , והרי וּ רננה . שׂ מחה זוֹ הי  הּת וֹ רה, ורננוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
בּ עצבוּ ת, רבּ וֹ נוֹ  לפני אדם יעמד ׁש ֹּלא וכוּ ', עצבוּ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמּת וֹ %

ּת ּק נתוֹ  מה אז יכ וֹ ל, ֹלא ?והרי ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש ני א לּ א ׁש עוּ ר  אדם י כּ נס לעוֹ לם ׁש נינוּ , הרי  הדּ בר, סוֹ ד ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ּת פ לּ תוֹ . ויתּפ לּ ל וכ וּ ', ח)פתחים (משלי  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
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פתחים ׁש ני  החׁש בּת  ּפ תחי . מזוּ זת ׁש עוּ רלׁש מר אמר , א לּ א ? ִ◌ְ◌ְֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌
דּ וד 0אמר  למה רמז כּ אן  פתחים. כד )ׁש ני  ׁש ערים(תהלים ׁש אוּ  , ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ראׁש יתראׁש יכם ולפנים. לפני ׁש הם וּ מכוֹ ן, מעוֹ ן הם . ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
צרי% כּ ן על הע וֹ לם. ׁש ל הּפ תחים והם וּ פחד, חסד - ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רגוֹ ת
ה 0ם ׁש הם הּק דׁש ים, קדׁש  כּ נגד  בּ תפ לּ תוֹ  להתכּ וּ ן ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
ׁש ני  פתחים, ׁש ני ׁש ע וּ ר  הם ואלּ ה ּת פ לּ תוֹ , ויתּפ לּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
הרי  ושׂ מחה  י שׂ ראל . כּ נסת זוֹ  שׂ מחה כּ %: ׁש 0וֹ נה וי ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכתרים.

כּ כּ תוּ ב נה)ּפ ר ׁש וּ ה, וגו'(ישעיה תצאוּ  בשׂ מחה ועתידים כּ י  . ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
הזּ וֹ  בּ 8מחה מהגּ ל וּ ת לצאת זוֹ י שׂ ראל  וּ מי  י שׂ ראל ., כּ נסת ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  בּ שׂ מחה, ה' את עבדוּ  טז)ולכן יבא(ויקרא בּ זאת ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֹ
ה0למ וּ ת זוֹ  - בּ רננה לפניו בּ אוּ  אחד . והכּ ל  הּק דׁש , אל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַאהרן
יתרה. ׁש למוּ ת וזוֹ הי בּ ּפ ה . וּ רננה בּ לּ ב, שׂ מחה ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה .
הּת ּק וּ ן  וזהוּ  ונ וֹ דעת, ידוּ עה הרי הזּ וֹ  ה7מחה ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוה0למוּ ת
והכּ ל  האֹלהים. הוּ א ה' כּ י  דּ עוּ  - ואז רבּ וֹ נוֹ , לפני האדם ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 
כּ ראוּ י  הּק דוֹ ׁש  ה0ם את ליחד כּ % אחר ׁש צּ רי % אחד , בּ דבר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ א
בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  עב וֹ דת וזוֹ הי אחד, הכּ ל להיוֹ ת בּ זה זה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְולקׁש ר
אׁש רי  הוּ א . כּ % ודּ אי אבּ א, ורבּ י אחא ר בּ י  לוֹ  אמרוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָהוּ א.
דּ רכי  ויוֹ דעים בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים הצּ דּ יקים  ׁש ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶחלקם
מילין. ׁש ֹלׁש ה אבּ א רבּ י  אחרי והלכוּ  קמ וּ  הוּ א . בּ רוּ % ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ה ּקד ֹוׁשה ּבארץ ׁשר ּויים  ׁשּיׂשראל ּבזמן - ּבׂשמחה יי את ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעבדּו

וגו'עבד וּ  ּב שׂ מחה יהוה  ב )את במדבר:(ק , פ' ח"ג קי"ח.)[זוהר ](דף ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש בּ בבל . טר וֹ ניא בּ בית  שׂ מח ׁש היה איׁש  ראה  אבּ א ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
כּ תוּ ב ירוּ ׁש לם  את שׂ מח וּ  ואמר , בּ וֹ  אבא)הכּ ה רבי  בּ זמן (אמר  , ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
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מרעיתוֹ :(ולא)עשׂ נוּ  וצאן עּמ וֹ  אנחנוּ  ׁש עריוד ולוֹ  בּ אוּ  ¨¨§£©§©§Ÿ©§¦Ÿ§¨¨

ׁש מוֹ : בּ רכוּ  לוֹ  הוֹ דוּ  בּ תהלּ ה חצרתיו כּ יהבּ תוֹ דה §¨£¥Ÿ¨¦§¦¨¨§§¦

יהוֹ � אמוּ נתוֹ :�טוֹ ב ודר דּ ר ועד חסדּ וֹ  לעוֹ לם §¨§¨©§§©Ÿ¨Ÿ¡¨

לטעמוֹ , אלעזר רבּ י  לשׂ מח. אדם צרי% בּ שׂ מחה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש יּ ר וּ ׁש לים
ׁש כּ תוּ ב הינוּ  יר וּ ׁש לם, את שׂ מחוּ  ק)ׁש אמר ה'(תהלים את עבדוּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

וכתוּ ב  בּ שׂ מחה. ה' את עבד וּ  אוֹ מר , אחד כּ תוּ ב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה.
אוֹ מר, ב )אחד בּ ין (שם מה בּ רעדה. וגילוּ  בּ יראה ה' את עבדוּ  ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

לזה -זה הּק דוֹ ׁש ה בּ ארץ ׁש ר וּ יים ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן כּ אן אלּ א , ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אחרת. בּ ארץ ׁש רוּ יים ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן ה'(ד"א)כּ אן את עבדוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ זמן ישׂ ראל כּ נסת זוֹ  - הע ּמ ים.בּ יראה בּ ין בּ גּ לוּ ת ׁש היא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב והרי יהוּ דה, רבּ י נה)אמר וזוֹ (ישעיה תצאוּ , ב שׂ מחה כּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

ונקראת  הוּ א, מהגּ ל וּ ת ּת צא וּ , ׁש אמר כּ יון ישׂ ראל . כּ נסת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִהיא
בּ גּ לוּ תשׂ מחה  ׁש היא זמן ׁש כּ ל זה, הוּ א כּ % ודּ אי  לוֹ , אמר  . ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ה וּ א בּ רוּ % ׁש הּק ד וֹ ׁש  עד שׂ מחה, נקראת ֹלא לעפר, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְוׁש וֹ כבת
ויאמר, מהעפר ויקימ ּה  אליה, נב )יבא מעפר(שם התנערי  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

וגו', ס)קוּ מי  כאחד ,(שם ויתחבּ רוּ  וגו', אוֹ רי (ויקימהקוּ מי  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
תצאוּ מעפרה) בּ שׂ מחה ואז הכּ ל, חדות נקראת, חדוה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְואז

הלּ וּ לת לחדות  הגּ בירה  מוּ ל יצאוּ  חילוֹ ת כּ ּמ ה אז ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי.
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  נה)הּמ ל%, וגו',(שם יפצחוּ  והגּ בעוֹ ת  ההרים ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌

נב )וכתוּ ב וגו'.(שם וּ מאּס פכם ה' לפניכם הל% כּ י ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

f
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יהו�אקא ל% אׁש ירה וּ מׁש ּפ ט חסד מזמוֹ ר Ÿ̈§§¨¦¨¨§¦¤¤§¦¦¨§לדוד

מתיבאזּמ רה:� ּת מים בּ דר� אשׂ כּ ילה £©¥¨©§¦¨§¤¤¨¦¨©

בּ יתי: בּ קרב לבבי בּ תם אתהלּ � אלי ֹלאג ּת בוֹ א ¨¥¨¤§©¥§¨§¨¦§¤¤¥¦

ֹלא שׂ נאתי סטים עשׂ ה בּ ליּ על דּ בר עיני לנגד ¦¥¨¦¥Ÿ£©¨¦§©§©¥¤¤§¦̈אׁש ית
בּ י: אדע:ד ידבּ ק ֹלא רע מּמ נּ י יסוּ ר ׁש  עקּ  לבב ¦§©¦¥¨¦¥¨¦¤¦¨¥¨

גּ בּה (מלושני)ה אצמית אוֹ תוֹ  רעהוּ  בּס תר ©§¦§©¥¥¤¥©¦§¨§מלׁש ני

אוּ כל: ֹלא אתוֹ  לבב וּ רחב ארץועינים בּ נאמני עיני ¥©¦§©¥¨Ÿ¨¥©§¤¤§¥¤¤

יׁש רתני: הוּ א ּת מים בּ דר� הל� עּמ די ֹלאזלׁש בת ¨¤¤¦¨¦Ÿ¥§¤¤¨¦§¨§¥¦
ׁש קר דּ בר רמיּ ה עשׂ ה בּ יתי בּ קרב יכּ וֹ ןיׁש ב ֹלא ים ¥¥§¤¤¥¦Ÿ¥§¦¨Ÿ¥§¨¦¦

עיני: להכריתחלנגד ארץ רׁש עי כּ ל אצמית לבּ קרים §¤¤¥¨©§¨¦©§¦¨¦§¥¨¤§©§¦

יהו� און:�מעיר ּפ עלי כּ ל ¥¦§Ÿ̈¨Ÿ£¥¨¤

רע לרוח 

ומשפט א)חסד קא ]:(קא, לפרק תהלים  מזמור [שימוש עם לכתבו טוב
רעה . לרוח  טוב והוא בקלף אלהים. יקום

IIתהלים IIשימוש

הּלב ּובכ ּונת  ּברצֹון לר ּבֹונ ֹו ולעבד לֹו לפּתֹות  ּׁשיּדע  האדם  הּוא  ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹזּכאי

וגו'ֹלא ּב יתי  ּב קרב  ז)יׁש ב  ח"ג:(קא, קכא .)[זוהר תורה](דף ֹלאזוהר ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

לנגד  י כּ וֹ ן ֹלא ׁש קרים דּ בר  רמיּ ה עשׂ ה בּ יתי  בּ קרב ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵי ׁש ב
לו  לפתות שידוע  האדם הוא זכאי שמעון רבי  אמר ◌ָ◌ֵעיני.

הלב  ובכונת ברצון לרבונו לפתות ולעבוד שבא למי לו אוי  ,

IIתהלים IIזוהר 
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ברצון  ולא  רחוק  בלב  כמש"כ לרבונו עח), ויפתוהו (תהלים
צריך  וע"כ עמו. נכון לא ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם
ברצון  אליו  יבא ולא ברבונו, ורצונו נפשו להדבק האדם

לא מהו עיני, לנגד  יכון לא שקרים דובר שכתוב לפי  שקר ,
ואין  הקדוש שם ליחד בא הוא אם שיתתקן רצוני אין יכון.

כראוי . מיחדו 

f
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יהו�אקב ולפני יעטף כי לעני ׁש ּפ ��ּת פלּ ה י §¦¨§¨¦¦©£Ÿ§¦§¥§Ÿ̈¦§Ÿ

וׁש ועתי�יהו�בשׂ יחוֹ : תפלּ תי ׁש מעה ¦§Ÿ̈¦§¨§¦¨¦§©§¨¦

עקרה לאשה

לעני  א)תפלה  קב]:(קב, לפרק  תהלים ה '[שימוש מאת רחמים לבקש 
י"ה . שלו  ושם עקרה . אשה בעבור חסד לו  שיעשה יתעלה 

IIתהלים IIשימוש

ּתּקן  ּבחדוה  בתשובה חֹוזרים  ׁשּיׂשראל ׁשראה  אחר ה ּמל ְך ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדוד
מ יעטףע ׂשרה כי  לעני ּתפ ּלה  אמר ּכּלם  ּובסֹוף נּגּונים  יני ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹֻ

וגו 'ּת פלּ ה א)לעני  בראשית:(קב, פ' ח"א כג :)[זוהר בּ גלל ](דף ודוד , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אמר יז)הגּ ל וּ ת ב  בּ ּמ דבּ ר.(שמואל  וצמא ועיף רעב ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ גללּה . צער  נוֹ טל  היה  יב ׁש ה, חרבה ׁש כינה ׁש ראה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
חוֹ זרים ׁש יּ שׂ ראל ׁש ראה עשׂ רה[בתשובה]אחר ּת ּק ן  בּ חדוה , ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
אמר  כּ לּ ם וּ בס וֹ ף נ גּ וּ נים, קב )מיני יעטף (תהלים כי לעני ּת פלּ ה ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

אחת  ענני, אזנך ה' הטה לדוד תפלה  כלם ובסוף  תילים, מיני  עשרה תקן  [נ "א:

תפלת  שתכנס עד נכנסות היו ולא המלך, לפני  מתעטפים שבגללן התפלות  שכל

יעטף ] כי  לעני תפלה אמר הּת פלּ וֹ תהעני , כּ ל ׁש עוֹ טפת תפ לּ ה והיא ,ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּת פלּ ת מהי  לכלּ ם. עני  הקדּ ים לכן ּת פלּ תוֹ , ׁש ּת כּ נס עד ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלפניה

בעלּה ,העני  בּ לי עצמּה  בּ פני ר ׁש וּ ת ׁש היא ערבית תפ לּ ת זוֹ  ? ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יבׁש  עני  וצדּ יק ויבׁש ה, עניּ ה היא בעלּה , בּ לי  ׁש היא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
לתפלּ ת ודוֹ מה העוֹ לם, אּמ וֹ ת כּ ל  בּ רׁש וּ ת ׁש ה וּ א  יעקב, זרע ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶזה
לעני , צדקה היא ׁש בּ ת וּ תפלּ ת הגּ לוּ ת. ׁש ל  לילה ׁש היא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַערבית
לעניּ ים צדקה בּ ׁש בּ ת ׁש מׁש  הּמ ׁש נה, בּ עלי ׁש בּ ארוּ ה ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

IIתהלים IIזוהר 
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שבת] של שמש  של בדרך מתנחמים כּ מ וֹ [שעניים להיוֹ ת אדם צרי % ולכן .ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
בּ ׁש ביל  החל ימי  ׁש ׁש ת בּ כל  עמידה בּ תפ לּ ת הּמ ל % ל ׁש ער  ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעני
עני , כּ מוֹ  ציצית ׁש ל מצוה ׁש ל בּ עּט וּ ף ל ּה  וּ מתע ּט ף  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה,
ׁש כּ % אדנ"י. ׁש הוּ א ה0ער אצל אבי וֹ ן כּ מוֹ  בּ תפלּ ין ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה

ּת פּת ח. שׂ פתי אדנ"י וזהוּ  היכ "ל. לח ׁש בּ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶעוֹ לה

ה ּוא ּבר ּוְך ה ּקד ֹוׁש לפני ׁשע ֹומדת  תפ ּלה  היא  העני ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָתפ ּלת 
לפניו  להתקּבל  ונכנסת  ּופתחים  ׁשערים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָוׁשֹוברת 

יעטףּת פ לּ ה כי  א)וגו 'לעני וישלח:(קב, פ' ח"א קסח:)[זוהר רבּ י ](דף ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌
ואמר , ּפ תח קב )י וֹ סי ולפני(תהלים יעטף כי לעני ּת פלּ ה ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

שׂ יחוֹ  יׁש ּפ # דּ וד ה ' אלּ א מקוֹ מ וֹ ת . בּ כּמ ה בּ אר וּ ה וּ  זה  ּפ סוּ ק . ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ וֹ  והס ּת כּ ל העני , בּ דברי וראה כּ ׁש הסּת כּ ל זה את אמר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל%
זוֹ הי  - לעני  ּת פלּ ה זה. אמר  חמיו מלּ פני  וּ בוֹ רח  הוֹ ל % ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
הּת פלּ ה וזוֹ  הוּ א, בּ רוּ % הּק דוֹ ׁש  לפני העני ׁש ּמ בּק ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְתפלּ ה
לעני , ּת פלּ ה כּ אן כּ תוּ ב העוֹ לם. ּת פלּ וֹ ת כּ ל את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ קדּ ימה

ׁש ם צ)וכתוּ ב זה(שם  בּ ין  מה האֹלהים. אי ׁש  למ ׁש ה ּת פלּ ה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
להפריד לזה ואין ראׁש , ׁש ל  ּת פלּ ה וזוֹ  יד , ׁש ל ּת פלּ ה  זוֹ  אלּ א ? ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

האֹלהים, איׁש  למׁש ה ּת פלּ ה וּ בין הזּ וֹ  לעני  הּת פלּ ה ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ין
כּ אחת. ׁש ק וּ לוֹ ת לפניוּ ׁש ּת יהן מקדּ ימה העני  ּת פלּ ת זה ועל  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

העוֹ לם  ּת פלּ וֹ ת מכּ ל  ה וּ א בּ ר וּ # ׁש כּ תוּ בהּק ד וֹ ׁש  מ0וּ ם כב ), (שם  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
עני ענוּ ת ׁש ּק ץ  וֹלא בזה ֹלא זוֹ כּ י לעני ּת פלּ ה ראה, בּ א וגוֹ '. ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כּ ל וּ ם. מעצמוֹ  לוֹ  ׁש אין  כּ מי  בּ עני וֹ  דּ בוּ ק ׁש העני יד, ׁש ל ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

יעטף דּ בר כי דּ וד, זה - לעני מ ׁש ה, זה - ּת פלּ ה אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
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ה' ולפני  מּמ נּ ה, ה0מׁש  וּ מתכּ ּס ה הלּ בנה כּ ׁש ּמ תכּ ּס ה -ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּת פלּ ה ראה, בּ א ה0מׁש . עם להתחבּ ר כּ די - שׂ יחוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִי ׁש ּפ %
ׁש עוֹ מדת תפלּ ה היא העני  וּ תפלּ ת ּת פלּ ה, אדם בּ ני  כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל 
ונכנסת וּ פתחים ׁש ערים ו ׁש וֹ ברת הוּ א בּ ר וּ % הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לפניו. כב )להתקבּ ל אלי (שמות  יצעק  כּ י והיה  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ולפני  צעקתוֹ . אׁש מע ׁש מע וכתוּ ב אני , חנּ וּ ן  כּ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש מע ּת י 
הוּ א. בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  דּ ין על ׁש ּמ תרעם כּ מי - שׂ יחוֹ  י ׁש ּפ % ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִה'

אלעזר , רבּ י  ישׂ ראלאמר לכנסת חדוה הצּ דּ יקים  ּת פ לּ וֹ ת  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הוּ א. בּ ר וּ # ה ּק ד וֹ ׁש  לפני  היאלהתעּט ר חביבה זה מ0וּ ם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ּת אב  הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ולכן הוּ א, בּ ר וּ % ה ּק דוֹ ׁש  לפני ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵי וֹ תר 
ׁש יּ וֹ דעים מ0וּ ם להם, ׁש צּ רי% בּ ׁש עה הצּ דּ יקים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלתפ לּ וֹ ת

את  ר בּ וֹ נם.לר צּ וֹ ת ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

עד  ע ֹולה ׁשּזֹו מ ּׁשּום  הּטעם? מה  מּכּלם עליֹונה העני ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻתפ ּלת 
ּברא ׁשֹו ּומתע ּטרת  ה ּמלְך ׁשל  ה ּכבֹוד ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכּסא

יעטףּת פלּ ה  כי א)וגו'לעני יתרו:(קב, פ' ח"ב פ"ו:)[זוהר ](דף  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

אליו, יֹוחאי]כּ ׁש הגּ יעוּ  ּבר ׁשמעֹון ׁש היה[רּבי צאוּ הוּ  ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְִִַַַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ ּת  ועוֹ סק אוֹ מריוֹ ׁש ב  והיה קב )וֹ רה, כי(תהלים לעני  ּת פלּ ה  ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

שׂ יחוֹ  יׁש ּפ # ה ' ולפני תפ לּ ה,יעטף  היא י שׂ ראל  ּת פלּ ת  כּ ל . ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הּט עם מה מכּ לּ ם. עליוֹ נה העני עוֹ לה ?וּ תפלּ ת ׁש זּ וֹ  מ-וּ ם ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌3◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

בּ רא ׁש וֹ  וּ מתעּט רת הּמ ל# ׁש ל הכּ בוֹ ד כּ ּס א  והּק דוֹ ׁש עד . ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌
מׁש ּת בּ ח הוּ א ּת פלּ ת(מתעטף)בּ ר וּ % ודּ אי , ּת פלּ ה בּ אוֹ ת ּה  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ׁש ל  עּט וּ ף אינוֹ  זה ע ּט וּ ף  יעטף . כּ י  ּת פלּ ה. נקראת ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶהעני 
ׁש ם וכתוּ ב יעטף , כּ י  כּ אן כּ תוּ ב א לּ א לוֹ . אין ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִכּ ּס וּ י,
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ב ) ׁש ּק וֹ בל (איכה שׂ יחוֹ , י שׂ ּפ % ה' ולפני  בּ רעב . ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָהעטוּ פים
מ0וּ ם הוּ א, בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  לפני  נוֹ ח וזה  רבּ וֹ נוֹ . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
העוֹ לם מקיּ מי ׁש אר  נמצאים כּ ׁש ֹּלא בּ וֹ  מתּק יּ ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הע וֹ לם
מ0וּ ם לרבּ וֹ נוֹ , עליו יק בּ ל העני ׁש אוֹ תוֹ  למי אוֹ י  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם.

ׁש כּ תוּ ב מכּ לּ ם, יוֹ תר לּמ ל% קרוֹ ב כב )ׁש העני  כּ י (שמות והיה ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אני . חנּ וּ ן כּ י וׁש מעּת י אלי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיצעק

ׁש וֹ מע.ול ׁש אר ׁש ֹּלא ולפעמים ׁש 0וֹ מע לפעמים - העוֹ לם בּ ני ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
הּט עם בּ כּ לים ?מה ה וּ א הּמ ל# ׁש דּ יּ וּ ר  מ-וּ ם ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

הלּ ל וּ , נז)ׁש כּ תוּ ב ה-בוּ רים וכתוּ ב (ישעיה ר וּ ח. וּ ׁש פל  דּ כּ א ואת ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לד ) לב.(תהלים לנׁש בּ רי ה' נה)קר וֹ ב  אֹלהים(שם ונדכּ ה  נׁש בּ ר  לב  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  בּ 0כינה, נ וֹ זף - בּ עני ׁש נּ וֹ זף מי  ׁש נינוּ , מכּ אן  תבזה. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹלא 
וכתוּ ב רוּ ח, וּ ׁש פל  דּ כּ א כב )ואת וגוֹ '.(משלי  ריבם יריב ה' כּ י ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌

צרי% ׁש ֹּלא  הכּ ל, על וׁש וֹ לט חזק ׁש לּ הם ׁש האּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
הדּ יּ נים. כּ ׁש אר  מׁש כּ וֹ ן נוֹ טל וֹלא אחר, דּ יּ ן צרי% וֹלא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵעדים

נוֹ טל  מׁש כּ וֹ ן  אתואיזה  וקבע ׁש כּ תוּ ב  אדם, בּ ני נ ׁש מוֹ ת ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש נּ קרא מק וֹ ם כּ ל - לעני ּת פלּ ה אמר, עוֹ ד  נפׁש . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְקבעיהם

למק וֹ ם עוֹ לה  ׁש הוּ א ה וּ א , עליוֹ ן דּ בר הוא)תפלּ ה, ברוך (שהקדוש ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תם. ׁש ּמ ניח  הּמ ל% ׁש ל  הּת פלּ ין הן הראׁש  ּת פ לּ ת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ ן.

כי לעני כי ּתפ ּלה  ּזה  מה לכּתב ! ל ֹו צריְך יתע ּטף ּכי - יעטף ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
נכנסֹות ולא הע ֹולם  ּתפ ּלֹות  לכל  ע ּטּוף ע ֹוׂשה  ה ּוא  אּלא  ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֹיעטף?

ּתפ ּלת ֹו ׁשּנכנסת  ְְִִֶֶֶַָעד

וגו 'ּת פ לּ ה יעטף  כי א)לעני  בלק:(קב , פ' ח"ג קצ"ה .)[זוהר וע ּת ה](דף  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌
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ּפ תח, אבּ א רבּ י וגוֹ '. הזּ ה העם את לּ י ארה נּ א קב )לכה (שם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יעטף  כי  לעני ּת פלּ ה וגוֹ 'ּת פ לּ ה בּ הם ׁש כּ ת וּ ב הם ׁש ֹלׁש ה .. ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

זה דבר  זה)וּ בארוּ  דבר דּ וד ,(אבל היה ואחד  מׁש ה, היה אחד - ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
כּ תוּ ב  הרי ּת אמר , ואם בּ הם. והתחבּ ר בּ הם ׁש נּ כלל עני, ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

ג ) הם(חבקוק אר בּ עה הרי  - הנּ ביא  לחבּק וּ ק אלּ אּת פ לּ ה ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ּת פ לּ ה, בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב גּ ב על ואף  היה, ּת פלּ ה בגלל ֹלא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲחבּק וּ ק
ועשׂ ה ׁש החיהוּ  על הוּ א בּ רוּ % לּק דוֹ ׁש  היא והוֹ דאה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִּת ׁש בּ חת
הן  ׁש ֹלׁש  אבל היה. ה0וּ נ ּמ ית בּ ן ׁש הרי וּ גבוּ רוֹ ת, נּס ים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִאּת וֹ 

ּת פלּ ה: צ)ׁש נּ קראוֹ ת ּת פלּ ה (תהלים האֹלהים , איׁש  למׁש ה ּת פלּ ה  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ּת פלּ ה  היא  זוֹ  ּת פ לּ ה לדוד, ּת פלּ ה אחר . בּ איׁש  כּ מוֹ ת ּה  ׁש אין  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶז וֹ 
מא וֹ תן  היא ּת פלּ ה  לעני, ּת פ לּ ה אחר. בּ מל # כּ מ וֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין

העני.ׁש ֹלׁש  ּת פ לּ ת אוֹ מר הוי מכּ לּ ן ? חׁש וּ בה זוֹ מי ּת פלּ ה . ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌.◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לכל  וק וֹ דמת דּ וד, לתפ לּ ת וקוֹ דמת מׁש ה, לתפלּ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶקוֹ דמת

העוֹ לם. ּת פלּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְׁש אר

וכתוּ בהּט עםמה לב, ׁש בוּ ר  הוּ א ׁש העני  מ0וּ ם לד )? קר וֹ ב (שם  ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ ּק דוֹ ׁש  קטטה תמיד עוֹ שׂ ה והעני  וגוֹ '. לב לנׁש בּ רי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְה'
כּ יון  דּ בריו . וׁש וֹ מע מקׁש יב הוּ א בּ ר וּ % והּק דוֹ ׁש  הוּ א, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ %
ׁש אר וכל הרקיעים, ח לּ וֹ נוֹ ת כּ ל  ּפ וֹ תח ּת פלּ תוֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תּפ לּ ל
לב, ׁש בוּ ר  עני אוֹ תוֹ  אוֹ תן דּ וֹ חה למעלה, ׁש עוֹ לה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ וֹ ת

יעטף ׁש כּ תוּ ב כי  לעני לכּת ב ּת פלּ ה ל וֹ  צרי % יתעּט ף כּ י  זּ ה. מה ! ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌
יעטף  וֹלאכי העוֹ לם, ּת פלּ וֹ ת לכל  עּט וּ ף עוֹ שׂ ה הוּ א אלּ א ? ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

אוֹ מר: הוּ א בּ ר וּ ; והּק ד וֹ ׁש  ּת פלּ תוֹ . ׁש נּ כנסת עד ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנכנסוֹ ת
בּ ית כּ אן ר וֹ צה איני אלי. ּת כּ נס זוֹ  וּ תפלּ ה ה ּת פ לּ וֹ ת, כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתעּט פוּ 
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לבדּ נוּ . והוּ א ואני  ׁש לּ וֹ , ּת רעוֹ מוֹ ת יהי וּ  לפני  בּ ינינוּ . ׁש יּ דּ וֹ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִדּ ין
בּ אוֹ תּה  הּת רעוֹ מוֹ ת, בּ אוֹ תן לב דּ וֹ  מתיחד ה וּ א  בּ רוּ % ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

ׁש  חילוֹ תּת פלּ ה, כּ ל  בּ ודּ אי. ה' לפני  שׂ יחוֹ . יׁש ּפ % ה' ולפני  כּ תוּ ב ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ה וּ א בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  מתעּס ק בּ ּמ ה לא לּ ה: אלּ ה ׁש וֹ אלים ?ה0מים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מׁש ּת דּ ל  ֹלאבּ ּמ ה כּ לּ ם ׁש לּ וֹ . בּ כּ לים בּ ער גּ ה מתיחד אוֹ מרים: ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌3◌ָ◌
ּת רעוֹ מוֹ תיו. אוֹ תן  וּ מכּ ל עני  אוֹ תוֹ  מּת פלּ ת נּ עשׂ ה מה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְי וֹ דעים
הּמ ל% לפני בּ תרעמת דּ מעוֹ תיו כּ ׁש 0וֹ פ % א לּ א לעני  ּת אוה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
אוֹ תם כּ ׁש ּמ קבּ ל אלּ א הוּ א בּ רוּ % לּק ד וֹ ׁש  ּת אוה ואין  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
ּת פלּ וֹ ת כּ ל  וע וֹ טפת עּט וּ ף ׁש עוֹ שׂ ה תפלּ ה וזוֹ הי  לפניו. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ּפ כים 

◌ָ◌ָהעוֹ לם.

דּ וד מ ׁש ה זוֹ . בּ תפלּ ה ימים כּ ּמ ה והתעכּ ב ּת פ לּ תוֹ , התּפ לּ ל  ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מזּמ נים כּ לּ ם ה0מים, ׁש ערי וכל החלּ וֹ נוֹ ת ׁש כּ ל ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָראה 
ה וּ א בּ רוּ % ׁש הּק דוֹ ׁש  העוֹ לם ּת פלּ וֹ ת בּ כל ואין לעני, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּפ תח 
עשׂ ה זה, את ׁש ראה כּ יון העני . לתפלּ ת כּ מוֹ  מיּ ד  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקׁש יב

וּ מסכּ ן . עני  כּ מוֹ עצמוֹ  הארץ על ויׁש ב הּמ לכ וּ ת  לבוּ ׁש  ּפ ׁש ט ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ּת פלּ ה  ואמר ׁש כּ תוּ בעני  פו), אזנ%(תהלים ה' הּט ה לדוד ּת פ לּ ה ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌

ל ּמ ה ּת אמר ואם לוֹ ענני. אמר אני. ואבי וֹ ן עני  כּ י בּ גלל ? ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
מלכים על וׁש וֹ לט אּת ה, מל % וֹלא דּ וד , הוּ א, בּ ר וּ % ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ואביוֹ ן  עני עצמ % עוֹ שׂ ה ואּת ה ּת פלּ תוֹ ?חזקים , החזיר  מיּ ד ! ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
חסיד  כּ י  נפׁש י  ׁש מרה ואמר ועני, אביוֹ ן דּ בר  ועזב אחר  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְלגון
יפה אלעזר , ר בּ י ל וֹ  אמר  בּ דוד. היה הכּ ל  זה , כּ ל ועם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאני .

זה כּ ל ועם זה)אמר ּת , ּת פלּ תוֹ (ועל  ׁש ּמ תּפ לּ ל  לאדם (להיותצרי % ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ואביון) עני  כּ ל שם בּ כלל ּת פלּ תוֹ  ׁש ּת כּ נס כּ די  עני, עצמ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
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להכּ נס  כּ % מׁש אירים ֹלא ה0ערים ׁש וֹ מרי  כּ ל  ׁש הרי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהענ יּ ים.
ואם נכנסים. ר ׁש וּ ת בּ לי ׁש הרי הענ יּ ים, את ׁש ּמ ׁש אירים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
עוֹ לה ּת פלּ תוֹ  כּ עני, ּת מיד  רצ וֹ נוֹ  ושׂ ם עצמוֹ  אדם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶעוֹ שׂ ה
ועוֹ לה אּת ן, וּ מתחבּ רת העניּ ים ּת פלּ וֹ ת אוֹ תן עם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונפ גּ ׁש ת

ונכנס  אּת ן הּמ ל%יחד לפני  בּ רצוֹ ן וּ מתקבּ לת בּ כללן, ת ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
.(בהם)הּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌

יחד דּ וד עצמוֹ  שׂ ם דרכים: בּ ארבּ עה עצמוֹ  את שׂ ם הּמ ל % ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
יחד  עצמוֹ  שׂ ם חסידים, עם יחד עצמוֹ  שׂ ם עניּ ים, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִעם
ונפׁש ם עצמם ׁש ּמ וֹ סרים אוֹ תם עם יחד עצמוֹ  ו שׂ ם עבדים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִעם 
אני . ואביוֹ ן  עני  כּ י ׁש כּ תוּ ב  עני, עם עצמוֹ  שׂ ם ׁש מוֹ . קד0ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ַעל 
אני , חסיד כּ י  נפ ׁש י ׁש מרה ׁש כּ תוּ ב חסידים, עם יחד עצמ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָשׂ ם
אם ּת אמר, ואם רׁש ע. עצמוֹ  ל שׂ ים ׁש ֹּלא האדם ׁש צּ רי% ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

לעוֹ למים חטאיו  יפרט ֹלא כּ %כּ %, ֹלא כּ ׁש יּ פרט? אלּ א ! ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מצּ ד  עצמוֹ  מוֹ ציא ּת ׁש וּ בה . לק בּ ל ׁש בּ א חסיד, הוּ א אז ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲחטאיו,
העלי וֹ ן, בּ יּ מין נדבּ ק וכעת עכ ׁש ו, עד ׁש לּ וֹ  בּ ּט נּ פת ׁש היה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהרע
בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  יקבּ לוֹ  ׁש ֹּלא תאמר וֹלא לק בּ לוֹ . פׁש וּ טה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

בּ ע וֹ לם, ׁש היה  מיּ וֹ ם חטאיו ׁש יּ פרט  עד כך )הוּ א (או)איפה(אם  ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֹ
צרי% ֹלא אלּ א להגּ יע. יכוֹ ל ׁש ֹּלא  מ ּמ נּ וּ , ׁש התכּ ּס וּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם
כּ ל  בהם, רצ וֹ נוֹ  שׂ ם ואם מהם . ׁש יּ זכּ ר  לאוֹ תם ּפ רט  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלפר ׁש ,
ח וֹ רי  בּ וֹ דקים אין למדנוּ , ׁש הרי אחריהם. נמׁש כים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרים
בּ בעוּ ר למּט ה ּת ח ּת וֹ נים א וֹ תם וֹלא למעלה, העלי וֹ נים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
הכּ ל  לה גּ יע, 0יּ כ וֹ ל מה עיניו מראה כּ פי  ׁש בּ דק  כּ יון אין  ֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָחמץ.

אּת וֹ . יחד והתבּ ּט ל  זה  אחרי  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנמ ׁש %
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הםוכ ! איברים ראׁש י וארבּ עה עשׂ רים בנגעים: גּ רסנוּ  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
טוֹ רח ֹלא וה כּ הן מחיה. מ 0וּ ם מט ּמ אים  ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא

0כּ תוּ ב, מה והינ וּ  יג )אחריהם, ה כּ הן.(ויקרא עיני  מראה לכל ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌
צרי% וֹלא אחת, בּ הסּת כּ לוּ ת מכּת ׁש  לראוֹ ת ׁש יּ כוֹ ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
צרי% ֹלא כּ % גּ ם וכאן. כּ אן עיניו וּ להרים עצמוֹ  את ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהנמי %

חטאיו הבּ ית(לבקש )לפרט חוֹ רי ׁש הרי  ׁש היה, מיּ וֹ ם ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש הם להגּ יע, יכוֹ ל ׁש ֹּלא ׁש התכּ ּס וּ  אלּ וּ  ו ֹלא ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ נים,

למעלה, העליוֹ נים הבּ ית מראה(אלא)חוֹ רי  לכל  ראה, בּ א ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
עצמ וֹ  דּ וד שׂ ם זה ועל אחריהם. נמׁש כים וכלּ ם ה כּ הן. ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֵעיני
ׁש כּ תוּ ב  עבדים, עם יחד  עצמוֹ  שׂ ם הוּ א החסידים. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ תוֹ %

קכג ) וכתוּ ב(תהלים אד וֹ ניהם. יד אל  עבדים כעיני (שםהנּ ה ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אּת הפו) עבדּ % ׁש ּמ סר וּ הוֹ ׁש ע אוֹ תם עם  עצמוֹ  שׂ ם אֹלהי. ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב  ׁש מוֹ , קד0ת על כּ י (שם)נפׁש ם עבדּ % נפׁש  שׂ ּמ ח ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
דּ וד  עצמוֹ  שׂ ם הלּ ל וּ  הארבּ עה בּ כל  א7א. נפׁש י ה' ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵאלי %

לפני אדוֹ נוֹ .הּמ ל% ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌

ּובברכֹות לתפּלה ּפרט  למעלה  ידיו להרים  לאדם ל ֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָָאסּור
לאדֹונ ֹו ְֲֲִַַּובתחנּונים 

הּק ד וֹ ׁש .אמר הּמ ל% לפני  בּ תפ לּ ה ידי הרמּת י אלעזר, ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש נינוּ , ּפ רט ׁש הרי למעלה ידיו להרים לאדם לוֹ  אסוּ ר  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

לאד וֹ נוֹ  וּ בתחנ וּ נים וּ בברכ וֹ ת ׁש כּ תוּ בלתפלּ ה, יד ), (בראשית ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌
בּ תפ לּ ה. ידי הרמּת י  וּ מתרגּ מים: עלי וֹ ן, אל ה ' אל ידי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֲהרמתי
אני  כּ % וכעת עליוֹ נים. דּ ברים  יׁש  היּ דים בּ אצ בּ עוֹ ת ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ועוֹ שׂ ה אדוֹ נוֹ  לפני יסדּ ר א לּ וּ  ׁש ארבּ עה מי  ׁש כּ ל  ואוֹ מר  ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶע וֹ שׂ ה,

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים 939זוהר הלימוד אייר סדר כח  ליום

קבתהלים מזמור  | לחודש  כ  | רביעי ספר

ּת פלּ תוֹ  תחזר  ֹלא  זה בּ תּק וּ ן כּ ראוּ י, זה בּ תּק וּ ן ברצוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 
לפניו, וּ לזּמ ר אדוֹ נוֹ  לפני ׁש בח לסדּ ר  - עבד בּ ּת חלּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵריקם.
ׁש התּפ לּ ל  לאחר  עבד כּ % אחר הּת פלּ ה. ׁש לּ פני  בּ ּת ׁש בּ חוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְוזה 
עבד  כּ % אחר אד וֹ נוֹ . ּת פ לּ ת ׁש ּס דּ ר עבד  הוּ א עמידה, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת

לוֹ . והל% ּת פלּ תוֹ  כּ ל  ׁש התּפ לּ ל דּ ודאחר  עצמוֹ  ע שׂ ה זה ועל ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עבד ז וֹ  בּ תפלּ ה ּפ עמים אּת הׁש ֹלׁש  עבדּ % הוֹ ׁש ע ׁש כּ תוּ ב  , ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וכתוּ ב  עב דּ %. נפׁש  שׂ ּמ ח פו)אֹלהי. לעבדּ %.(תהלים עזּ % ּת נה ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
לשׂ ים כּ % אחר עבד. עצמוֹ  לשׂ ים צרי% ּפ עמים ׁש ֹלׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי
בּ יּ חוּ ד  כּ לוֹ מר ׁש מ וֹ , קד0ת על  נפׁש ם ׁש ּמ סר וּ  אלּ וּ  ּת וֹ % ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַעצמוֹ 
נחׁש ב  הּפ סוּ ק, בּ זה רצוֹ נ וֹ  כּ % ׁש 7ם מי  ׁש כּ ל  ישׂ ראל. ׁש מע ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ל 
עני , עצמ וֹ  ׁש 7ם לאחר ה0ם. קד 0ת על  עצמוֹ  מסר כּ אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְל וֹ 
כּ ׁש אוֹ מר מרוֹ מים, רוּ מי ׁש ל ּפ תחים  על  ודוֹ פק  ׁש נּ כנס ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן 

ויצּ יב לתפלּ ה,(וסומך )אמת ׁש בוּ רגּ אלּ ה עמידה בּ תפלּ ת  להיוֹ ת ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ולשׂ  וּ מסכּ ן. עני  לבלב  בּ ׁש ברוֹ ן הענ יּ ים בּ תוֹ # להכּ לל רצ וֹ נוֹ  ים  ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

נפׁש . ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ נמיכ וּ ת

לפר ׁש לאחר  ּת פ לּ ה בּ ׁש וֹ מע חסידים בּ תוֹ % עצמוֹ  ׁש 7ם ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ ׁש ביל  ּת פלּ ה בּ ׁש וֹ מע יחיד  צרי% ׁש כּ % ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲחטאיו,
הרי  חסיד . נקרא אז ׁש בים, לקבּ ל ׁש ּפ ׁש וּ טה בּ יּ מין ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתדּ בּ ק

אלּ ה כּ ל כּ וֹ לל  מי כּ ראוּ י. אלּ ה לכֹלל אר בּ עה  ׁש צּ רי % אוֹ תוֹ  ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הם עבדים ׁש ֹלׁש ה ה0אר . כּ ל  את ׁש כּ וֹ לל עבד וזהוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תם,

כּ תוּ ב  ועליהם אחד . וכלּ ם מקוֹ מוֹ ת, קכג )בּ ׁש ֹלׁש ה ה נּ ה(שם ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
אוֹ תם הם לעבד  עבד בּ ין  וגוֹ '. אדוֹ ניהם יד  אל עבדים  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְכעיני 
על  נפׁש וֹ  למסר לוֹ  יׁש  ׁש ני לעבד  ראׁש וֹ ן עבד בּ ין ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים.

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר הלימוד940 אייר סדר כח  ליום

קבתהלים מזמור  | לחודש  כ  | רביעי ספר

ולשׂ ים עמידה , בּ תפ לּ ת וּ מסכּ ן  עני עצמוֹ  ולשׂ ים ׁש מוֹ , קד0ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ִיחוּ ד 
וסדּ ר ׁש ּס יּ ם  לאחר  ׁש ליׁש י  עבד ּת פלּ ה . בּ ׁש וֹ מע  חסידים בּ תוֹ % ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַעצמ וֹ 
הּס דּ וּ רים אר בּ עה כּ ל אדם בּ ן ׁש ּמ ס דּ ר ׁש עה  בּ אוֹ ת ּה  למדנוּ , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַהכּ ל .
עליו, ימינוֹ  וּ פוֹ רשׂ  הוּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  לפני נוֹ ח הלּ ב, בּ רצוֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 
ׁש כּ תוּ ב א ּת ה , עבדּ י לוֹ  וא וֹ מר עליו וקוֹ רא  ׁש ליׁש י, עבד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

מט ) ו דּ אי(ישעיה אתּפ אר. בּ % אׁש ר י שׂ ראל א ּת ה עב דּ י לי ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר
וּ נׁש קוֹ . אבּ א  רבּ י בּ א  לעוֹ למים. ריקם  תחזר  ֹלא זה אדם ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

הםאמר  ה0ֹלׁש ה מא וֹ תם עבד  ׁש ני וּ ראה, בּ א אלעזר , רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ וֹ  לחּת ם ע וֹ מד ה0לי ׁש י ׁש הרי  א לּ ה, כּ ל ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש כּ וֹ ללים
אבל  בּ וֹ . וּ להׁש ּת בּ ח הּמ ל% מימין  יד בּ וֹ  לשׂ ים למעלה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַחוֹ תם
עצמ וֹ  מׁש בּ ח ודוד הכּ ל. כּ לל הם וׁש ני , ראׁש וֹ ן אלּ ה, ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְׁש ני

ׁש כּ תוּ ב קטז)בהם, וגוֹ ',(תהלים עבדּ % אני עבדּ % אני כּ י  ה' אנּ ה ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌
אוֹ תי , לגאל עוֹ מד בּ % ׁש ליׁש י  ה0אר . כּ ל כוֹ ללים ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אלּ וּ 
ׁש יּ היה זה, את ׁש ּמ סדּ ר  מי אֹלהי. אּת ה עב דּ % הוֹ ׁש ע ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
עבדּ י  עליו וק וֹ רא בּ וֹ , מׁש ּת בּ ח הוּ א בּ רוּ % ׁש הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָידוּ ע
רבּ י  אמר  וּ נׁש קוֹ . אבּ א רבּ י בּ א את ּפ אר . בּ % אׁש ר ישׂ ראל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאּת ה

קראנוּ , זה  על  יט )אבּ א, וגוֹ '.(שם רב וּ מּפ ז מזּ הב  הנּ חמדים  ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ואנוּ , הרא ׁש וֹ נים. ׁש ּס דּ ר וּ  עּת יקים דּ ברים  מת וּ קים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

לאכל. יכוֹ לים ֹלא אוֹ תם, כּ #כּ ׁש ּט וֹ עמים זה והּפ סוּ ק ודּ אי , ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
כּ פי מוֹ כיח וּ ׁש נים אחד. וּ במק וֹ ם אחד והם עבדים, ׁש ֹלׁש ה על  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  ה וּ א, בּ רוּ % ה ּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  להתע ּט ר הוּ א ואחד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרּת ,
כה) י ּמ כר וּ (ויקרא  ֹלא וגוֹ '. הם עבדי  עבדים ישׂ ראל בני  לי  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

בּ ׁש ֹלׁש ת להתעּט ר צרי% הוּ א  בּ רוּ % ׁש הּק דוֹ ׁש  מ 0וּ ם עבד. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִממכּ רת
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תבוֹ א: הּט הג אלי% לי צר בּ יוֹ ם מּמ נּ י ּפ ני% ּת סּת ר אל ¥¤¨©©§¥¨¤¦¤¦§©¦©¥

ענני: מהר אקרא בּ יוֹ ם אזנ% ימיד אלי בעׁש ן כלוּ  כּ י ¥©¨§¤§¤§¨©¥£¥¦¦¨§¨¨¨¨

נחרוּ : קד כּ מוֹ  כּ יהועצמוֹ תי לבּ י ויּ בׁש  כעשׂ ב הוּ כּ ה §©§©§¥¦¨¨¨¥¤©¦©¦¦¦

לחמי: מאכל עצמיוׁש כחּת י דּ בקה אנחתי מקּ וֹ ל ¨©§¦¥£Ÿ©§¦¦©§¨¦¨§¨©§¦
חרבוֹ ת:זלבשׂ רי: כּ כוֹ ס הייתי מדבּ ר לקאת דּ מיתי ¦§¨¦¨¦¦¦§©¦§¨¨¦¦§¢¨

גּ ג:ח על בּ וֹ דד כּ צּפ וֹ ר ואהיה היּ וֹ םטׁש קדּת י כּ ל ¨©§¦¨¤§¤§¦¥©¨¨©

נׁש בּ עוּ : בּ י מהוֹ ללי אוֹ יבי כּ לּ חםיחרפוּ ני אפר כּ י ¥§¦§¨§¨©¦¦§¨¦¥¤©¤¤

מסכּת י: בּ בכי ׁש קּ וי ו כּ ייאאכלּת י וקצּפ % זעמ% מּפ ני ¨¨§¦§¦ª©¦§¦¨¨§¦¦§¥©©§§¦§¤¦
וּת ׁש ליכני: כּ עשׂ ביבנשׂ אתני ואני נטוּ י כּ צל ימי §¨©¦©©§¦¥¦¨©§¥¨©£¦¨¥¤

יהו�יגאיבׁש : לדר�ואּת ה וזכר% ּת ׁש ב לעוֹ לם ¦¨§©¨§Ÿ̈§¨¥¥§¦§§§Ÿ

באידודר: כּ י לחננּה  עת כּ י ציּ וֹ ן ּת רחם תקוּ ם אּת ה ¨Ÿ©¨¨§©¥¦¦¥§¤§¨¦¨

יחננוּ :טומוֹ עד: עפרּה  ואת אבניה את עבדי% רצוּ  כּ י ¥¦¨£¨¤¤£¨¤¨§¤£¨¨§Ÿ¥
יהו�טז ׁש ם את גוֹ ים הארץ�וייראוּ  מלכי וכל §¦§¦¤¥§Ÿ̈§¨©§¥¨¨¤

כּ בוֹ ד% יהו�יז:את בנה בּ כבוֹ דוֹ :�כּ י נראה ציּ וֹ ן ¤§¤¦¨¨§Ÿ̈¦¦§¨¦§

ּת פלּ תם:יח את בזה וֹלא הערער ּת פלּ ת אל ¨¨¦§¤¨¨§¨§©¨©¦§¤¨ּ̈פ נה

היה. ה וּ א בּ רוּ % הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי עבד, ל ׁש ם  י ּמ כרוּ  ֹלא  זה  ועל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה .
וכּלן  מּצּדיקים ׁשאינן ּתפּלֹות הן ּכּמה אפילּו הרּבים  ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּתפ ּלת 

ּבחטאיהם מׁשּגיח  ולא  ה ּקּב"ה לפני  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנכנס ֹות

וגו 'ּפ נה  ּת פ לּ ת יח)אל ויחי:(קב, פ' ח"א רלד.)[זוהר ויּ קרא](דף ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואמר, ּפ תח אבּ א ר בּ י  וגו', האספ וּ  ויּ אמר  בּ ניו אל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב
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ק"ב ) ּת פ לּ תם (תהלים את בּ זה וֹלא הערער  ּת פלּ ת  אל האי ּפ נה . ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
חברייא. בּ י ּה  ואקׁש וּ  אוּ קמוּ ה, קורדיטא)קרא  סטר  ביה אית תו (אלא ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ּפ נה. מאי  ׁש מע, אוֹ  ליּה , מבּ עי  הקׁש יב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָּפ נה,

ּפ תחו יּ קרא אבּ א רבּ י וגוֹ '. האספוּ  ויּ אמר  בּ ניו אל יעקב ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קכ )ואמר, את (תהלים בזה ו ֹלא הערער  ּת פלּ ת אל ּפ נה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

החברים.ּת פ לּ תם  בוֹ  והתק 0וּ  בּ ארוּ הוּ , זה ּפ סוּ ק יש . עוד (אלא ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
רבים) בציורים צד  זּ ה!ּפ נהבו מה ׁש מע. אוֹ  צרי%, היה הקׁש יב ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

ֹלאּפ נה היּ חיד וּ תפלּ ת ּת פלּ וֹ ת, - הע וֹ לם ּת פלּ וֹ ת כּ ל א לּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
נכנסת ׁש ֹּלא ׁש עד  חזק . בּ כח אלּ א הּק דוֹ ׁש  הּמ ל% לפני ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכנסת
בּ ר וּ % הּק דוֹ ׁש  בּ ּה  מׁש גּ יח בּ מקוֹ מּה , להתעּט ר  ּת פלּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
מה האדם, א וֹ ת וֹ  וּ בזכוּ ת בּ חטאי וּ מסּת כּ ל בּ ּה , וּ מס ּת כּ ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
הן  כּ ּמ ה הרבּ ים  ׁש ּת פלּ ת הרבּ ים, בּ תפ לּ ת כּ ן ע וֹ שׂ ה ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌0ֶאינוֹ 

ׁש אינן הּק דוֹ ׁש [מבני]ּת פלּ וֹ ת לפני נכנסוֹ ת וכ לּ ן מצּ דּ יקים, ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ּת פלּ ת אל ּפ נה  כּ % מ0וּ ם בּ חטאיהם. מׁש גּ יח וֹלא הוּ א, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ %

וּ מסּת כּ ל בּ ּה , וּ מסּת כּ ל מהּפ % רצוֹ ן [בזכותו]הערער, בּ ּמ ה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מעשׂ יו. וּ מהם זוֹ  ּת פ לּ ה ׁש ּמ תּפ לּ ל האיׁש  אוֹ תוֹ  וּ מי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַנע שׂ ה,

ּת פלּ ה להתּפ לּ ל  האדם  צרי % כּ % הּט עםמ0וּ ם מה ?בּ צבּ וּ ר . ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
בּ כוּ נה כּ לּ ם ׁש ֹּלא גּ ב על  אף ּת פלּ תם, את בזה ׁש ֹּלא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
יחידי  זה - הערער ּת פלּ ת אל ּפ נה אחר דּ בר הלּ ב. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ רצוֹ ן

בּ רבּ ים ׁש נּ כלל יחידי וּ מיהוּ  בּ רבּ ים. זהׁש נּ כלל אוֹ מר הוי ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
וקרא צדדים, בּ ׁש ני  כּ לוּ ל ׁש הוּ א והתּפ לּ ל יעקב, לבניו, ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

למעלה בּ ׁש למוּ ת ׁש יּ תקבּ לוּ  תפלּ ה איזוֹ  עליהם. ?ּת פלּ תוֹ  ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בגּ ל וּ ת. יׁש מדוּ  ׁש ֹּלא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌3◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה
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תה�ים 943זוהר הלימוד אייר סדר כט ליום

קבתהלים מזמור  | לחודש  כ  | רביעי ספר

יּה :יט יהלּ ל נברא ועם אחרוֹ ן לדוֹ ר זאת כּ יכ ּת כּ תב ¦¨¤Ÿ§©£§©¦§¨§©¤¨¦

יהו� קדׁש וֹ  מּמ רוֹ ם ארץ�הׁש קיף אל מ$מים ¦§¦¦§¨§§Ÿ̈¦¨©¦¤¤¤

תמוּ תה:כאהבּ יט: בּ ני לפּת ח אסיר אנקת לׁש מע ¦¦¦§Ÿ©¤§©¨¦§©¥©§¥§¨

יהו�כב ׁש ם בּ ציּ וֹ ן ׁש לם:�לסּפ ר בּ ירוּ  וּ תהלּ תוֹ  §©¥§¦¥§Ÿ̈§¦¨¦¨¨¦
יהו�כג את לעבד וּ ממלכוֹ ת יחדּ ו עּמ ים Ÿ¤§Ÿ̈£©¨§©¨§©¦©¥¨¦§בּ הקּ בץ

בדּ ר�כד:� ימי:(כחו)ענּ ה קצּ ר אליכהכּ חי אמר ¦¨©¤¤Ÿ¦¦©¨¨Ÿ©¥¦

ׁש נוֹ תי%: דּ וֹ רים בּ דוֹ ר ימי בּ חצי ּת עלני לפניםכואל ©©£¥¦©£¦¨¨§¦§¤§¨¦

ׁש מים: ידי% וּ מעשׂ ה יסדּת  ואּת הכזהארץ יאבדוּ  הּמ ה ¨¨¤¨©§¨©£¥¨¤¨¨¦¥¨Ÿ¥§©¨
ויחֹלפוּ : ּת חליפם ׁש  כּ לּ בוּ  יבלוּ  כּ בּ גד וכלּ ם £©§¥¦£©§©§¦¤¤©¨Ÿ§ª£©תעמד

יּת ּמ וּ :כח ֹלא ׁש נוֹ תי% וּ  הוּ א יׁש כּ וֹ נוּ כטואּת ה עבדי% בּ ני §©¨§¤¦¨§¥£¨¤¦§

יכּ וֹ ן: לפני% ¦¤¨§¨§©§וזרעם



תה�ים זוהר הלימוד944 אייר סדר כט ליום

קגתהלים מזמור  | לחודש  כ | רביעי ספר 

יהו�אקג את נפׁש י בּ רכי קרבי�לדוד וכל §¨¦¨§¦©§¦¤§Ÿ̈§¨§¨©

קדׁש וֹ : ׁש ם יהו�באת את נפׁש י �בּ רכי ¤¥¨§¨§¦©§¦¤§Ÿ̈

עקרה על רחמים לבקש 

ברכי  א)לדוד קג]:(קג, לפרק תהלים רחמים [שימוש לבקש  טוב  ג "כ
א"ה . הוא שלו ושם עקרה שהיא אשה על

IIתהלים IIשימוש

ה ּכל ׁשל ה ּכלל - ה ' את ה ּכל. ׁשלמ ּות ז ֹו - ה' ְְֵֶֶֶַַַָֹֹאת

וגו 'לדוד נפ ׁש י א)ּב רכי  לך:(קג , לך פ' ח"א פז .)[זוהר כן](דף  (שםכּ מוֹ  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אמרקג ) וּ מה אמר . דּ רגּ תוֹ  מ0וּ ם ה'. את נפׁש י בּ רכי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלדוד

ה' את נפׁש י קרבי ,בּ רכי וכל למעלה. בּ ק ׁש ר  להתק0ר  - את ? ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
קרבי  הם כּ מ וֹ מי קרבים, ׁש נּ קראוֹ ת ה7דה חיּ וֹ ת ׁש אר  אלּ וּ  ? ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ה)ׁש נּ אמר  בּ ׁש בילוֹ (שיר  - נפ ׁש י בּ רכי  אחר דּ בר  עליו. המ וּ  וּ מעי ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הכּ ל . ׁש ל הכּ לל - ה' את הכּ ל. ׁש למוּ ת זוֹ  - ה' את אמר . ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָהוּ א

וגו 'לדוד  נפ ׁש י א)ּב רכי ויקהל:(קג, פ' ח"ב קצ"ט.)[זוהר 0בעה](דף ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אחד  הזּ ה. העוֹ לם מן  כּ ׁש יּ וֹ צא האדם על  יחלפוּ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִדינים
כּ ׁש ּמ עשׂ יו  - ב' הגּ וּ ף. מן הרוּ ח כּ ׁש יּ וֹ צאת עלי וֹ ן דין אוֹ תוֹ  -ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ד ' לּק בר. כּ ׁש נּ כנס - ג' עליו. וּ מכריזים לפניו הוֹ לכים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ דבריו
הרוּ ח דּ ין - ז' הגּ יהנּ ם. דּ ין - ו' הּת וֹ לעת. דּ ין - ה' ה ּק בר . דּ ין -ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌
עד  מנוּ חה מקוֹ ם מוֹ צאת וֹלא בּ עוֹ לם  וּ מ ׁש וֹ טטת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש הוֹ לכת

מעשׂ יו. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌3◌ֶׁש יּ ׁש למוּ 

מן והרי כּ ׁש יּ וֹ צא האדם על  יחלפוּ  דינים ׁש 0בעה בּ ארנ וּ , ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
הרוּ ח כּ ׁש יּ וֹ צאת עלי וֹ ן דין אוֹ תוֹ  - אחד הזּ ה. ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

IIתהלים IIזוהר 




